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Özet 
Arka plan: Bu çalışma, ulusal düzeyde önleyici politikaya ilişkin meslek hastalıkları kayıtlarının nitelik değerlendirmesi 
için nitelik göstergelerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Araştırma soruları aşağıdaki gibidir: 1. Önleyici politikaya 
ilişkin uygun bilgi sağlama olanağı bakımından meslek hastalıkları ulusal kayıtları niteliğini hangi göstergeler 
belirlemektedir? 2. Düşük nitelik ile yüksek nitelik arasındaki farkı gösteren kıstaslar nelerdir? 
Yöntemler-: İlk önce, kayıtlara ait hangi çıktıların önleyici politika için uygun olarak göz önünde bulundurulabileceği ve 
ön göstergeler ve kıstaslara ilişkin bir setin geliştirilmesi konularına dair bir literatür taraması yapılmıştır. İkinci olarak 
ise, nihai göstergeler ve kıstaslar değerlendirilmiş ve bir Delphi çalışması ile içeriklerinin geçerliliği test edilmiştir ki bu 
süreç için AB’ye (Avrupa Birliği) üye 25 devletten uzmanlar davet edilmiştir. 
Bulgular: Literatür taraması önleyici politikaya uygun iki farklı tip bilgi çıktısı ortaya koymuştur: izleme ve uyarı bilgileri. 
İzleme ve uyarı işlev niteliği değerlendirmesi için on gösterge ve kıstas geliştirilmiştir. Delphi çalışmasına ilk turda yirmi 
beş uzmandan on altısı, ikinci turda ise on biri katılmıştır. Bu uzmanların yorumlarına dayalı olarak nihai dokuz gösterge 
değerlendirilmiştir. Bunlar bildirim formunun eksiksiz olması, kayıt kapsamı, bildirim kılavuzları veya kıstasları, meslek 
hekimlerinin eğitim ve öğretimi, kayıtların eksiksiz olması, kullanılan istatistiksel yöntemler, özel vakaların araştırılması, 
izleme bilgisi sunumu ve uyarı bilgisi sunumu göstergeleridir. Uyarı işlevine dair “kayıt kapsamı” hariç, tüm göstergeler 
içerik geçerliliğine ilişkin önceden belirlenmiş gereksinimleri karşılamaktadır. 
Sonuç: Ulusal düzeyde önleyici politikaya ilişkin uygun bilgileri sağlama olanağı bakımından meslek hastalıkları 
kayıtlarının değerlendirilmesi için nitelik göstergeleri ve kıstasları geliştirilmiştir. Bununla birlikte, bu göstergeler, 
meslek hastalıkları kayıtları nitelik geliştirilmesi için kullanılabilecek bir araç oluşturmaktadır. 
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Arka plan 
İş sağlığına ilişkin risklere maruz kalınması, önemli derecede tahmini maliyetleri olan, çeşitli sosyal sonuçlar 
dahil [3], hastalıkların [1,2] yol açtığı sorunların ve külfetlerin büyük bir kısmını  oluşturmaktadır.  Bu sorun 
ve külfetler, işe yaradığı kanıtlanmış risk önleyici stratejilerin uygulanması ile büyük oranda 
azaltılabilmektedir. Dahası, iş hayatında sürekli olarak yeni ürünler, faydalı uygulamalar ve kurumsal 
kaynaklar kullanıma sunulmakta ve bunlar beraberlerinde yeni meslek hastalıkları ve iş kaynaklı olumsuz 
sağlık etkenleri getirmektedir.[6-8]. Ortaya çıkan yeni riskler için derhal yeni önleyici stratejiler 
geliştirilmelidir. 
 
Meslek hastalıkları oluşumu ve dağılımına ilişkin bilgiler önleyici amaçlar için iş sağlığı alanında girişimde 
bulunma olanaklarının geliştirilmesi için gereklidir.[9-12]. İşçi ve işveren kurum ve kuruluşlarının, politika 
üreticilerinin ve iş sağlığı alanındaki profesyonellerin önleyici politikaya ilişkin öncelikleri belirleyebilmeleri 
ve girişimde bulunma olanaklarının değerlendirilebilmesi için hastalığın ne kadar ciddi olduğu ve ne kadar 
sürdüğü ve hastalığın sosyal ve ekonomik sonuçları konularında bilgi gerekmektedir. Yeni hastalıkların 
ortaya çıkması durumunda, sağlık risklerinin çabuk belirlenmesi ve bunu takiben risk altında bulunanların 
etkili bir şekilde bilgilendirilmesi gereklidir. 
 
Birçok AB ülkesi meslek hastalıklarını ulusal düzeyde kayıt altına almaktayken bazılarında ise meslek 
hastalıkları sürveyansına ilişkin ek projeler bulunmaktadır [13-15]. Ulusal kayıtlar genellikle meslek 
hastalıkları için bir maddi tazminat sistemi içeriğine sahip olacak şekilde düzenlenmiş olup ülkenin sosyal 
güvenlik sisteminin de bir parçasıdır. Aynı zamanda, bu gibi sistemler meslek hastalıklarının önlenmesine 
ilişkin politika için bilgi sağlama amacına yöneliktir. Ulusal kayıtlar politika bilgilerine dair tek kaynak 
olmakla beraber en yetkili ve buyurucu konumunda olandır. Çeşitli yazarlar önleyici politikaya dair daha 
kapsamlı bir bilgi girdisi olarak, izleme sistemleri ve diğer veri kaynaklarının beraber kullanılmasını tavsiye 
etmektedir.[16-19]. 
 
Çeşitli AB ülkelerinin kayıtları, vaka tanımları veya teşhis kılavuzları, bildirim veya tasdik kıstasları ve yasal 
ve sosyal güvenlik içeriği bakımından ciddi anlamda farklılıklar göstermektedir.[20]. Dahası, bildirimi yapılan 
vakaların mevcut olandan daha az olma durumu da (bu gibi durumların tanımlanma ve değerlendirilmesi 
mümkün olabildiği kadarıyla) ülkeler arasında değişim göstermektedir [21]. Bu farklılıklardan dolayı Avrupa 
ülkeleri arasında meslek hastalıklarına dair sayısal veriler kıyaslanabilir değildir ve buna ek olarak, bir ülke 
kapsamında bile bu verilerin güvenilir olduğu düşünülmemektedir [22]. Bu durum, yapılan bir kayıt 
faaliyetinin önleyici politikaya dair uygun ve güvenilir bir bilgiye karşılık gelmesinin sağlanmasına ilişkin 
koşulların daha detaylı bir şekilde incelenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. 
 
Verma ve diğerlerine göre. (2002) meslek hastalıklarının toplumsal düzeyde ve işyeri düzeyinde önlenmesi 
mümkündür [12]. Bu iki düzey için gereken bilgiler farklıdır. Kontrol önlemleri, toplumsal veya ulusal 
düzeyde genellikle mevzuat faaliyetleri ve ulusal politikalar aracılığıyla uygulanmaktadır. Meydana gelen 
meslek hastalıklarının hangi sektörler ve mesleklerde olduğu, bunların sonuçları ve maliyetleri ile beraber 
yeni risklere ilişkin bilgi ihtiyacı bulunmaktadır. İşyeri düzeyinde, görülmesi olası yerlerde tehlikenin doğası 
ve risk kontrolüne ilişkin elverişli opsiyonlar ile ilgili bilgi gerekmektedir. Bu çalışma ulusal düzeyde bilgiye 
odaklanmıştır. 
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Donabedian’a paralel olarak, önleyici politikaya uygun bilgi sağlama açısından kayıtların niteliği 
tanımlanmıştır.[23]. Araştırma soruları aşağıdaki gibidir: 1. Ulusal düzeyde önleyici politikaya uygun 
bilgilerin sağlanması olanakları açısından, meslek hastalıkları kayıtları niteliğini belirleyen göstergeler 
nelerdir? 2. Yüksek nitelik ile düşük nitelik arasındaki farkı gösteren kıstaslar nelerdir? 
 
Yöntemler 
Araştırma sorularına iki adımda yaklaşılmıştır.  İlk önce, kayıtlara ait hangi çıktıların önleyici politika için 
uygun olarak göz önünde bulundurulabileceği ve ön göstergeler ve karşılık gelen kıstaslara ilişkin bir setin 
geliştirilmesi konularına dair bir literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra, göstergeler ve kıstasların nihai 
içeriklerinin değerlendirilmesi ve içerik geçerliliklerinin test edilmesi için bir Delphi çalışması yapılmıştır. 
Çıkış noktalarından biri, hekimlerce bildirilen meslek hastalığı vakalarıdır. 
 
I. Uygun çıktıların değerlendirilmesi ve ön göstergelerin ve kıstasların geliştirilmesi 
Boolean terimi AND ile birleştirilen MeSH terimlerinin üç altkümesi ile, Medline içerisinde PubMed aracılığı 
ile bir literatür taraması yapılmış ve terimler hem MeSH hem de metin kelimeleri olarak kullanılmıştır. İlk 
altküme ‘meslek hastalıkları VEYA işyeri’ terimlerini içermektedir. İkinci altküme ‘kayıtlar VEYA bildirimler 
VEYA zorunlu bildirim’ terimlerini içermektedir. Üçüncü altküme ise ‘sağlık politikası VEYA önleme ve 
kontrol VEYA politika üretimi VEYA halk politikası VEYA sosyal kontrol politikası’ terimlerini içermektedir. 
 
Ön göstergeler ve karşılık gelen kıstaslar, literatürden elde edilen bilgiler tartışılarak bir iterasyon süreci 
içinde geliştirilmiştir. Bir başlangıç noktası olarak, bir kayıta ilişkin hangi bilgi çıktılarının önleyici politikaya 
uygun olabileceği üzerinde düşünülmüştür. Daha sonra, Donabedian nitelik modeli kullanılarak kayıt altına 
alma sürecindeki aşamalar ve temel konular üzerine bir model geliştirilmiştir [23]. Bu model, süreç ile ilgili 
anlamlı ve anlaşılabilir bir nitelik gösterge seti geliştirilmesi için bir temel yapı olarak kullanılmıştır. Son 
olarak, çeşitli göstergeler için yüksek nitelik ile düşük nitelik arasındaki farkı gösteren kıstaslar tartışılmıştır. 
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2.  İçerik geçerliliği değerlendirmesi 
Katılımcılar 
Göstergelerin içeriklerinin geçerliliklerinin değerlendirilmesi için, göstergelerin niteliği ve karşılık gelen 
kıstasların değerlendirilmesi amacına yönelik olarak AB’ye üye 25 devletin (bu çalışma 2005 yılında 
yapılmıştır) her birinden bir uzman davet edilmiştir. Uzmanlar, meslek hastalıklarının kayıt altına alınması ile 
ilgili yayın yapmış olma veya meslek hastalıkları üzerine uluslar arası çalışma gruplarına katılmış olma 
esaslarına göre seçilmiştir [24]. Bir uzmanın çalışmaya katılamaması durumunda kendisinden yine kendi 
ülkesinde bulunan başka bir uzmanı tavsiye etmesi istenmiştir. 
 
Süreç 
Nitelik göstergeleri içerik geçerliliği değerlendirmesi için üzerinde değişiklikler yapılmış bir Delphi tekniği 
kullanılmıştır [25-27]. Delphi yönteminin özellikleri, isimlerin gizlenmesi, iterasyon ve geri bildirimlerdir 
[28]. Üzerinde değişiklikler yapılmış olan Delphi süreci uygulaması iki turdan oluşmaktadır. İlk turda, 
uzmanlara, bir kayıtın uygun çıktıya sahip olması ile ilgili önerimize katılıp katılmadıkları ve gösterge setinin 
eksiksiz olması ile ilgili düşünceleri sorulmuştur. Ayrıca uzmanlardan önleyici politikaya dair göstergelerin 
(evet/hayır) ve karşılık gelen kıstasların (iyi, çok zayıf, çok kuvvetli veya ilgili değil) konu ile ilgili olup 
olmadığını değerlendirmeleri istenmiştir. Uzmanlara, değişiklik veya ekleme yapma önerisinde bulunma 
çağrısı yapılmıştır. İkinci turda, ilk tura katılan uzmanlardan, yorumlarına dayalı olarak öne sürdüğümüz 
düzenlemeleri yorumlamaları istenmiştir. İlk tura ilişkin anket Şubat 2005’de gönderilmiş ve Mart 2005’de 
de bir hatırlatma yapılmıştır. İkinci tura ilişkin anket ise Temmuz 2005’de gönderilmiş ve Eylül 2005’de bir 
hatırlatma yapılmıştır. Ek 1 [bkz., ek dosya 1] ve Ek 2 [bkz., ek dosya 2] Delphi sürecinin birinci ve ikinci tur 
anketlerinin özetlenmiş uyarlamalarını içermektedir. 
 
Çözümleme 
Her bir gösterge için, uzmanlara, göstergenin önleyici politika ile ilgili olduğunu düşünüp düşünmedikleri 
sorulmuştur. Eğer uzmanların %50’sinden fazlası göstergenin ilgili olmadığını düşünüyor ise göstergenin 
silinmesi veya düzenlenmesi önerilmiştir. Karşılık gelen her bir kıstas için, uzmanlara karşılık kıstası nasıl 
değerlendirdikleri (‘iyi’, ‘çok zayıf’, ‘çok güçlü’ veya ‘ilgili değil’) sorulmuştur.  Eğer uzmanların %50’sinden 
fazlası bir kıstas üzerinde hemfikir değil ise, kıstas yeniden düzenlenmiştir. Uzman yorumlarının tümü 
üzerinde tartışılmıştır. Eğer yorumlara dayalı olarak düzenlemeler yapılması için ikna edeci argümanlar 
mevcut ise bu yönde hareket edilmiştir. 
 
Göstergelere dair içerik geçerliliği endeksi (CVI), toplam onay sayısı toplam cevap sayısına bölünerek 
hesaplanmıştır.[24]. 
 Eğer uzmanların %50’sinden fazlası ilk turdaki göstergeleri onaylamış ise CVI hesaplanmasında bu sonuçlar 
kullanılmıştır. Eğer durum bundan farklı ise, CVI hesaplamasında ikinci adımdaki sonuçlar kullanılmıştır. 
Literatürde, göstergelerin geçerliliğine ilişkin kabul edilebilir seviyeler (kayıt niteliğini temsil etme 
anlamında) 0,70 ile 0,80 arasında değişiklik göstermektedir [24]. En düşük seviye geçerlilik puanı olarak 0,70 
değeri alınmıştır. Karşılık gelen kıstaslar üzerinde hemfikir olan veya bunları çok zayıf, çok güçlü ya da ilgili 
değil olarak gören uzmanların yüzdesinin hesaplanmasında da aynı süreç takip edilmiştir. 
 
Bir kayıta ilişkin, her gösterge için ağırlıklı puanlar dahil, her işlev için maksimum on puan olmak üzere, hem 
izleme işlevi hem de uyarı işlevine dair bir toplam puan geliştirilmiştir. Son olarak ise her iki toplam puan 
için CVI hesaplanmıştır. 
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Bulgular 
I.  Uygun çıktıların değerlendirilmesi ve ön göstergelerin ve kıstasların geliştirilmesi 
Medline’da yapılan literatür taraması sonucunda 184 makale bulunmuş ve özetlerin elenmesi sonrasında 
konu ile ilgili makale sayısı 44’e düşmüştür. Literatürde, ulusal önleyici politika [13,15,29-33] kapsamında 
meslek hastalıkları kayıtlarına uygun çıktıların, uyarı bilgisi ve izleme bilgisi olarak adlandırılmış, iki çeşidine 
rastlanmıştır. Bir kayıtın bu tip bilgiler oluşturma olanağına, sırasıyla, uyarı işlevi ve izleme işlevi 
denilmektedir. 
 
İzleme işlevinin amacı endüstriyel sektörler, meslek grupları, cinsiyet ve yaş kategorileri bakımından, hali 
hazırda bilinen meslek hastalıklarının zaman içinde doğaları, büyüklükleri ve dağılımlarının 
değerlendirilmesidir. Bu bilgiler önleyici politikaya dair önceliklerin belirlenmesi için gereklidir [11,13,15]. 
Zaman içinde bu bilgilerin gereklidir. Önleyici politika önlemlerinin ne kadar etkili olduğunun 
değerlendirilmesi örneğinde olduğu gibi. 
 
Uyarı işlevinin amacı ise yeni veya mevcut meslek risk faktörleri ile hastalıklar arasında yeni bağlantıların 
keşfedilmesidir. Bireysel düzeyde olan yeni veya nadir hastalıkların, hali hazırda bilinen veya sık rastlanan 
hastalıkların alışıla gelmişin dışındaki modellerin ve maruziyet ile hastalık arasındaki şüpheli bağlantıların 
keşfedilmesi daha kesin bilimsel değerlendirme ve tasdikler için hayati ipuçları sağlayabilmektedir. Sistemin 
bilgi çıktısı yeni ve henüz ortaya çıkmakta olan risklere işaret etmektedir. ’Popkorn işçisinin akciğeri’ keşfi, 
uyarı işlevinin ne kadar işe yaradığını ve risklere dair işaretlerin incelenmesi gerekliliğini gösteren yakın 
geçmişteki bir örnektir [8,34,35]. Benzer bir modelin keşfi birçok meslek hastalığı için gösterilebilir. 
 
Donabedian’ı takiben, meslek hastalıklarının kayıt edilme sürecinde, yapısal önkoşullar, teşhis ve bildirim 
süreci ve kayıt çıktısı olarak adlandırılan, üç aşamadan oluşan bir model geliştirilmiştir [23]. 
 
Bu model, süreç ile ilgili anlamlı ve anlaşılabilir bir nitelik gösterge seti geliştirmesi için bir temel yapı olarak 
kullanılmıştır. Bir kayıtın potansiyel değerli sonuçları olarak meslek hastalıklarının kontrol edilmesi ve 
azaltılması, büyük ölçüde bu çalışmanın kapsamı dışında bulunan uygun önleyici önlemlerin yürürlüğe 
konulmasına bağlı olduğu düşünüldüğü için, çözümlememize dahil edilememiştir. 
 
Literatüre dayalı olarak, ulusal kayıtların gerekli işlevlerine ait niteliğin belirlenmesi için on göstergeden 
oluşan bir başlangıç seti önerilmiştir. Bu göstergeler aşağıdaki gibidir: 
 
A. Yapısal ön koşullar göstergeleri: 
 

1. Bildirim formunun eksiksiz olması (dokuz alt öge ile beraber) [29,36,37] 
 
2. Hekimlerin katılım oranı (bildirimde bulunan hekimlerin sayısı bölü bildirimde bulunma potansiyeli 
olan hekimlerin sayısı) [21] 
 
3. Bildirim kıstasları ve kılavuzlarının bulunması [38] 
 
4. Bildirimde bulunan hekimlerin eğitim ve öğretimi [10,39] 
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B. Teşhis ve bildirim süreci göstergeleri: 
5. Çalışanların bildirimde bulunan hekimlere erişimi [10,40] 
 
6. Kayıtın eksiksiz olması [21,40] 
 
7. Kullanılan istatistiksel yöntemler [11,16,29,36] 
 
8. Özel vakaların araştırılması [6-8] 

 
C.  Çıktı göstergeleri: 

9.  İzleme bilgisi sunumu (beş alt öge ile beraber) [3-5,10,11,13,15,33] 
 
10. Uyarı bilgisi sunumu [6-8,10,41]. 

 
7 ve 9 numaralı göstergelerin sadece izleme işlevi ile ilgili olduğu ve 8 ve 10 numaralı göstergelerin ise 
sadece uyarı işlevi ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Hem izleme hem de uyarı işlevlerine ilişkin her gösterge 
ve alt öge için karşılık gelen kıstaslar formüle edilmiştir. 
 
2. İçerik geçerliliği değerlendirmesi 
Delphi çalışmasının ilk turunda, yirmi beş uzmandan on altısı (%64) anket çalışmasına katılmıştır. Anket 
çalışmasına katılmayan uzmanlar Avusturya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Letonya, Litvanya, 
Malta ve Slovakya’dandır. İkinci turda, ankete katılan on altı uzmana anket formu ile beraber 
düzenlemelere ilişkin öneriler gönderilmiştir, bu uzmanların arasından on biri (%69) bu anket çalışmasına 
katılmıştır. Tablo 1 her iki turda ankete katılanları göstermektedir. 
 
Tablo 1: Bir veya iki kere katılımcı olan ülkelerden her iki turda da Delphi çalışmasına katılanlar. 

 
AB Ülkesi Birinci Tura katlım İkinci tura katılım 

   
 

Belçika x x 
Kıbrıs x x 
Çek Cumhuriyeti x x 
Danimarka x x 
Estonya x x 
Macaristan x  
İrlanda x  
İtalya x x 
Lüksenburg x  
Hollanda x x 
Polonya x  
Portekiz x  
Slovenya x x 
İspanya x x 
İsveç x x 
Birleşik Krallık x x 
Toplam katılımcı sayısı 16/25 11/16 
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Şekil 1, Donabedian nitelik modeli ve Delphi çalışmasındaki düzenlemeler sonrasındaki nihai göstergelere 
dayalı olarak oluşturulan meslek hastalıkları kayıt süreci modelini göstermektedir. Uzmanların %79’u on 
göstergeden oluşan ön hazırlık setinin eksiksiz olduğunu düşünmektedir. Uzmanların yorumlarına dayalı 
olarak, ‘hekim katılımı’ göstergesi , ‘kayıtın eksiksiz olması’ göstergesi ile önemli ölçüde çakıştığı için, 
dışarıda bırakılmıştır. ’Bildirimde bulunan hekimlere erişim’ göstergesi ‘Kayıt kapsamı’ olarak yeniden 
isimlendirilmiş ve çalışan nüfusun, bildirimde bulunan bir hekime danışma imkanına sahip olan oranı 
şeklinde tanımlanmıştır. 
 
Ek 3, Delphi çalışmasının iki turunda ortaya çıkan düzenlemeler sonrası, nihai göstergeleri ve karşılık gelen 
kıstasları göstermektedir [bkz. ek dosya 3]. Kıstasların uzmanlar tarafından değerlendirilme durumu, 
tabloda kıstasları iyi, çok zayıf ve çok kuvvetli olarak puanlayan uzmanların oranı olarak gösterilmiştir. 
 
”Bildirim formunun eksiksiz olması” göstergesi ile ilgili olarak, iki uzman, maruziyete ilişkin olarak, 
maruziyetin süresi ve yoğunluğu gibi daha fazla bilgi talep edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bir uzman 
meslek dışı faktörlerin hesaba katılması gerektiğini belirtmiştir. Bir uzman önleyici donanım ve önleyici 
faaliyetlerin kaydedilmesi gerektiğini, dört uzman ‘duyarlı olma’ kavramının uygulanabilir olmadığını ya da 
en azından bunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini ve üç uzman ise ‘nedensellik ilişkisi olasılığı’ kavramı 
için aynı şeyleri ifade etmiştir. 
 
”Kayıt kapsamı” göstergesi ile ilgili olarak, bir uzman kapsamın tek başına iyi bir kıstas olmadığını ileri 
sürmüştür ve çıkış noktası bir göstergenin zayıf nitelikte nominal %90’lık bir kapsama sahip olabileceği 
ancak bu durumun daha iyi bir nitelikte %45’lik bir kapsama sahip olmasından daha kötü olacağı 
yönündedir. Diğer bir temel nokta paydaya ilişkin uygun bilgi yani çalışan nüfusun kapsanan kısmıdır. 
Dahası, bildirimde bulunan hekimlerin yüksek riske sahip endüstrileri kapsaması gerekmektedir. Bir uzman, 
hem hastanın hem de işverenin bildirimde bulunabileceği bir sistemi yeğlediğini ifade etmiştir. 
 
Başlangıç uyarlamasında, ‘bildirim kıstasları ve kılavuzları’ göstergesi için bir kıstas olarak, izleme 
fonksiyonuna ilişkin beş referans hastalık için kılavuzların bulunmasının gerekli olduğu ileri sürülmüştür. 
Uzmanların yorumlarına dayalı olarak, akıl sağlığı bozuklukları ilave bir referans hastalık olarak eklenmiştir. 
İkinci turda sadece iki uzmanın (%18) yapılan bu eklemeye karşı çıkmasından dolayı bu yeni referans 
hastalığın listede bulundurulmaya devam ettirilmesidir. 
 
Göstergeye ilişkin başlangıç uyarlamasında, ‘kayıtın eksiksiz olması’ göstergesi için bir kıstas olarak, hem 
uyarı işlevi hem de izleme işlevi için bildirimde bulunan hekimlerin katılım seviyesinin %50’den fazla olması 
gerektiği ileri sürülmüştür. Uzmanların yorumlarına dayalı olarak, bu seviye %75’e çıkarılmıştır. 
 
 ‘İzleme bilgisi sunumu’ göstergesinin bir alt başlığı olan, meydana gelen vakaların sıklık oranları sunumu ile 
ilgili olarak, bir uzman, meydana gelen vakaların etkisini azaltacağı için paydanın toplam işgücü değil ancak 
belirli bir riske maruz kalmış kişi sayısı olması gerektiğini belirtmiştir. ”Ek bilgi” alt ögesi üzerine bir yorum 
olarak, hastalık sebebi ile işe gidememe işitme kaybı gibi hastalıklarla ilgili değildir. 
 
Tablo 2, izleme ve uyarı işlevleri için öne sürülen toplam kalite puanı hesaplamasını göstermektedir. İzleme 
işlevi için toplam puan hesaplamasına ilişkin içerik geçerliliği endeksi 0,55, uyarı işlevi içinse 0,70’dir. 
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Tartışma 
Hem izleme işlevi hem de uyarı işlevi için yedi gösterge değerlendirilmiştir ki bunlar ulusal düzeyde önleyici 
politika için uygun ve güvenilir bilgi sağlama olanakları bakımından meslek hastalıklarının kayıt altına alınma 
niteliğini belirlemektedir. Her bir gösterge için yüksek ve düşük niteliği ayıran kıstaslar değerlendirilmiştir. 
Uyarı işlevine ilişkin “kayıt kapsamı” göstergesi hariç tüm göstergeler içerik geçerliliği gereksinimlerini 
karşılamaktadır. Uyarı işlevi için toplam puan hesaplaması içerik geçerliliğine ilişkin gereksinimleri 
karşılamaktayken aynı durum izleme fonksiyonu toplam puan hesaplaması için geçerli değildir. Göstergeler 
hep birlikte “ODIT” olarak adlandırılan bir araç oluşturmuştur. Bu araç, önleyici politikaya ilişkin meslek 
hastalıkları kayıtlarının nitelik değerlendirmesi ve nitelik geliştirmesi için kullanılabilmektedir. 
 
Çalışmamızın güçlü yanlarından biri, Donabedian sistem çözümlemesine dayalı olarak nitelik değerlendirme 
ve geliştirme amacına yönelik belirli bir araç geliştirmek için yapısal yaklaşımın kullanılmış olmasıdır. Buna 
ek olarak, Delphi tekniği vasıtasıyla göstergelerin içerik geçerlilikleri değerlendirilebilmiştir. 
 
Aracın avantajlarından biri ise uygulanmasının kolay oluşudur. Göstergelerin puanlanması, bir ülkenin 
kayıtlarının yıllık raporları yardımı ile ve kısa fakat açıklayıcı bir anketin kısıtlı sayıda anahtar kişiye 
gönderilmesi yoluyla mümkündür. Sonuçta, bir kayıtın önleyici politika için bilgi sağlama olanağının 
değerlendirilmesi ve nitelik geliştirmeye ilişkin ipuçları elde edilmesi mümkündür. Bildiğimiz kadarıyla, 
meslek hastalıkları ulusal kayıtlarına ilişkin nitelik değerlendirmesi ve nitelik geliştirmesi için başka araçlar 
bulunmamaktadır. 
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Çıktı: uyarı ve izleme 
Bilgi 

Yapısal önkoşullar 

Teşhis ve bildirim 
süreci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Şekil 1 
Meslek hastalıkları ve nitelik göstergeleri kaydı: bir model. 

 

Meslek 
hastalıklarının 
azaltılması ve 

kontrolü 

Önleyici önlemlerin 
araştırılması 

Göstergeler: 
 

1. Bildirim formunun eksiksiz olması 
2. Kayıt kapsamı 
3. Bildirim kıstasları veya kılavuzları 
4. Eğitim ve öğretim 

 
 

5. kayıtın eksiksiz olması 
6. Kullanılan istatistiksel yöntemler 
7. Özel vakaların araştırılması 

 
 

8. Uyarı bilgisi sunumu 
9. İzleme bilgisi sunumu: 

a. Meydana gelen vakalar ve dağılımları 
b. Meydana gelen vakaların sıklık oranlarının geçerliliği 
c. Ek bilgi 
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Tablo 2: Meslek hastalıkları kayıtlarının izleme ve uyarı işlevleri için önerilen toplam kalite puanı 
hesaplaması 
Göstergeler İzleme işlevi Puan Göstergeler uyarı işlevi Puan 
Bildirim formunun eksiksiz olması 1 puan Bildirim formunun eksiksiz olması  1 puan 
Kayıt kapsamı 1 puan Kayıt kapsamı 1 puan 
Bildirim kılavuzları veya kıstasları 1 puan Bildirim kılavuzları veya kıstasları 1 puan 
Eğitim ve öğretim 1 puan Eğitim ve öğretim 2 puan 
Kayıtın eksiksiz olması 2 puan Kayıtın eksiksiz olması 2 puan 
Kullanılan istatistiksel yöntemler 1 puan Özel vakaların araştırılması 2 puan 
İzleme bilgisi sunumu: (3 puan) Uyarı bilgisi sunumu 1 puan 
meydana gelen vakalara dair 
kıstasların karşılanması 

1 puan   

ek bilgiye dair kıstasların karşılanması 1 puan   

meydana gelen vakaların geçerliliğine 
dair kıstasların karşılanması 

1 puan   

Maks. puan 10 puan Maks. puan 10 puan 
 
Bu aracı kısıtlayan bir konu, bir hekimin ilgili kayıt birimine direk olarak vaka bildiriminde bulunması 
durumunun, bir vakayı saptama ve bildirme süreci seviyesine indirilmiş olmasıdır. Yine de bir çok kayıt için 
işçi ve işveren de ilgili kayıt birimine bildirimde bulunabilmekte ve vakanın bir hekim tarafından tasdik 
edilmesi daha sonraki adımlarda yapılmaktadır. Buna ek olarak, bir çok kayıt için vaka saptama aşaması, bir 
vakanın bildirilmesi ve bir vakanın onaylanması başlıklarına ayrılabilmektedir ki ikinci başlık genellikle maddi 
tazminat kıstası ile ilgilidir. Sonuç olarak, bazı kayıtlar meydana gelen vakaların sıklığına ilişkin iki çeşit başlık 
sunmaktadır ve bunlar, bildirilen vakalar ve onaylanan vakalardır [42]. 
 
Bu aracın diğer bir kısıtlaması ise yüksek ve düşük nitelik farkını belirleme amacına yönelik kolay anlaşılır bir 
kıstas formüle etmenin zor oluşudur. Örneğin, kayıtların maruziyetler ve hastalıklara ilişkin kendi 
sınıflandırmaları olabilmekte ve bunlar AB maruziyetler kısa listesinden [43] veya hastalıkların ICD 
sınıflandırmasından daha fazla kullanıcı dostu olabilmektedir. Bildirimde bulunan hekimler kayıtların 
sınıflandırılmasını tercih edebilmekteyken AB veya ICD sınıflandırmalarının kullanımı, sayısal verileri diğer 
kayıtlarda bulunan sayısal verilerle daha iyi kıyaslanabilir hale getirmektedir. Üzerinde durulması gereken 
diğer bir konu ise karşılanması gereken kıstasların minimum kıstaslar olmasıdır, nitelikler hala daha fazla 
geliştirilebilir. Örneğin, “kılavuzlar veya bildirim kıstasları” göstergesine dair kıstas, altı referans hastalığına 
ilişkin kılavuzların bulunuyor olmasını gerektirmektedir. Ancak kıstas, kılavuzun kendisi için bilimsel 
kanıtların askıya alınmasını gerektirmemektedir. Açıkçası, çeşitli ülkelerin bildirim kılavuzları ve kıstasları 
arasında birçok farklılık bulunmaktadır. Dahası, bildirim kıstasında belirtilen hastalığın şiddetinin seviyesi, 
vakaların mevcut olandan daha fazla veya mevcut olandan daha az olarak bildirilmesine yol açabilmektedir. 
 
Sözü edilenlerden daha ileri bir kısıtlama ise, araç güvenilir sayısal verilere ilişkin ön koşullar sağlasa da, tüm 
göstergelerin kıstasları karşılanmış olsa bile vakaların hatırı sayılır bir oranda mevcut olandan daha az 
bildirilmesi durumu göz ardı edilmemelidir. Bir meslek hastalığı durumunda çalışanların gerçekten bir 
hekime müracaat edip etmediği ve hekimlerin gerçekten tüm meslek hastalıkları vakalarını bildirip 
bildirmediğinin bu araç ile değerlendirilmesi mümkün değildir. 



BMC Health Services Research (Sağlık Hizmetleri Araştırması) 2009, 9:194                 http://www.biomedcentral.com/1472-6963/9/194 

Sayfa   11 /  10 
(sayfa numarası atıf amaçlı  değildir) 

Sonuç olarak, kayıtlara ilişkin izleme ve uyarı işlevleri için toplam puanların hesaplanması eleştirilmeye açık 
bir konu olabilmektedir. Bireysel ögelerin bir ya da daha fazlası, kayıtın geçerliliği için daha temel bir ilke ya 
da bir ön koşul olarak düşünülebilir. Bu problem ağırlıklı puanlar kullanılarak açıklanmaya çalışılmış olsa da 
bir kayıtın niteliğine dair taslak halindeki önlem olarak sadece toplam puan kullanılabilir. 
 
Aracın uygulanması sırasında hesaba katılması gereken ve kısmen meslek hastalıkları kayıtlarının özünde 
olan birçok karmaşık durum bulunmaktadır. Uyarı ve izleme işlevleri arasındaki farklılıklardan dolayı aynı 
anda her iki işlev için de geçerli olan tek yapılı bir kayıt tam olarak uygun olmayabilmektedir. Uyarı işlevi 
için, çeşitli endüstrilerden ve meslek gruplarından daha fazla uyarı bildirilecek olmasından dolayı, sisteme 
mümkün olduğunca çok doktorun katılması arzu edilen bir durumdur. İzleme işlevi için ise, tekrar kıyaslama 
yapılabilmesine olanak sağlaması bakımından, ister büyük ister küçük olsun bildirimde bulunan hekim 
grubunun aynı kalması ve birkaç yıl içinde süreçlerin değişmemesi daha önemlidir. Zaman içerisinde 
endüstri sektörleri buna bir örnek olarak gösterilebilir. 
 
Tek bir izleme yöntemi tüm meslek hastalıkları için uygun değildir.[18]. Kayıt altına alma faaliyeti genellikle 
‘vaka sayısının belirlenmesi’ başlığından öte bir durum değildir. Bireysel hastalarda görülen vakaların 
güvenilir bir şekilde işe atfedilebilmesi durumunda (aynı durum meslek yaralanmaları içinde geçerlidir) vaka 
sayısının belirlenmesi çok karmaşık olmayacaktır. Ancak tekrarlayan vakalara sahip hastalıklar nasıl ele 
alınmalıdır? Örneğin artan bir tehlikenin bulunduğu durumlar gibi, nedensel etken ve hastalık arasındaki 
ilişkinin değerlendirilmesinin zor olduğu durumlar ile nasıl başa çıkılabilir? Hastalık izlem faaliyeti, hastalığın 
uzun süre kendini belli etmediği durumlar için yeterli bir önlem midir? Bunlar ve diğer birçok soru, farklı 
hastalık kategorileri için farklı izlem faaliyetleri gerektiğine işaret etmektedir. 
 
 Dahası, ek bilgi sağlanması için, epidemiyolojik çalışmalar ve sağlık ve tehlike sürveyansları gibi, diğer 
kaynaklardan türetilen bilgiler gerekli olacaktır. 
 
Meydana gelen vakaların sayısal verileri, meslek hastalıkları ile ilgili birçok bireysel bildirime dayalı olarak 
oluşturulmuştur. Fakat birçok meslek hastalığında, meslek faktörleri hastalığın gelişimde kısmen rol 
almaktadır. Bu noktada, işe atfedilebilir sağlık bozukluklarının konuya ilave edilmesi, önleyici politikaya 
ilişkin daha faydalı bir önlem olacaktır.[18]. Bizler bu konuda gerekli sayısal verilerin sağlanması açısından 
kayıt işleminin tek başına yeterli olmadığı sonucuna varmış bulunuyoruz. Buna ek olarak, meslek 
hastalıklarının ulusal izlem faaliyetinin, önleyici politikanın eksik değerlendirilmesi anlamına geldiğinin 
vurgulanması gerektiğini düşünüyoruz. Birçok durumda, daha detaylı (örnek) çalışmalar ve 
değerlendirmeler daha faydalı bilgiler sağlayabilmektedir. Örneğin, önleyici programın başlamasından 
sonra, gürültü kaynaklı işitme kaybı izlem faaliyeti meydana gelen vakalarda çok yavaş bir azalmaya işaret 
edebilir. Bu bulgulara ek olarak, işitme duyusunu koruma amaçlı donanımların kullanımını teşvik eden veya 
gürültü seviyelerini azaltma girişiminde bulunan uygulama yöntemlerinin geliştirilmesi ve 
değerlendirilmesine dair çalışmaların yapılması gereklidir.[44]. 
 
Bir kayıtın nitelik değerlendirmesi amacına yönelik bir denetleme aracının nitelik geliştirme sürecini 
desteklediği sonucuna varmış bulunuyoruz. Dolayısıyla, kayıt geliştirme maliyeti, bu geliştirmeden beklenen 
verim ile ölçülmelidir. Nitelik geliştirme amacına yönelik bir aracın kullanılmasındaki karmaşık bir durum ise 
birçok ülkenin ulusal kayıtlarının tazminat projelerinin temel alınması sonucu düzenlenmiş olabileceğidir ki 
bu durum önleyici amaçlara yönelik sistemlerin yeniden düzenlenmesi isteğini törpülemektedir. Meslek 
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hastalıklarını bildiren ve onaylayan hekimlerin bir çıkar ilişkisi içinde olma ihtimali de kayıt niteliği 
konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Hekimler, bazı ülkelerde kaza sigorta şirketlerinde bazı ülkelerde 
ise hastane veya üniversitelerde çalışmaktadır. 
 
Araca ilişkin olarak geliştirdiğimiz ölçüm özelliklerinin tekrarlanabilirliği ve gözlemciler arası değişkenlikler 
üzerine daha ileri araştırmalar yapılması gerekmektedir. 
 
Uzmanlar ile göstergeler üzerine yapılan tartışmalar, daha ileri çalışmalara dair birçok sorunu ortaya 
çıkarmıştır. Bildirimde bulunan hekimler göz önünde bulundurulduğunda, bildirim tutumlarındaki 
farklılıklar, bu farklılıkların olası sebepleri ve bildirim tutumları üzerine eğitim ve öğretim, daha ileri 
çalışmalara dair sorulardır. Bir meslek hastalığı için, olumsuz tepkilerin ortaya çıkmasından çekinmek gibi, 
çalışanları yardım istemekten ve bir hekime danışmaktan alıkoyan engellerin ne olduğu pek 
bilinmemektedir. İstatistiksel yöntemler ile ilgili olarak ise paydanın nasıl belirlenmesi gerektiği 
konusundaki tartışmalar hala devam etmektedir. Bildirilen vakaların genellikle mevcut olandan çok daha az 
olduğu düşünüldüğünden, çalışan nüfus ile ilgili ulusal sayısal verilerin kullanılması pek uygun 
olmayabilmektedir. Yeni veya yeni ortaya çıkan riskler, bunlara dair işaretlerin nasıl doğrulanması gerektiği 
ve eğer yeni bir etken sebebe dair yeterli kanıt var ise bu konuya dair bilginin nasıl yayılması gerektiği 
başlıklarına dair hangi yöntemlerin kullanılabileceği, daha ileri çalışmalara ilişkin ilgi çekici yeni alanlardır. 
 
Sonuç 
Ulusal düzeyde önleyici politika için uygun bilgilerin sağlanması olanakları açısından, meslek hastalıkları 
kayıtları nitelik değerlendirmesine ilişkin geçerli bir araç geliştirilmiş ve bu araç “ODIT” olarak 
adlandırılmıştır. Bu araç, nitelik geliştirme süreci için bir başlangıç noktası olarak kullanılabilir. Ulusal 
kayıtların geliştirilmesi ve bunların birbirleri ile uyumlu hale getirilmesi için uluslar arası işbirliği teşvik 
edilmelidir. 
 
Kilit noktalar 
1. Önleyici politikaya ilişkin meslek hastalıkları kayıtlarının çıktıları uyarı bilgisi ve izleme bilgisi olarak ikiye 
ayrılabilir. Bu iki tip bilgiye dair hükümler, bir kayıt için farklı gereksinimler olduğunu varsaymaktadır. 
 
2. Ulusal düzeyde önleyici politikaya ilişkin meslek hastalıkları kayıtlarının nitelik değerlendirmesi için 
göstergeler geliştirilmiştir. Göstergelerin içerik geçerliliği bir Delphi çalışması ile test edilmiştir.  Göstergeler 
hep birlikte “ODIT” olarak adlandırılan bir araç oluşturmuştur. 
 
3. ODIT, meslek hastalıkları kayıtları nitelik geliştirme süreci için, bir başlangıç noktası olarak kullanılabilir. 
 
Çıkar ilişkisi 
Yazarlar herhangi bir çıkar ilişkisi içinde olmadıklarını beyan etmiştir. 
 
Yazarların katkıları 
Araştırmanın yürütülmesi ve taslağın düzenlenmesi DS tarafınca yapılmıştır. AB, çalışmanın 
kavramlaştırılması ve tasarlanması ve çözümlenmesi ve verilerin yorumlanmasına geniş ölçüde katkıda 
bulunmuş ve kavram taslağını ciddi oranda revize etmiştir.  JV, çalışmanın kavramlaştırılması ve 
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tasarlanması ve çözümlenmesi ve verilerin yorumlanmasına geniş ölçüde katkıda bulunmuş ve kavram 
taslağını ciddi oranda revize etmiştir.  FD, çalışmanın kavramlaştırılması ve tasarlanması ve çözümlenmesi 
ve verilerin yorumlanmasında geniş ölçüde katkıda bulunmuş ve kavram taslağını ciddi oranda revize 
etmiştir. Tüm yazarlar nihai taslağı okumuş ve onaylamıştır. 
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Ek malzemeler 
 

 
 
 
 
 
Teşekkür 
 
Çalışmamıza sağladıkları katkılardan dolayı aşağıdaki uzmanlara minnetle teşekkür ederiz: 
 
F. van Assche, Fund for Occupational Diseases, Belgium (Meslek Hastalıkları Fonu, Belçika  
 
A. Athanasios, Department of Labour Inspection of the Ministry of Labour and Social Insurance, Cyprus 
(Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Sigortalar Bakanlığı İş Teftişi Bölümü) 
 
P. Urban, Center of Industrial Hygiene and Occupational Diseases of the National Institute of Public Health, 
Czech Republic  (Çek Cumhuriyeti Halk Sağlığı Ulusal Enstitüsü, Sanayi Hijyen ve Meslek Hastalıkları Merkezi ) 
  
F. Gyntelberg, Bispebjerg Hospital Occupational and Environmental Clinic, Denmark (Bispebjerg Hastanesi 
Mesleki ve Çevresel Kliniği, Danimarka) 
 
I. Vabamae, Labour Inspectorate, Estonia (İş Teftiş Kurulu, Estonya) 
 
 

Ek dosya 1 
Ek 1: ilk tur anketi. Ek 1, Delphi sürecinin ilk turuna ilişkin anketin 
özet uyarlamasını içermektedir. 
Dosya için buraya tıklayın 
[http://www.biomedcentral.com/content/supplementary/1472- 
6963-9-194-S1.DOC] 
 
Ek dosya 2 
Ek 2: ikinci tur anketi.  Ek 2, Delphi sürecinin ikinci turuna ilişkin 
anketin özet uyarlamasını içermektedir. 
Dosya için buraya tıklayın 
[http://www.biomedcentral.com/content/supplementary/1472- 
6963-9-194-S2.DOC] 
 
Ek dosya 3 
Ek 3: Meslek hastalıkları ulusal kayıtlarına ilişkin nitelik 
göstergeleri ve kıstasları. Ek 3, Delphi sürecinin iki turu sonucu 
yapılan düzenlemeler sonrası nihai göstergeleri ve karşılık gelen 
kıstasları göstermektedir. 
Dosya için buraya tıklayın 
[http://www.biomedcentral.com/content/supplementary/1472- 
6963-9-194-S3.DOC] 



BMC Health Services Research (Sağlık Hizmetleri Araştırması) 2009, 9:194                 http://www.biomedcentral.com/1472-6963/9/194 

Sayfa   15 /  17 
(sayfa numarası atıf amaçlı  değildir) 

G. Ungvary, Jozsef Fodor National Institute of Occupational Health, Hungary (Jozsef Fodor İş Sağlığı,Ulusal 
Enstitüsü, Macaristan ) 
 
K. Sludds, Health and Safety Authority, Ireland (İş Sağlığı ve Güvenliği Otoritesi, İrlanda) 
 
G. Franco, Department of Internal Medicine, University of Modena, Italy (Modena Üniversitesi, Dahiliye 
Bölümü, İtalya) 
 
C. Steffes & R. Goerens, Direction of Health, Luxembourg (Sağlık Müdürlüğü, Lüksemburg) 
M.H.W. Frings-Dresen, Coronel Institute of Occupational Health, the Netherlands (Cornel İş Sağlığı 
Enstitüsü, Hollanda) 
 
N. Szeszenia-Dabrowska, Nofer Institute of Occupational Medicine, Poland (Nofer Mesleki Tıp Enstitüsü, 
Polonya) 
 
A. de Silva Pinho, Medical Association, Portugal (Tabipler Birliği, Portekiz) 
 
A. Skerjanc, Health Insurance Institute of Slovenia, Slovenia (Slovenya Sağlık Sigortası Enstitüsü, Slovenya) 
 
M. Santibanez Marguello, Public Health Center of Elche, Spain (Elche Halk Sağlığı Merkezi, İspanya ) 
 
E. Broberg, Swedish Work Environment Authority, Sweden (İsveç Çalışma Ortamı Kurumu, İsveç) 
 
R.M. Agius, Centre for Occupational and Environmental Health, University of Manchester, United Kingdom 
(Manchester Üniversitesi, Mesleki ve Çevre Sağlığı Merkezi, Birleşik Krallık) 
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