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Meslek hastalıklarının teşhisi ve bildirilmesi: bir 
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Amaç Gürültüye bağlı meslek işitme kaybı ve meslek uyum bozukluğuna ilişkin teşhis ve 

bildirim nitelikleri geliştirilme ihtiyacının değerlendirilmesi. 
Yöntemler Teşhis ve bildirim niteliklerine ilişkin performans gösterge ve kıstasları geliştirilmiştir. 

Hollanda Meslek Hastalıkları Merkezi veri tabanında kayıtlı tüm meslek hekimlerine öz 
(kendi kendini) değerlendirme anketi gönderilmiştir.  Daha sonra ankete katılan meslek 
hekimlerinin performansı, her bir performans göstergesine göre ayrı bir puan ve bir 
toplam kalite puanı vasıtasıyla değerlendirilmiştir. 

Bulgular Gürültüye bağlı meslek işitme kaybı üzerine yirmi üç anketin ve meslek uyum bozukluğu 
üzerine 125 anketin çözümleme için elverişli olduğu görülmüştür.  Gürültüye bağlı 
meslek işitme kaybı için teşhis ve bildirim ortalama kalite puanının 0 ile 10 arası bir 
ölçekte 6,0 (SS (SD):1,4) ve meslek uyum bozukluğu için yine 0 ile 10 arası bir ölçekte 7,9 
(SS (SD):1,5) olduğu görülmüştür.   Gürültüye bağlı meslek işitme kaybına ilişkin 
hastalığın tarihçesi, odyometrik ölçümler, hastalığın klinik teşhisleri ve bildirim 
niteliklerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu görülmüştür.  Meslek uyum 
bozukluklarına ilişkin ise diğer meslek dışı nedenlerin değerlendirilmesinin geliştirilmesi 
gerektiği görülmüştür. 

Sonuçlar Gürültü kaynaklı işitme kaybı ve meslek uyum bozukluklarına ilişkin teşhis ve bildirim 
nitelikleri geliştirilebilir. Niteliklerin geliştirilmesi için bilgi, eğitim ve kullanışlı araçlar 
önerilmektedir. 
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Giriş 
 
Birçok ülkede, meslek hastalıklarının kaydedilmesi ve bildirilmesi önleyici politikalar için önemli bir bilgi 
kaynağıdır. Birçok ülkedeki ulusal kayıt sistemleri, rakamsal verileri meslek hastalıkları için uygulanan tazminat 
projelerinden almakta ve bunun yanında bazı ülkelerde ulusal kayıtlara ek olarak gönüllü kayıt projeleri 
bulunmaktadır [1–3]. Birçok yazar, kayıt sistemlerindeki farklılıklardan dolayı ulusal kayıt sistemlerince temin 
edilen rakamsal verilerin güvenilirliği ve ülkeler arasında kıyaslanabilirliğini eleştirmiştir. Ayrıca, çalışan 
nüfusun kapsanmasındaki eksiklikler, bildirilen vakaların meydana gelenden çok daha az olması ve zayıf kalite 
kontrol, rakamsal verilerin kısıtlı güvenilirliğine olumsuz yönde katkıda bulunmaktadır  [4–6]. 
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 Meslek hastalıklarının kaydedilmesine ilişkin yeterlilik ve kaliteyi etkileyen diğer bir önemli belirleyici faktör 
ise teşhis kıstasları ve vaka tanımlarının elde edilebilir olmasıdır. Tazminat sistemleri çoğu durumun meslek 
hastalığı olarak onaylanmasına ilişkin çok sıkı kıstaslara sahipken diğer bildirim projeleri genellikle daha az sıkı 
olan kıstaslar uygulamakta ve şüpheli vakaların bildirilmesi olanağını sunmaktadır. Kıstaslar tercihen, eller ve 
kollarda meydana gelen iş kaynaklı kas iskelet sistemi bozuklukları ve iş kaynaklı alt sırt ağrıları için geliştirilmiş 
örneklerde olduğu gibi, etiyolojik ve teşhis araştırmalara dayalı olmalıdır [7,8]. Hekimler, bu kıstaslar veya 
vaka tanımlarını teşhis ve bildirimlerde kullanmalıdır. Yine de, hekimlerin meslek hastalıklarının teşhisi ve 
bildirilmesi konusunda zayıf performans gösterdiği bildirilmiştir.[4,9–11]. 
 Bu çalışmanın yapıldığı sırada, Hollanda’da bulunan ve en az bir çalışanı olan tüm firmaların bir meslek 
hekimi ile anlaşmalı olması yasal bir zorunluluktur ki bu neredeyse tüm çalışanların görüşebilecekleri bir 
meslek hekimi bulunduğu anlamına gelmektedir. 
  Bu çalışma sırasında Hollanda’da bulunan toplam çalışan sayısı 6,116 milyondur. En büyük sektörler, sağlık 
hizmetleri ve refah hizmetleri (967.000 çalışan), endüstri (966.000 çalışan), onarım ve ticaret (907.000 çalışan) 
ve ticari hizmetler (715.000 çalışan) şeklindedir [12]. Çalışma sırasında Hollanda’da bulunan meslek hekimi 
sayısı 1.774’dür [13]. Meslek hekimlerinin görülen meslek hastalıklarını bildirmesi 1999 yılından beri yasal bir 
zorunluluktur.  Hollanda hükümeti Hollanda Meslek Hastalıkları Merkezi’ni (NCOD) meslek hastalıklarının 
kaydedilmesinden sorumlu enstitüsü olarak görevlendirmiştir. Hollanda’da meslek hastalıkları için bir 
tazminat projesi bulunmamaktadır ve dolayısıyla meslek hastalıkları sadece önleme amaçlı olarak 
bildirilmektedir. 
 Meslek hastalıkları üzerine güvenilir sayısal veriler için doğru niteliklere sahip teşhislerin bir önkoşul 
olmasından dolayı NCOD meslek hastalıklarının teşhisi için bir kılavuz geliştirmiştir. Bu kılavuzlar internet 
üzerinden temin edilebilmekte ve meslek hekimleri için meslek eğitimleri sırasında bir eğitim aracı olarak 
kullanılabilmektedir.[14]. Kılavuzlar meslek hastalıklarının klinik teşhisleri için gerekli kıstasları ve işyerinde risk 
maruziyetlerine ilişkin minimum seviye ve süreyi içermektedir. Ancak, meslek hekimleri vaka bildirimde 
bulunurken kılavuzlardaki kıstasların karşılanıp karşılanmadığını belirtmek zorunda değildirler. Dolayısıyla 
bizler teşhis ve bildirim niteliklerini incelemeye ve nitelik geliştirme ihtiyacını değerlendirilmeye karar vermiş 
bulunuyoruz.  
 Çalışmamız gürültü kaynaklı işitme kaybı ve meslek uyum bozukluğu olmak üzere çok önemli iki meslek 
hastalığı ile sınırlıdır. Uyum bozuklukları (DSM-IV tanımı) strese neden olan etkenin başlangıcından kısa bir 
süre sonra meydana gelen ve strese neden olan belirlenebilir psiko-sosyal stres etkenine karşı oluşan uyumsuz 
tepkilerdir.  Bu bozukluklar, sosyal veya meslek işlevlerinde bozulma veya stres neden olan etkene karşı 
normal ve beklenenden farklı ve aşırı tepki verme belirtileri (sinirsel yorgunluk, sinir krizi, depresif düşünceler 
vb.) ile kendini gösterir. Depresif bozuklukların ve anksiyete bozukluklarının bulunduğu durumlar hariç 
tutulmalıdır. Bu hastalıkları seçmemizin sebebi görece sık görülmeleri ve iki farklı tip kılavuzu temsil 
etmeleridir. Gürültü kaynaklı işitme kaybı kılavuzu Avrupa meslek hastalıkları listesinden alınmış ve bariz 
niceliksel kıstaslar ile tam olarak tanımlanmışken meslek uyum bozuklukları kılavuzları biraz daha geniş 
tanımlanmış ve daha çok niteliksel kıstaslardan oluşmaktadır.[15]. Meslek uyum bozukluğu hastalığı Avrupa 
meslek hastalıkları listesinde kayıtlı değildir. Yine de, birçok kayıt projesinde (örneğin, BK’daki (Birleşik Krallık) 
Meslek Stresi Akıl Sağlığı Bozuklukları Sürveyansında olduğu gibi) meslek akıl sağlığı bozuklukları önleyici 
amaçlara yönelik olarak ilgili listelere kaydedilmiştir.[16]. 
 Bu çalışmanın genel amacı NCOD’a bildirildiği şekliyle gürültü kaynaklı işitme kaybı ve meslek uyum 
bozukluklarına ilişkin teşhis ve bildirim nitelik geliştirilme ihtiyacının değerlendirilmesidir.  Bu çalışmanın özel 
amaçları aşağıdaki gibidir: (i) Gürültü kaynaklı işitme kaybı ve meslek uyum bozukluğu vakalarına ilişkin teşhis 
ve bildirim nitelikleri için performans göstergeleri ve kıstasların geliştirilmesi . (ii) Meslek hekimleri tarafından 
NCOD’a bildirilen vakalardaki bu niteliklerin bildirim kılavuzlarına uygunluk bakımından değerlendirilmesi. (iii) 
Nitelik geliştirme ihtiyacının bir ön değerlendirmesinin yapılması. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  D. SPREEUWERS ve ark.: MESLEK HASTALIKLARININ TEŞHİSİ VE BİLDİRİLMESİ                           117 

İndirilen sayfa: http://occm
ed.oxfordjournals.org/ İndiren  guest Tarih: 9 Haziran 

 
 

Yöntemler 
 
Meslek hastalıklarının teşhisi ve NCOD’a bildirilmesi için, gürültü kaynaklı işitme kaybı için Hollanda bildirim 
kılavuzlarına [17] ve meslek hekimlerinin üstlendiği değerlendirme sürecine dayalı, performans göstergeleri 
geliştirilmiştir. Bu değerlendirme süreci beş adımdan oluşmaktadır: 
 

(i) hastalığın teşhisi,  
(ii) literatürde bulunan kayıtlar itibarıyla, iş kaynaklı potansiyel bir durum olup olmadığının 

değerlendirilmesi, 
(iii) üzerinde çalışılan vakanın maruziyet değerlendirmesi, (iv) diğer olası meslek dışı nedenlerin 

değerlendirilmesi ve 
(iv) durumun iş kaynaklı olup olmadığına dair bir sonuca varılması. 

 
Eğer durumun iş kaynaklı olduğu sonucuna varılırsa, hastalığın NCOD’a bildirilmesi zorunludur. Bu sürece ve 
literatürde yer alan kanıtlara dayalı olarak, NCOD gürültü kaynaklı işitme kayıpları ve meslek uyum 
bozukluğuna ilişkin kılavuzlar geliştirmiştir [14]. 
 Değerlendirme sürecinin farklı adımları için, bir ya da daha fazla performans göstergesi formüle edilmiştir. 
Genel değerlendirmenin ilk adımından performans göstergeleri alınmıştır ki bunlar (teşhis aşamasında gerekli 
bir adım olarak görülen) hastalığın tarihçesi ve hastalığın klinik teşhisidir. Maruziyetin performans gösterge 
değerlendirmesinde genel değerlendirmenin ikinci ve üçüncü adımları özetlenmiştir. Dördüncü adım, diğer 
olası meslek dışı nedenlerin değerlendirilmesine ilişkin performans göstergesini temin etmiştir. Beşinci adım iş 
kaynaklı olma durumunun bir sonuca bağlanmasına ilişkin performans göstergesine karşılık gelmektedir.  
Odyometrik ölçümler gürültü kaynaklı meslek işitme kaybı teşhislerinde gerekli bir unsur olarak görülmüş ve 
ilave bir performans göstergesi olarak konuya eklenmiştir. Sonuç olarak, her iki hastalık içinde (Hollanda’da 
tüm meslek hekimleri için zorunlu olan) NCOD’un uluslar arası kıstaslarına göre bildirimde bulunması da 
konuya eklenmiştir. Performans göstergeleri ve kıstasların yüzeysel geçerlilikleri, iş sağlığı konusunda kıdemli 
üç bilim adamından ilk performans göstergeleri ve kıstasları ile kılavuzları karşılaştırmaları ve bu konuda bir 
yorum yapmaları istenerek test edilmiştir.  Ek 1. Her iki hastalık içinde performans göstergeleri ve kıstasların 
belirlenmesini göstermektedir. 
 Nitelik geliştirme çalışması 1 Nisan 2004 ve 1 Temmuz 2005 tarihleri arasında yapılmıştır. Her iki hastalık 
için de performans göstergeleri ve kıstaslarına dayalı olarak bir anket çalışması geliştirilmiş ve deneyimli iki 
meslek hekiminden anketin uygulanabilirliğini test etmeleri istenmiştir.  Ek 2. İlgili anket çalışmalarını 
göstermektedir. 
 Bundan sonra, NCOD veri tabanında kayıtlı 1705 meslek hekiminin hepsine gürültü kaynaklı meslek işitme 
kaybı üzerine beş anket ve meslek uyum bozukluğu üzerine beş anket gönderilmiş ve kendilerinden çalışmaya 
katılmaları istenmiştir. Bu veritabanı,veritabanı başlangıç tarihi olan 1997’den beri NCOD’a bir veya daha fazla 
meslek hastalığı bildirmiş olan, meslek hekimlerinin detaylarını içermektedir.  Meslek hekimlerinden NCOD’a 
bir gürültü kaynaklı meslek işitme kaybı ya da meslek uyum bozukluğu vakası bildirdikten sonra en kısa sürede 
anketi doldurmaları istenmiştir. 
 Hollanda meslek hastalıkları bildirim formu aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır. İş sağlığı servis adı ve 
kodu, hekim adı ve kodu, ihbar tarihi, hasta dosya numarası, hastanın doğum yılı ve cinsiyeti, meslek, 
ekonomik sektör, ICD-10 kodu ve teşhis, nedenler, daha önceden var olan durumlar, teşhisten ne derece emin 
olunduğu (muhtemelen veya kesinlikle) ve teşhis içeriği ve verilen tavsiye. Anket, meslek hastalıkları bildirim 
formuna karşılık gelen aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır. Hekim adı ve kodu, bildirim tarihi, hastanın 
doğum yılı ve cinsiyeti ve teşhisin ICD-10 kodu. Her bir ankete ait veriler, meslek hekim kodu ve hasta verileri 
ile beraber rapor edilen vakaların veri tabanına bağlanmaktadır.  Bildirilen her vaka için ilgili ankete dayalı 
olarak performans gösterge puanlaması yapılmıştır. Bir performans göstergesine, eğer kıstas tatmin edicisi ise 
1 değil ise 0 puan verilmiştir. 
 Her bir performans göstergesi için, her iki hastalık için de kıstasların karşılandığı vakaların yüzdesi 
hesaplanmıştır. Eğer bildirilen her vakada performans göstergelerine ilişkin kıstaslar gerçekleşirse, o 
performans göstergesi için puanlamanın %100 olduğu anlamına gelmektedir. Nitelik geliştirme ihtiyacına 
işaret eden bir performans göstergesi için < 60% bir puan göz önünde bulundurulmuştur. Daha sonra, her iki 
hastalık için de karşılık gelen tüm performans göstergeleri toplanarak her bir vaka için bir puan 
hesaplanmıştır. Hesaplamalarda tüm performans göstergeleri aynı ağırlıktadır. Daha sonra, tüm hastalık 
vakaları için ortalama puan hesaplanmıştır. 0 ile 10 Arasında bir puanlama yapmak için, performans 
göstergeleri sayısına bölünmüş, örneğin gürültü kaynaklı meslek işitme kayıpları için 7 ve meslek uyum 
bozukluğu için 6, ve akabinde de 10 ile çarpılmıştır. Bu, toplam kalite puanı olarak isimlendirilmiştir. 



118  MESLEK HEKİMLİĞİ 

İndirilen sayfa: http://occm
ed.oxfordjournals.org/ İndiren  guest Tarih: 9 Haziran 

 
 

 
 
 Buna ek olarak, her iki hastalık için teşhis koyma konusunda doktorlar arasında görülen teşhis koyma 
performans değişkenlikleri hesaplanmıştır.  
 Bu değişkenlikler, birden fazla gürültü kaynaklı meslek işitme kaybı veya meslek uyum bozukluğu vakası 
bildirmiş olan, tüm meslek hekimleri için toplam kalite puanı değişim katsayısı [CV = (SD/M) x 100]  
hesaplanarak saptanmıştır. Daha sonra, doktorlar arasında görülen değişkenliklerin ortalaması için bir ölçü 
olarak ortalama değişim katsayısı hesaplanmıştır. < 20%’lik bir değer düşük değişkenlik olarak görülürken, 
%20-%40 arası bir değer orta dereceli bir değişkenlik ve < 40%’lık bir değer yüksek değişkenlik olarak 
görülmektedir [18]. Katılımcı hekimlerin farklı vakaları değerlendirmiş olmasından dolayı doktorlar arası 
değişkenlik hesaplanmamıştır. 
 
Bulgular 
 
On meslek hekimi gürültü kaynaklı meslek işitme kaybı üzerine toplam 23 anket tamamlamışken meslek uyum 
bozukluğu üzerine 52 meslek hekimi 125 anket tamamlamıştır. Üç hekim hem gürültü kaynaklı meslek işitme 
kaybı hem de meslek uyum bozukluğu anketlerini doldurmuştur. Katılımcılar 25 farklı meslek sağlık hizmetleri 
servisinden gelmiştir. Katılımcılardan biri kendi işinde çalışmaktadır. Katılımcılar tüm meslek hastalığı 
vakalarının ortalamasından daha fazla bildirimde bulunmuştur.  Katılımcılar tarafından bildirilen tüm meslek 
hastalığı vakalarının ortalama sayısı 10,7 iken tüm meslek hekimlerince bildirilen tüm meslek hastalığı 
vakalarının ortalama sayısı 6,2’dir.  
 Bu çalışmanın kapsadığı zaman diliminde, 395 meslek hekimi tarafından Ulusal Kayıtlara toplam 1440 
gürültü kaynaklı meslek işitme kaybı vakası bildirilmiştir.  87 Vakada bildirimde bulunan hekim 
bilinmemektedir. 145 Meslek hekimi tarafından Ulusal Kayıtlara toplam 842 meslek uyum bozukluğu vakası 
bildirilmiştir. 685 vakada, bildirimde bulunan meslek hekimleri organizasyonu tarafından toplu halde 
bildirimde bulunulduğu için, bildirimde bulunan hekim bilinmemektedir.  
 Bildirilen gürültü kaynaklı meslek işitme kaybı vakalarında ortalama yaş 48 ‘dir (32-58 yaş arası değişen).  
Tüm vakalar erkeklerden oluşmaktadır. Bildirilen meslek uyum bozukluğu vaklarında ortalama yaş 44’dür (19-
61 yaş arası değişen) .  Bu vakaların 57’sini erkekler (%46) ve 68’ini kadınlar (%54) oluşturmaktadır. Bu çalışma 
süresinde Ulusal Kayıtlara bildirilen bütün vakaların toplamına ilişkin, gürültü kaynaklı meslek işitme kaybı 
bildirilen vakaların ortalama yaşı 49 (20-69 yaş arası değişen)ve  gürültü kaynaklı meslek işitme kaybı için 
ortalama yaşı  44  (20-69 yaş arası değişen) ve gürültü kaynaklı meslek işitme kaybı için ortalama yaşı 44 (20-
65 yaş arası değişen) olarak bildirilmiştir.    Erkeklerin oranı, gürültü kaynaklı meslek işitme kaybı vakalarında 
%98 ve meslek uyum bozukluğu vakalarında %54’tür. 
 Tablo 1 performans göstergeleri için teşhis ve bildirim kalite puanları ve toplam kalite puanlarını 
göstermektedir. 0-10 arası bir ölçekte ortalama kalite puanı, gürültü kaynaklı meslek işitme kaybı için 6,0 (SS 
(SD): 1,4) ve meslek uyum bozukluğu için 7,9’dur (SS (SD): 1,5).   Meslek uyum bozukluğu vakalarının 23’ünde 
(%18), hekimler tarafından maksimum puana ulaşılırken hiçbir gürültü kaynaklı meslek işitme kaybı vakasında 
maksimum kalite puanına ulaşılmamıştır. 
 Gürültü kaynaklı meslek işitmek kaybı vakalarının < 60%’da performans göstergelerine ilişkin kıstaslar yani 
hastalığın tarihçesi, odyometrik ölçümler, klinik teşhis ve bildirim, karşılanmıştır.  Meslek uyum bozukluğu için, 
diğer meslek dışı nedenler ile ilgili performans göstergelerine dair tek durum budur. 
 Birden fazla anket dolduran tüm meslek hekimleri için doktorlar arası değişkenlikler ölçülmüştür. Altı 
meslek hekimi (%60) gürültü kaynaklı meslek işitme kaybı için birden fazla anket doldurmuştur. Dört hekim iki 
anket, bir hekim üç anket ve bir hekim sekiz anket doldurmuştur. Otuz meslek hekimi (%58) meslek uyum 
bozukluğu için birden fazla anket doldurmuştur.  On beş hekim iki anket, üç hekim üç anket, altı hekim dört 
anket, iki hekim beş anket, üç hekim altı anket ve bir hekim on iki anket doldurmuştur. Doktorlar arası 
ortalama değişkenlik, gürültü kaynaklı meslek işitme kayıpları için %28 (%0-%61 arası değişen) ve meslek 
uyum bozuklukları için %14’tür (%0-%47 arası değişen).    
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Tablo 1. Performans göstergeleri için kıstasların karşılandığı vakaların yüzdesi ve mutlak sayısı ve teşhis ve 
bildirim üzerine performans göstergelerinin toplam kalite puanı (0-10)   
 
Performans göstergeleri 
 

Gürültü kaynaklı meslek işitme 
kaybı, n (%)  

Meslek uyum bozukluğu, n (%) 

Hastalığın tarihçesi 2 (9) 94 (75) 
Odyogram 13 (57) NA 
Klinik teşhis 9 (39) 97 (78) 
Maruziyet 21 (91) 124 (99) 
Diğer olası 
meslek dışı nedenler 

23 (100) 42 (34) 

Sonuçlar 19 (83) 123 (98) 
Bildirim 10 (44) 111 (89) 
 Toplam puan, 

gürültü kaynaklı meslek işitme 
kaybı (ortalama; minimum-
maksimum) 

Toplam puan, 
meslek uyum bozukluğu (ortalama; 
minimum-maksimum) 
 

Toplam kalite puanı  6,0 (2,9-8,6) 7,9 (5–10) 
 
NA, uygulanamaz. 
 
Tartışma 
 
Hollanda meslek hekimlerinin teşhis ve bildirim performanslarının nitelik değerlendirmesi, toplam kalite puan 
ortalaması 0-10 arası bir ölçekte bulunan, gürültü kaynaklı meslek işitme kaybı için 6,0 ve meslek uyum 
bozukluğu için 7,9 sonuçlarını bulmuştur. Teşhis ve bildirim niteliklerinin geliştirilmesi, gürültü kaynaklı meslek 
işitme kaybı için hastalığın tarihçesini bulma, odyometrik ölçüm ve klinik teşhis ve bildirim performansları ve 
meslek uyum bozukluğu için meslek dışı diğer olası nedenleri değerlendirme performansları geliştirilerek 
mümkün olabilir.  
Doktorlar arasında görülen performans değişkenlikleri, meslek uyum bozukluğu için düşük ve gürültü kaynaklı 
meslek işitme kaybı için orta derecededir. 
 Çalışmamızın güçlü yanlarından biri her iki meslek hastalığı için de Hollanda Kılavuzlarını içermesidir.  
Performans göstergeleri ve kıstaslarının çerçevesini çizmek için, hastalık tarihçesi, klinik teşhisler, maruziyet 
ve diğer olası meslek dışı nedenler için net kıstaslar vermeleri ve iş kaynaklı olma durumu sonucuna varılması 
başlıklarından dolayı, kılavuzlar kullanılmıştır.  Hollanda’da bulunan her bir meslek hekimi, uzman hekimliği 
temel eğitimi veya doktora eğitimi sırasında meslek hastalıklarının bildirilmesine ilişkin kılavuzlar ile ilgili bilgi 
almaktadır. Kılavuzlar NCOD web sitesinden temin edilebilmekte ve meslek hekimleri, meslek hastalıklarının 
teşhis ve bildirimine ilişkin destek almak için yardım masasına başvurabilmektedir. 
 Çalışmamızın güçlü yönlerinden bir diğeri ise, birçok çalışma, nitelik geliştirme yapılması gereken 
durumlara ilişkin problemler değerlendirilmeksizin, hekimlerce yapılan meslek hastalıklarının onaylanması ve 
bildirilmesinin tek başına yeterli olmadığı ve daha iyi bir eğitimin gerekli olduğu gözlem sonucunu verirken 
bizim çalışmamızın teşhis ve bildirim niteliklerini geliştirme yöntemlerinin özel göstergelerine ilişkin hükümleri 
içermesidir [4,9–11]. 
 Bu çalışmayı kısıtlayan bir neden ise büyük olasılıkla seçimin yanlı olmasıdır. Anketleri dolduran hekimlerin 
bildirimlere karşı olumlu bir tavır sergilemesi ve meslek hastalıkları konusunda daha fazla bilgi sahibi olması 
mümkündür. Bu durum, meslek hastalıklarının teşhis ve bildirim niteliklerine ilişkin abartılı bir olumlu portre 
çizilmesine yol açmış olabilir. Kişilerin kendi beyan ettiği durumlara dayalı performans ölçümü de daha olumlu 
bir sonucun ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Yine de, bu çalışma nitelik geliştirmesine ilişkin önemli 
ipuçları içermektedir. 
 Bu çalışmaya ilişkin diğer bir sınırlama ise kalite puanının yorumlamasında yatmaktadır. Bu çalışma, kalite 
puanları açısından meslek uyum bozukluğu için gürültü kaynaklı meslek işitme kaybına oranla daha iyi 
sonuçlar vermektedir. Bu durum kılavuzlardaki farklı içerikler sebebiyle meydana gelmiş olabilir. Gürültü 
kaynaklı meslek işitme kaybı kılavuzları, meslek uyum bozukluğu kılavuzlarına kıyasla, çok daha detaylı ve 
açıktır. Dolayısıyla gürültü kaynaklı meslek işitme kaybına ilişkin kılavuzların gereksinimlerinin karşılanması 
daha zordur. 
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 Doğru niteliklere sahip bir meslek hastalıkları teşhis ve bildiriminin ön koşulu kanıtlara dayalı kılavuzlardır 
[19,20].  Bu durumda meslek hastalıklarının kanıta dayalı vaka tanımlarını gerektirmektedir.[20–22]. Meslek 
hastalıklarına ilişkin kıstasların, etiyolojik mekanizmaların ortaya çıkarılmasına odaklanmış epidemiyolojik 
çalışma ve araştırmalara dayalı olması gerekmektedir. Aslında, ülkeler arasında meslek hastalıkları kılavuzları 
ve kıstasları ile ilgili gözle görülür değişkenlikler bulunmaktadır.  Birçok ülkede tazminat amaçlarına yönelik 
ulusal meslek hastalıkları listeleri bulunmakta ve bu listelerin devamlılığı sağlanmaktadır. Avrupa Birliği 
listelenmiş meslek hastalıklarına karşılık gelen uyarı bilgilerini içeren bir listeye sahiptir [15]. Üye Devletlerden 
Avrupa Birliği listesinde bulunan hastalıkları kendi mevzuatlarında uygulamaya koymaları istenmiştir. 
Dolayısıyla, birçok liste Avrupa Birliği listesinden türetilmiş ancak ilgili ülkenin özel mevzuatlarına 
uyarlanmıştır. Hali hazırda mevcut olan ve gelecekte oluşturulacak ulusal listelerin kanıta dayalı olma durumu 
sorgulanabilir ve değerlendirilebilir. Eğer meslek hastalıkları üzerine geçerli sayısal veriler ülkeler arasında 
kıyaslanmak istenirse, tanımlar ve kıstasların kanıta dayalı olma durumu değerlendirilmeli ve arttırılmalı ve 
farklı ülkelerde kullanılan tanımlar ve kıstaslar birbiriyle uyumlu hale getirilmelidir. Bu şartlar, ulusal ya da 
uluslar arası bir düzeyde nitelik geliştirme sürecine başlamaya ilişkin ön koşullardır. 
 Meslek uyum bozukluğu için düşük ve gürültü kaynaklı meslek işitme kaybı için orta dereceli olan doktorlar 
arası değişkenlikler, nitelik geliştirme sürecinde performansı düşük olan bir gruba odaklanarak fazla bir başarı 
elde edilemeyeceğini fakat bundan ziyade teşhis ve bildirim sürecinin özel yönlerine ilişkin performansın 
geliştirilmesine odaklanarak başarılı olunacağını ileri sürmektedir. Çalışmamız teşhis ve bildirim niteliklerinin 
geliştirilebileceği alanları tanımlamaktadır. Gürültü kaynaklı meslek işitme kaybı için bu alanlar, hastalığın 
tarihçesi, odyometrik ölçüm, hastalığın klinik teşhis ve bildirimi iken meslek uyum bozuklukları için geliştirme 
alanı, diğer olası meslek dışı nedenlerin değerlendirilmesidir.  
 Doğru niteliklere sahip bir teşhis ve bildirimin ön koşulu kılavuzlarda yer alan bilgilere hakim olmaktır. Yine 
de, birçok meslek hekiminin günlük çalışmaları içinde kılavuzlara dair doğru bilgilere sahip olmaktır. Bu durum 
teşhis ve bildirimin kullanışlı araçlarla kolaylaştırılması ihtiyacına işaret etmektedir. Tercihen hastaların 
elektronik dosyalarına bağlanmış kullanıcı dostu karar alma yazılımları bu araçlara bir örnek olarak 
gösterilebilir. 
 Bu çalışmanın bulguları meslek hastalıklarının bildirim ve kayıt altına alma kalitesini geliştirilme ihtiyacının 
araştırılmasında yardımcı olabilir. Teşhis ve bildirim niteliklerinde meydana gelen gelişmeler üretilen sayısal 
verilerin güvenilirliğini arttıracaktır. Daha iyi eğitim ve bilginin yanında, meslek hastalıkları üzerine bilgi alış 
verişi için internet araçları da göz önünde bulundurulmalıdır [23]. 
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Kilit noktalar 
 

• Gürültü kaynaklı meslek işitme kaybına ilişkin 
teşhis ve bildirim nitelikleri geliştirilebilir. 

• Gürültü kaynaklı meslek işitme kaybı ile ilgili 
olarak, hastalığın tarihçesi, odyometrik ölçüm, 
hastalığın klinik teşhisi ve bildirimine dair 
nitelikler geliştirilebilir. 

• Meslek uyum bozukluğu ile ilgili olarak, diğer 
olası meslek dışı nedenlerin değerlendirilmesi 
durumuna ilişkin nitelikler geliştirilebilir. 
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Ek 1. Gürültü kaynaklı meslek işitme kaybı ve meslek uyum bozukluğu teşhis ve bildirim niteliklerine ilişkin 
Hollanda kılavuzlarına dayalı performans göstergeleri ve kıstaslar 

 

Performans göstergeleri 
  
Kıstaslar 
 

Gürültü kaynaklı meslek işitme 
kaybı 
Hastalığın tarihçesi 

Her zaman kulak çınlaması ve işitme kaybı şikayeti olup olmadığını sorunuz. 
Vaka geçmişinde, her zaman doğuştan veya daha önce oluşmuş işitme kaybı, içkulak 
sertleşmesi, baş dönmesi, kulak ameliyatı ve/veya yaralanması olup olmadığını 
sorunuz. 

Odyogram 
 

Her zaman standart koşullar altında odyogram uygulayınız (geçici eşik değişimleri 
hariç tutulmalıdır, örnek, son altı saatte hiçbir gürültü maruziyeti olmaması). 

Teşhis. Gürültü kaynaklı işitme kaybı teşhisi doğru olmalıdır: 
Aynı cinsiyet ve yaş grubu için 4 kHz’de işitme kaybı eşiği HL- 10’u aşmaktadır (ISO 
7029’a göre), 
4 kHz’de sağ ve sol kulak arasında işitmek kaybı farkı ≤ 15 dB, hastalığın tarihçesinde 
doğuştan veya daha önce oluşmuş işitme kaybı, iç kulak sertleşmesi, baş dönmesi, 
kulak ameliyatı ve/veya yaralanmasına dair hiçbir işaret bulunmamakta ve aynı 
cinsiyet ve yaş grubu için 1 kHz olan  işitme kaybı HL-10'u geçmemektedir.   
Bir kulakta tüm kıstasların değil ama birinci kriterin karşılanması durumunda uzman 
değerlendirmesi gereklidir.  

Maruziyet Her zaman kronolojik sırada hastanın mesleği ve > 80 dB’de gürültü maruziyeti olup 
olmadığı ve eğer böyle bir durum var ise maruziyetin ne kadar sürdüğünü sorunuz. 
Her zaman iş yerinde gürültü ölçümü yapılıp yapılmadığını ve sonuçlarını sorunuz. 

Diğer meslek dışı nedenler 
Sonuçlar 
 

Her zaman iş yeri dışında olası > 80 maruziyet olup olmadığını sorunuz.   
Meslek işitme kaybı olduğu yönünde verilen karar doğru olmalıdır:  
ICD-10 kod H 83.3 ile teşhis belirlenmeli ve 
 hastalığın olası tarihçesine dayalı olarak 6 aylık bir süre boyunca 80 dB(A) üzerinde 
bir meslek maruziyeti olup olmadığı teyit edilmelidir. 

Bildirim Bildirim, Hollanda Meslek Hastalıkları Merkezi dahili kriterlerini karşılamalıdır. 

Meslek uyum bozukluğu 
Hastalığın tarihçesi  

He zaman anksiyete bozukluğu (aşırı korku) ve depresyona ilişkin anahtar belirtiler 
olup olmadığını sorunuz (>2 hafta süren gün boyunca depresif haller ve hayat ile ilgili 
tüm alanlara karşı ilgi kaybı). 
 Her zaman psikolojik ve somatik şikayetler olup olmadığını sorunuz. 
Her zaman belirtilerin ne zaman başladığını ve ne kadar sürdüğünü sorunuz. 
Her zaman son 2 ay içinde travmatik tecrübe yaşayıp yaşamadıklarını ya da sevdikleri 
birini kaybedip kaybetmediklerini sorunuz.  
Her zaman sosyal ve meslek işlevlerine ait ciddi kısıtlamaların (hastalık sebebi ile işe 
gidememe veya işlev bozuklukları) olup olmadığını sorunuz. 

Teşhis Meslek uyum bozukluğu teşhisi doğru olmalıdır: 
birden fazla psikolojik veya somatik şikayet olması, sosyal ve meslek işlevlerine ait 
ciddi kısıtlamaların bulunması ve depresyon, anksiyete bozukluğu, travma sonrası 
stres bozukluğu ve yas tutulan durumlar hariç tutulmuştur. 

Maruziyet Her zaman aşağıdaki başlıklara ilişkin strese neden olan etkenler olup olmadığını 
sorunuz: iş baskısı, iş ile ilgili kişinin kendini organize etmesine dair imkanlar, sosyal 
ilişkiler. 
Her zaman strese neden olan etkenlerin ne zaman başladığını ve ne kadar sürdüğünü 
sorunuz. 
Her zaman aynı şikayetleri olan başka çalışanlar olup olmadığını sorunuz. 
Her zaman hastaya şikayetlerin iş kaynaklı olma durumuna ilişkin değerlendirmesini 
sorunuz. 
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Ek 1. Devamı 

 
Ek 2. Teşhis ve bildirim performans değerlendirmesine ilişkin anketler  

 

Genel sorular  
 

Meslek hekimi (kod): 
Bildirilen vakanın ICD teşhis kodu 
Bildirilen vakada doğum yılı  
Bildirilen vakada cinsiyet 
Bildirim tarihi 

Gürültü kaynaklı meslek 
işitme kaybı 
 

1. Hastalığın tarihçesinde meslek işitme kaybı teşhisine dair en önemli şikayetler 
(en      çok 5) nelerdir?  Sadece sorduğunuz şikayetleri belirtiniz. 

2. Hangi şikayet veya kişisel risk faktörlerinin (maksimum 5) yokluğunda, diğer 
işitme bozukluklarını hariçte tutuyorsunuz? Sadece hastanın dosyasında kayıtlı 
olan şikayetler ile ilgili sorduğunuz soruları belirtiniz. 

3. Son odyogramın tarihi nedir? 
         Hastanın çalışması bittikten kaç saat sonra odyogram yapılmıştır? 
4. Son odyogram verileri: Hem sağ hem sol kulak için 4 ve 1 KHz için HL-10.  
5. Zarar verici gürültü maruziyeti ve maruziyet süresi ile beraber kronolojik sıraya 

göre meslekler.  
6. Gürültü ölçümleri yapılabiliyor mu? Eğer öyle ise, gürültü seviyesi [dB(A) 

olarak]günde kaç saattir/kaç saat sürmüştür? 
7. Hasta meslek dışı zarar verici gürültü maruziyeti yaşamış mıdır? Eğer öyle ise 

hangi maruziyetler olduğunu belirtiniz. 
Meslek uyum bozukluğu 1.     Hastalığın tarihçesinde meslek uyum bozukluğuna dair en önemli şikayetler (en   

çok 5) nelerdir? Sadece sorduğunuz şikayetleri belirtiniz. 
2.      Bu şikayetler ne kadar bir süre devam etti (hafta olarak)? 
3.      Hangi şikayetlerin (maksimum 5) yokluğunda, psikiyatrik bozuklukları hariçte    

tutuyorsunuz? Sadece sorduğunuz şikayetleri belirtiniz. 
4.      Geçtiğimiz aylarda travmatik olaylar yaşanmış ya da sevilen birisi kaybedilmiş    

mi? Eğer öyle ise, ne tür bir olay yaşanmıştır/kim kaybedilmiştir? 
5.      Hastanın sosyal ve meslek işlevlerine dair fikirleriniz nelerdir? 
6.      Uyum bozukluğu başlamadan önce iş ortamında strese neden olan en önemli 

etkenler nelerdir? 
7.      İş ortamında, strese neden olan aşağıdaki ekenler bulunuyor mu? Yüksek iş 

baskısı, çok fazla veya çok az iş yükü, duygusal bakımdan talepkar iş yükü, görev 
belirsizliği, işi sevmeme, talepkar fiziksel faktörler, çatışmalar veya mobing, 
takdir edilmeme, destek görmeme, bilgi eksikliği, yetersiz ödül sistemi, belirsiz 
gelecek, birleşme veya yeniden yapılanma.  

8.      Diğer çalışanların da iş kaynaklı şikayetleri var mı? 
9.      Hastanın, şikayetlerin iş kaynaklı olma durumu ile ilgili fikirleri nelerdir? 
10.    Hasta meslek dışı stres etkenlerine veya hayat olaylarına maruz kalmış mı? Eğer 

öyle ise, hangi tür maruziyetler yaşanmış, strese neden olan ne gibi etkenler 
görülmüş ve bunlar ne zaman başlamış ve ne kadar sürmüştür? 

  
 

 
Performans göstergeleri.
  

Kıstaslar 

Diğer etkili nedenler  
Sonuçlar  
 

Her zaman iş dışındaki hayat ile ilgili olaylar ve strese neden olan etkenler olup 
olmadığını sorunuz. 
 Meslek uyum bozukluğu olduğu yönünde verilen karar doğru olmalıdır:  
ICD kod F 43.2 ile teşhis belirlenmelidir, iş ortamında bir veya daha fazla stres etkeni 
bulunmakta ve iş kaynaklı stres etkenlerinin göreceli katkısı meslek dışı stres 
etkenlerinin göreceli katkısından daha fazladır.   

Bildirim Bildirim, Hollanda Meslek Hastalıkları Merkezi dahili kriterlerini karşılamalıdır. 
 


