
Meslek Hekimliği 2015;65:626–631 
 doi:10.1093/occmed/kqv138 

© The Author (yazar) 2015. Mesleki Tıp Derneği adına Oxford University Press tarafından yayınlanmıştır. Tüm 
hakları saklıdır. İzinler için, email: journals.permissions@oup.com 

İndirilen sayfa: http://occm
ed.oxfordjournals.org/ İndiren guest Tarih: 30 Haziran 2016 

 

Meslek hastalıkları sürveyans sistemi tarafınca 
toplanan bilgilerin faydaları 
 
A.Money, M. Carder, L. Hussey ve R. M. Agius 
 
Centre for Occupational and Environmental Health, Centre for Epidemiology, Institute of Population Health, 
The University of Manchester, Manchester M13 9PL, UK. (Mesleki ve Çevre Sağlığı Merkezi, Epidemiyoloji 
Merkezi, Halk Sağlığı, Manchester Üniversitesi, Manchester M13 9PL, Birleşik Kırallık (UK)) 
 
Yazışma adresi: A. Money, Centre for Occupational and Environmental Health, Centre for 
Epidemiology, Institute of Population Health, The University of Manchester, Manchester M13 9PL, 
UK. E-mail: annemarie.money@manchester.ac.uk 
 

Arkaplan BK (Birleşik Krallık) ve İrlanda Cumhuriyetinde bulunan Sağlık ve Meslek Araştırma Sistemi 
(THOR) ağı entegre bir sürveyans projeler sistemi olup 1989’dan beri işle ilgili sağlık 
bozuklukları (WRIH) verisi toplamaktadır.   Meydana gelen hastalık vakaları, eğilimler ve 
yeni tehlikelerin belirlenmesine ek olarak, THOR belirli bir amaca yönelik veri soruşturma 
hizmeti de vermektedir ve böylece ilgili tarafların THOR’a bildirilen WRIH vakalarına ilişkin 
bilgi talep etmesine imkan vermektedir.     

Amaçlar BK’da WRIH’a ilişkin sürveyans projeleri ağından talep edilen bilgilerin incelenmesi. 

Yöntemler 2002 ve 2014 yılları arasında THOR’a gelen veri taleplerinin SPSS ile çözümlenmesi. 

Bulgular 2002 ve 2014 yılları arasında THOR’a gelen toplam veri talebi 631’dir.  En çok bilgi 
talebinde bulunan taraflar THOR’da katılımcı olarak yer alan hekimler (%34) ve THOR’u 
finanse eden ana kurum – BK Sağlık ve Güvenlik İdaresi’dir (HSE) (%31). Taleplerin çoğu 
(%67) işle ilgili solunum yolları ve cilt hastalıklarına ilişkin bilgilere yöneliktir ve kas-iskelet 
sistemi ya da akıl sağlığı bozuklukları gibi diğer teşhisler için görece az bilgi talebinde 
bulunulmuştur.   Talepler sıklıkla özel bir endüstri ve/veya meslek (%42)  ve/veya özel bir 
nedensel etken (%58) ile ilgilidir.  

Sonuçlar. THOR gibi meslek hastalıkları sürveyans sistemlerince toplanan veriler meydana gelen 
hastalıklar ve bunların eğilimi konusunda devleti bilgilendirme amaçlı olarak 
kullanılmaktadır ve bunun ötesinde son derece faydalı bir bilgi kaynağıdır.  Toplanan 
veriler, klinik teşhisler, şüpheli nedensel etken/maruziyet’leri belirleyerek ve özel 
endüstriyel ve meslek sektörlerinde artan risklerin altını çizerek, geniş bir yelpazeye 
yayılmış bilgi talep eden taraflara yardımcı olacak bir yapı sağlamaktadır. 

Anahtar 
kelimeler; 

sürveyans; fayda; işle ilgili sağlık bozuklukları. 
 

 
Giriş 
Avrupa Birliğinde bulunan birçok ülke meydana gelen işle ilgili sağlık bozukluklarını (WRIH) izleme amaçlı 
ve yürürlükte olan sistemlere sahiptir [1].  Bu gibi sistemler tazminat amacıyla ve/veya meydana gelen 
hastalıklar, vakaların eğilimi veya yeni tehlikelerin belirlenmesine ilişkin bilgi sağlama amaçlı olarak tesis 
edilmiştir.   Yine de, bu sistemlerin birçoğu on yıllardır veri toplamakta ve bu birincil hedeflere karşılık 
gelme dışındaki amaçlar için potansiyel olarak çok değerli bir WRIH bilgi kaynağıdır.  
BK’da ve (2005’den bu yana) İrlanda Cumhuriyetinde (ROI) bulunan Sağlık ve Meslek Araştırma Sistemi 
(THOR) ağı böyle bir sistemdir.  
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 THOR sürveyans projelerinin entegre bir sistemidir ve 1989 yılında kurulan ilk (BK) projeden beri 
WRIH verisi toplayan istatistik paketlerinin bir parçasıdır [2,3]. THOR mecburi olmayan, UK ve ROI’de 
bulunan zorunlu olmayan bir projedir ve >1100 uzman hekim ile [işyeri hekimleri, solunum yolları 
hekimleri, dermatologlar, pratisyen hekimler (PH’ler) ve bulaşıcı hastalıklar uzmanları dahil] hali 
hazırda gönüllü olarak  2012 ve 2014 yılları arası zaman zarfında bildirilen yaklaşık 200 000 vaka ile 
WRIH vakalarını THOR’a bildirmektedir.    Daha önceki projeler psikiyatrist, romatolog ve odyolog 
raporlarını da çalışmalarına dahil etmiştir.  Öncelikli amaç olan  BK Sağlık ve Güvenlik İdaresi’ne (HSE) 
[ve ROI’de bulunan Sağlık ve Güvenlik Yönetimi’ne (HSA)] meydana gelen WRIH vakaları ve bunların 
eğilimlerine ilişkin bilgi sağlama konusuna karşılık gelmenin yanında THOR  belirli bir amaca yönelik 
veri soruşturma hizmeti de vermekte ve böylece HSE/HSA ve diğer ilgili tarafların THOR’a bildirilen 
WRIH vakalarına ilişkin bilgi talep etmesine imkan vermektedir.      
 Bu makale 2002 ve 2014 yılları arasında THOR’a gelen bilgi taleplerini ve bilhassa taleplerin 
kimden geldiği, hangi özel bilginin talep edildiği ve bilginin nerede kullanıldığını incelemeyi 
amaçlamaktadır.        Buradan hareketle, baştan başa meydana gelen hastalıklar ve eğilimlere ilişkin 
bilgilendirme amaçları dışında, THOR gibi sürveyans sistemlerince toplanan verilerin kıymeti 
değerlendirilebilir ve dolayısıyla toplanan verilerin katılımcılar, finanse eden kurumlar ve diğer ilgili 
taraflar ile alakalı ve onların yararına olduğundan emin olunmasına yardımcı olmaktadır. 
 
Yöntemler 
 
Hali hazırda THOR BK’da beş projeden oluşmaktadır. Bulaşıcı hastalıklara ilişkin göğüs hastalıkları 
hekimleri, dermatologlar ve danışmanlar sırasıyla SWORD (işle ilgili ve Meslek Solunum Yolları 
Hastalıkları Sürveyansı) [4], EPIDERM (Meslek Cilt Sürveyansı) [5] ve SIDAWA’a (İşyerinde Bulaşıcı 
Hastalıklar Sürveyansı) [6] bildirimde bulunabilirken işyeri hekimleri gördükleri  her tür WRIH’ı 
OPRA’ya (İşyeri Hekimleri Bildirim Faaliyetleri) bildirebilmektedirler [7]. Buna benzer olarak, 2005 
yılından itibaren, meslek hekimliği (DOccMed) konusunda diploma seviyesinde eğitim almış PH’ler 
gördükleri herhangi bir WRIH vakasını  THOR-PH’ye bildirebilmektedir [8]. SWORD, EPIDERM ve OPRA 
benzeri projeler de ROI’de veri toplamaktadır [9]. Daha ileri BK projeleri (artık veri toplaması 
durdurulan) romatologlar için MOSS’u (Kas-iskelet sistemi Sürveyans Projesi) [10], psikiyatristler için 
SOSMI’yı (Meslek Stres ve Akıl Sağlığı Bozuklukları) [11] ve işle ilgili işitme kaybı ve diğer odyolojik 
problemler [12] üzerine veri toplayan OSSA’yı (Odyoloji Hekimleri için Meslek Sürveyans Projesi) 
çalışmalarına dahil etmiştir. 2009 yılı sonunda veri toplamayı durduran (mali destek 2008'de 
kesilmiştir) MOSS ve SOSMI konusunda THOR-PH’nin HSE amaçlarına ilişkin kas-iskelet sistemi ve akıl 
sağlığı bozuklukları üzerine yeterli veri sağlayacağı düşünülmüştür.  
 THOR’da katılımıcı olarak yer alan hekimlerden bildirim süreleri boyunca gördükleri ve işle ilgili 
olduğuna veya işin durumu daha da kötüleştirdiğine inandıkları her yeni WRIH vakasını bildirmeleri 
istenmiştir. Teşhislerin yanında, hekimlerden vaka il ilgili yaş, cinsiyet, coğrafi bölge, meslek, endüstri, 
olası nedensel etken(ler) ve belirtilerin başlangıcına ilişkin bilgileri vermeleri de istenmiştir.  THOR-
PH’ye bildirimde bulunan PH’lerden de hastalık belgesi/işe uygunluk ve diğer sağlık pratisyenlerin 
ileride herhangi bir atıfta bulunabileceği konulara ilişkin bilgi vermeleri istenmiştir [13]. 
 THOR’a gelen bilgi talepleri genellikle yazılı halde (mektup veya e-posta) olmakta ve her bir talebin 
özellikleri THOR projesi ile ilgili görevlendirilen Manchester Üniversitesi personeli tarafından Excel 
hesap tablosuna kaydedilmektedir.    Her talebe bir kimlik numarası verilmekte ve talebin geldiği 
tarih, talebin başlığı, talepte bulunan kişinin adı ve kurumu, teşhis kategorisi ve meslek, endüstri, 
şüpheli etken, akli vaka, görev veya harekete ilişkin her türlü özel bilgi belgelenmektedir. Eğer belirli 
bir zaman aralığı veya sürveyans projesi belirlenmemiş ise bir talebe karşılık verilen bilgi genellikle 
son 10 takvim yılındaki verilerden ve konu ile ilgili tüm projelerden elde edilmektedir. Yine de, bazı 
durumlarda, örneğin çok nadir görülen hastalık/maruziyet ile ilgili taleplere verilen bilgiler, on yıllık 
zaman dilimi dışındaki veriler de talebe verilen cevaba dahil edilebilmektedir.  Talepler genellikle 2 
haftalık zaman dilimi içinde tamamlanmakta  (sözleşmede yer alan zaman sınırlaması 3 haftadır) 
ancak son dakika talepleri (örneğin parlamentodan gelen sorulara cevaplar) daha hızlı 
sonuçlandırılmaktadır. 
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 Alıştırma yapmak için, 2002 ve 2014 yılları arasındaki bilgi talepleri teşhis, araştırma kaynağı, talep 
türü ve maruziyet olup olmadığı/tipine göre kategorize edilmiştir. Excel hesap tablosundan alınan 
veriler SPSS’e (v20,0) yüklenmiş ve çözümleme amaçlı olarak kodlanmıştır. 
 
Bulgular 
 
2002’den 2014’e kadar olan zaman aralığında, THOR’a 631 bilgi talebi gelmiş ve bunlar 
cevaplanmıştır. Bilgi taleplerinin en büyük bölümünü projelere bildirim yapan raportörler 
oluşturmakta (%34) (örneğin dermatologlar veya göğüs hastalıkları hekimleri gibi uzman raportörler) 
ve bunları HSE (%31-bir talep örneği olarak bkz. Kutu 1, vaka çalışması 1), araştırma enstitülerinden 
gelen talepler, (%24), endüstri (%6), diğerleri (%5) ve PH’ler (<%1) takip etmektedir.   Beş talebin 
kaynağı bilinmemektedir. ’Diğerleri’ olarak kodlanmış bilgi talep eden kişiler/kurumlar, örneğin, 
devlet kurumları (HSE dışında), gazetecileri ve vatandaşları kapsamaktadır.  
 En sık bilgi talebinde bulunulan teşhis kategorisi solunum yolları hastalıklarıdır (toplam taleplerin 
%49’u) ve bunu cilt (%18-bir örnek olarak bkz. Kutu 2, vaka çalışması 2) ve daha az bilgi talebinde 
bulunulan kas-iskelet sistemi (%7), salgın hastalıklar (%6), akıl sağlığı bozuklukları (%5) ve odyolojik 
hastalıklar (%2) takip etmektedir. Bazı durumlarda, birden fazla teşhis kategorisi için bilgi talep 
edilmiştir (örneğin bir kuaförde persulphate’e atfedilmiş meslek solunum yolları ve cilt hastalığı 
vakasına ilişkin bilgi talebi).   Başvuruların %15’lik bir kısmı da THOR’a bildirilen tüm teşhis 
kategorilerinde bilgi talep etmiştir.  
Buna karşın, THOR’a en sık bildirilen vakalar işle ilgili aklı sağlığı bozuklukları (2002 ve 2014 yılları 
arasında THOR’a bildirilen 209012 vakanın %34’ü) ve kas-iskelet sistemi (%27) teşhisleridir (Şekil 1).  
 Veri taleplerinin çoğu bir hastalığın özel bir kombinasyonuna, maruziyet ve/veya 
istihdam/endüstri sektöre ilişkin bilgiler üzerinedir. 2002 ve 2014 yılları arasındaki 631 bilgi talebinin 
%27’si 
 

Kutu 1.  Vaka çalışması 1, HSE’den gelen talep. 
 SWORD ve OPRA’ya bildirilen tahmini plevra hastalığı vakaları 

2008 yılında HSE’den bu talep alındı. İlgili plevra hastalığı vakaları için SWORD ve OPRA veri tabanları tarandı. SWORD’a, 2002 
ila 2006 yılları arasında 5898 tahmini kötücül olmayan plevra hastalığı vakası bildirildi ve OPRA’ya 87 tahmini vaka bildirildi. 

Aşağıdaki rakamlar, F1 kategorisi (plaklar) ve F2 kategorisi (difüz) altında, yıl ve cinsiyete göre SWORD ve OPRA’ya bildirilen bu 
tahmini vakaları göstermektedir. 
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Hastalık ve maruziyet için, %26’sı hastalık ve istihdam için ve %17’si sadece özel bir hastalık içindir. 
Bunu takip eden talepler, sadece maruziyet (%9), ‘diğer’ (%9), sadece istihdam (%8), hastalık, 
maruziyet ve istihdam (%4) ve maruziyet ve istihdam (%1) şeklinde kategorize edilmiştir. Tablo 1 
gelen bilgi taleplerinin farklı tiplerinin örneklerini göstermektedir. 2002 ve 2014 yılları arasındaki 
zaman diliminde, tüm başvurular içinde en sık hastalık ve maruziyet ve hastalık ve istihdam başlıkları 
ile ilgili veri talep edildiği görülmüştür.    
 Gelen 631 bilgi talebinin 266’sı (%42) ilgi alanı olarak bir meslek veya endüstriyi belirtmiştir. 
Bunların %22’si özel bir meslek grubu ve %20’si özel bir endüstri sektörü ile ilgili bilgi talebinde 
bulunmuştur. Örneğin, sağlık hizmetleri (%12), inşaat (%10), tarım (%7) ve kuaför ve güzellik bakımı 
hizmetlerini içeren kişisel hizmet faaliyetleri (%6) en sık bilgi talep edilen endüstri sektörleri olup 
güzellik uzmanları (%11), kaynakçılar (%6) ve tıp pratisyenleri (%6) en sık bilgi talep edilen 
mesleklerdir.  
 THOR’a gelen bilgi taleplerinin yarısından fazlasında (%58) şüpheli nedensel kimyasal etken veya 
maruziyeti, kas-iskelet sistemi görevleri/hareketleri veya akıl sağlığını çok olumsuz etkileyen olaylarla 
ilgilenildiği belirtmiştir. En sık talep edilen bilgiler özel bir kimyasal etkene/maruziyete atfedilen işle 
ilgili solunum yolları veya cilt hastalıkları (örneğin, klora atfedilmiş meslek astımı) ile ilgilidir (özel bir 
ilgi alanı olan taleplerin %80’i en sık olarak izosiyanatlar, yağlar, lateks ve kauçuktur).  Bunu takip 
eden konular ise,  ilgi alanı belirgin bir şekilde salgın etken olarak ifade edilen talepler (%6) (örnek, 
bruselloz vakaları), özel kas-iskelet sistemi görev ve hareketleri (%5) (örnek, aşçılarda üst 
ekstremitede bazı kas ve organların aşırı kullanılması sonucu oluşan rahatsızlıklar) ve daha küçük 
oranlar ile akıl sağlığı olayları (%3) (örnek, meslektaşlar/yönetim/müşteriler ile kişiler arası zorluklar) 
ve gürültüdür (%1).   
 

Kutu 2. Vaka çalışması 2, cilt verisi talep örneği. 
 Uzman dermatologlar tarafından EPIDERM’e bildirilen kontakt dermatit vakaları 
irritant/alerjik/karışık olarak alt kategorilere ayrılır. 2010 yılında THOR ekibi, sağlık ve sosyal 
hizmetler sektöründe EPIDERM’e (2002-2009) bildirilen irritant kontakt dermatit vakalarının 
insidans oranları için bir İşyeri Hekiminden bilgi isteği aldı. Cilt Sürveyans projesi EPIDERM’e 
(2002-2008) bildirilen sağlık ve sosyal hizmetler sektöründeki irritant kontakt dermatit 
vakalarının yıllık ortalama insidans oranı (payda verileri olarak İşgücü Araştırması verileri 2002-
2008 kullanılarak çalışan 100.000 kişide) sağlandı. 
 

Yıllık ortalama insidans oranı 100.000 kişide 5.8 
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Şekil 1. Teşhis kategorisine göre, gelen bilgi taleplerinin oranlarına karşı THOR’a bildirilen vakaların 
oranları  (2002-14). 
 
 

Tablo 1. Gelen taleplerin örnekleri 

Talep tipi Örnek 

Sadece hastalık 
 

Sadece özel bir hastalığın belirtildiği bilgi talepleri, örnek, 
      işle ilgili epikondilit 

Sadece maruziyet 
 

Sadece özel bir maruziyetin belirtildiği bilgi talepleri,  
      örnek, alüminyum sülfat sebebiyle görülen WRIH.  

Sadece istihdam 
 

Sadece özel bir meslek ve/veya endüstrinin belirtildiği bilgi talepleri, 
      örnek, demiryolu sektöründe meslek sağlık bozuklukları. 

Hastalık ve maruziyet 
 

Hem hastalık hem maruziyetin belirtildiği bilgi talepleri,  
      örnek, cilt kanseri ve kesme yağına maruziyeti. 
 Hastalık ve istihdam 

 
 

Hem hastalık hem istihdamın belirtildiği bilgi talepleri, 
       örnek, cezaevi memurlarında hepatit B.  
 Maruziyet ve istihdam 

 
Hem maruziyet hem istihdamın belirtildiği bilgi talepleri,                     
        örnek, poliüretan endüstrisinde izosiyanat maruziyeti. 

Hastalık, maruziyet ve 
     istihdam 
 

Hem özel bir hastalık hem maruziyet ve istihdamın belirtildiği bilgi  
talepleri örnek, oksiasetilen şaloması kullanan kaynakçılarda 
solunum yolları hastalıkları. 

Diğer 
 

Özellikle bir hastalık, maruziyet ve/veya istihdam ile ilişkilendirilmeyen 
bilgi talepleri.Bu durum özel bölgeler için olan talepleri 
içermektedir, örnek,HULL’da görülen WRIH veya ‘diğer’, örnek, 
THOR’da görülen ölüm oranı. 
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Tartışma 
 
2002 ve 2014 yılları arasında THOR’a 600’den fazla bilgi talebi başvurusu gelmiştir. Taleplerin büyük 
bir çoğunluğu THOR’da katılımcı olarak yer alan hekimlerden (%34) ve THOR’u finanse eden ana 
kurum (BK) HSE’den (%31) gelmekte ve bunları üçüncü olarak endüstri ve araştırma enstitülerini 
içeren diğer kaynaklar takip etmektedir.    Taleplerin çoğu (%67) işle ilgili solunum yolları ve cilt 
hastalıklarına ilişkin bilgilere yöneliktir ve kas-iskelet sistemi ya da akıl sağlığı bozuklukları gibi diğer 
teşhisler için görece az bilgi talebinde bulunulmuştur.    Talepler sıklıkla özel bir endüstri ve/veya 
meslek (%42)  ve/veya özel bir nedensel etken (%58) ile ilgilidir. 
 Proje ile yakın ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda, bilgi taleplerinin çoğundan HSE ve 
THOR’da katılımcı olarak yer alan hekimlerin sorumlu olması belki de şaşırtıcı değildir.  Yine de, bilgi 
taleplerinin oldukça büyük bir kısmının ‘dış’ kaynaklardan geldiği not edilebilir. Bu durum THOR gibi 
meslek hastalıkları sürveyans sistemleri tarafından toplanan verilerin değerinin doğrudan finansör ve 
katılımcı hekim çemberinin ötesine uzandığını öne sürmektedir.    Dikkate değer bir nokta olarak, 
THOR’da katılımcı olarak yer alan farklı hekim grupları arasında, bir pratisyen hekimden sadece bir 
bilgi talebi gelmiştir. Bu durum daha uzun süredir devam eden projeler ile kıyaslandığında THOR-
PH’nin (2005'de kuruldu) görece yeni olduğunu kısmen yansıtabilmektedir. Bu durum PH’lerin 
araştırma alanlarını takip etmek için daha az zamanlarının olduğu veya olağandışı maruziyetlerle 
karşılaşmadıkları gerçeğini de yansıtabilmektedir. Yine de, hali hazırda THOR-PH’ye 6500’den fazla 
vaka bildirilmiştir, dolayısıyla bu proje pratisyen hekimlikte görülen WRIH vakalarına ilişkin bilgi 
sağlamak için mükemmel bir konumdadır (hastalık sebebi ile işe gidememe ve işe uygunluk 
uyarlamaları ve hastanın daha ileri/ilgili diğer birimlere sevk edilmesi ile ilgili bilgiler dahil).   
 THOR’a bildirilen tüm ana teşhis kategorileri ile ilgili bilgi talep edilmesine rağmen (solunum 
yolları, cilt, kas-iskelet sistemi, akıl sağlığı bozuklukları, odyolojik ve bulaşıcı hastalık), cilt ve özellikle 
solunum yolları hastalıkları, bilgi talep eden gruplar arasında ikincisi en sık bilgi talep edilen teşhis 
kategorisi olmak üzere, çoğunluktadır. İşle ilgili akıl sağlığı bozuklukları ve kas-iskelet sistemi 
hastalıklarının en sık bildirilen vakalar olması sebebiyle bu durum THOR’a bildirilen vakaların oranları 
ile çelişkilidir [7,8]. Solunum yolları ve cilt ile ilgili bilgi taleplerinin çoğunlukta olması, ki bunlar 
kısmen HSE’den gelenlerdir, devlet ve diğer kurumlar için akıl sağlığı bozuklukları gibi alanlardan 
ziyade kimyasal etkenler ve maruziyet konularına odaklanma eğiliminin altını çizmektedir.   HSE’nin 
başlattığı ve cilt ve solunum yolları öncelikli alanlar solunum yolları hastalıkları [14], meslek kanseri 
maruziyeti [15] ve ‘stres’ gibi  akıl sağlığı bozukluğu konularına odaklanmış görece az kampanyaya 
kıyasla [17] ‘bad hand day’ (2006’da BK’da başlatılan ve kuaförlük sektöründe meydana gelen işle ilgili 
kontakt dermatitine dikkat çekmek isteyen bir kampanya) [16] konusuna odaklanmış kampanyalar 
BK’da bu durumu göstermiştir. Aslına bakılırsa son 10 yılda HSE’ye akıl sağlığı bozuklukları ile ilgili 
sadece bir bilgi talebi gelmiştir (akıl sağlığı bozuklukları ile ilgili bilgi taleplerinin çoğu araştırma 
kuruluşları ve işyeri hekimlerinden gelmiştir).  Görülen bu model, bir hastanın meslek maruziyetinin 
cilt ve solunum yolları hastalıklarına atfedilmesinin görece kolay olması veya maruziyet seviyesi ile 
ilgili yönetmeliklerinin işyeri maruziyet sınır değerleri [18]vasıtasıyla daha iyi ve açık düzenlenmesi 
veya Sağlık Açısından Tehlikeli Kimyasalların Kontrolü (COSHH) gibi ulusal kılavuzlar sebebiyle ortaya 
çıkmış olabilir [19]. Meslek akıl sağlığı bozuklukları diğer yandan, kısmen ‘iş stresi’ (iş günü 
kayıplarının en büyük bölümünü oluşturmaktadır) [13], HSE veya diğer düzenleyici kurumlara 
yönetmeliklere uygun şekilde bildirilebilecek biçimde düzenlenmemiştir ve doğası gereği çok 
etkenlidir ve dolayısıyla güvenilir bir şekilde iş’e atfedilmesi daha zordur [20].  
 THOR’a gelen çok sayıda bilgi talebine rağmen, bilgi talebinde bulunan kişi ya da kurumu başvuru 
yapmaya sevk eden motivasyonun değerlendirilmesi zor olabilmektedir (bu ister tanı kategorisi, 
meslek/sanayi veya şüpheli ajan olsa dahi). Hekimlerden gelen birçok talep, büyük olasılıkla klinik 
çalışmaları sırasında karşılaştıkları hastalık, etken, meslek veya endüstri kombinasyonlarından ve 
kendileri gibi hekimlerin benzeri durumda olan hastalarla karşılaşıp karşılaşmadıklarını öğrenme 
çabalarından kaynaklanmaktadır ve bu talepler klinisyen için daha hızlı bir cevap gerekmediği sürece 
rutin olarak 2 haftalık bir zaman zarfında cevaplanmaktadır.  Yine de, diğer talepler ANHOPS (Ulusal 
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Sağlık işyeri hekimleri Birliği) gibi web sayfalarında yer alan çevrim içi forumlar/mesaj tahtalarında 
meydana gelen tartışmalar sonucunda  [21] veya diğer tarafların bildirimde bulunan pratisyen 
hekimlere danışması ve pratisyen hekimlerin bilgi talebinde bulunarak kendilerine danışılan konuyu 
ilettiği durumlar sonucundadır (örneğin Çalışma ve Emeklilik Bölümü).  
 BK’daki HSE gibi devlet kurumlarına ilişkin THOR benzeri meslek hastalığı sürveyans sistemleri 
tarafından sağlanan bilgilerin değer ve etkisi THOR verilerine dayalı olarak çok sayıda çıktı vasıtasıyla 
sergilenmektedir. HSE’nin web sayfasında THOR ile ilgili yapılan bir arama 439 sonuç göstermiştir [22] 
ve bunların büyük bir çoğunluğu araştırma raporları ve istatistik ve hastalık koşulları özetlerinden 
oluşmuştur. THOR’un  parlamento belgelerinde kullanılmasına ilişkin referanslar üzerine yapılan 
benzeri bir arama, Lordlar Kamarası’ndaki belirli komitelere sunulan kanıt ve raporlar (örnek, İşyeri 
Sağlığı ve Güvenliği) ve Avam Kamarası tartışma oturumlarına sunulan kanıtlar dahil, 35 sonuç 
göstermiştir [23]. Bu durum THOR gibi sürveyans sistemleri tarafınca toplanan verilerin 
kullanılabileceği birçok yöntem olduğunu göstermekle beraber aynı zamanda toplanan verilerin 
devlet düzeyindeki politikaları etkilemesine ilişkin önemini de göstermektedir.  
 Sonuçta, THOR gibi meslek hastalıkları sürveyans sistemlerince toplanan veriler son derece faydalı 
bilgi kaynaklarıdır ve bu verilerin faydası meydana gelen hastalıklar ve bunların eğilimi konusunda 
devleti bilgilendirmenin ötesine uzanmaktadır.  Toplanan veriler, klinik teşhisler, şüpheli nedensel 
etken/maruziyet’leri belirleyerek ve belirli endüstriyel ve meslek sektörlerinde artan risklerin altını 
çizerek, geniş bir yelpazeye yayılmış bilgi talep eden taraflara yardımcı olacak bir yapı sağlamaktadır. 
Buna ek olarak, hali hazırda altı çizilmiş olanlar dışında THOR gibi sistemlerce üretilen verilerin, 
örneğin,  mevzuatın etki ve faydalarının araştırılması ve vakalara ilişkin verilerin kıyaslanarak 
işlemlere müdahale edilmesi gibi konuları içeren, birçok çıkarımı bulunmaktadır [24-26]. Gelecekteki 
(THOR bünyesinde) çalışmalar, vakaların tanınabilir olmadığından emin olunması gereken durumlar 
gibi (yasal, kişisel haklar vb. nedenlerle gizli kalması gereken vakalar) kısıtlamalara uyarak, 
kullanıcıların verileri kendilerinin sorgulamasına olanak sağlayan web tabanlı bir görselleştirici araç 
geliştirerek toplanan verilerin değerini/faydalarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finansman sağlanması 
 
THOR ve THOR-PH, yardımsever bağışlar ile beraber kısmen, BK’da bulunan Sağlık ve Güvenlik İdaresi 
(kontrat numarası R106669) ve İrlanda Cumhuriyetinde bulunan Sağlık ve Güvenlik Ajansı (kontrat 
numarası R101774) tarafından finanse edilmiştir. Bu makale finansman sağlayan kurumların değil 
yazarların görüşlerini ifade etmektedir. Etik: THOR’a Çok merkezli Araştırma Etik Komisyon onayı 
verilmiştir (MREC 02/8/72). 
 
Teşekkür 
Yazarlar THOR ve THOR-PH’de katılımcı olarak yer alan tüm hekimlere teşekkür eder. 
 
Çıkar ilişkisi 
Beyan edilmemiştir. 

Kilit noktalar 
• 13 yıllık sürede Sağlık ve Meslek Araştırma Sistemi ağına 631 bilgi talebi gelmiştir ve 

bunların üçte ikisi işle ilgili solunum yolları ve cilt hastalıklarına ilişkin bilgi talepleridir. 
• Kas-iskelet sistemi ve akıl sağlığı bozukluğu vakaları Sağlık ve Meslek Araştırma Sistemi 

vakalarının (2002 ve 2014 yılları arası) %61’ini oluştururken veri taleplerinin sadece %12’si 
bu kategorilerdeki bilgilere ilişkindir.  

• Veri talepleri, klinik teşhisler, şüpheli nedensel etken/maruziyetleri belirleyerek ve belirli 
endüstriyel ve meslek sektörlerinde artan risklerin altını çizerek, bu çalışmayı finanse eden 
kurumlar ve devletin ötesinde talepte bulunan bir dizi kişi/hekim/kurum vb. yardımcı 
olmuştur.     
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