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Özet 
Amaç: Bir meslek hastalıkları hastanesindeki hastaların Türkiye’de verilen meslek hekimliği hizmetlerinin 

sunum kalitesine ilişkin görüşlerinin irdelenmesi Materyaller ve Yöntemler: Toplamda 189 hasta ile 

görüşülmüş ve hastaların mesleklerine ve iş yerlerine ilişkin 13 maddelik bir anket uygulanmıştır. Bulgular: 

Bu çalışmadan aşağıdaki bulgular elde edilmiştir : Hastaların %80,4’ü çalıştıkları işyerlerinde hekim 

bulunduğunu; %66,1’i çalışanların fiziki, psikolojik ve sosyal sağlıklarının temini konusuna yeterince dikkat 

edilmediğini; ve %63,5’i sağlık risklerine karşı yeterli koruma sağlanmadığını ifade etmiştir.  Sonuçlar: 

Meslek hekimliği hizmetleri sunum kalitesi iyileştirilmelidir. 
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GİRİŞ 

 

Meslek hastalıkları, işyeri kaynaklı risk faktörlerinin neden olduğu geçici ya da kalıcı rahatsızlıklar veya 

durumlardır [1]. Türkiye’de çalışanlar beyaz yakalı ya da mavi yakalı olarak sınıflandırılmıştır ve 

bireysel haklar açısından farklı kanunlara tabidir. Çoğunluğu yüksek risk taşıyan sanayi ortamlarında 

çalışmakta olan mavi yakalıların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalanması gereklidir. Meslek 

hastalıklarına yakalanmış işçilere yönelik tazmin faydaları sadece bu gruba verilmektedir. İşveren bir 

işçinin meslek hastalığına yakalandığından şüphelenip bu durumu Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne 

bildirdiğinde,  yasal tazminat haklarına ilişkin prosedürler başlamış olur [2]. İşçi öncelikle bir Devlet 

Hastanesine sevk edilir. Doktorlar hastalığın kişinin mesleki geçmişi ile bir ilgisi olduğu kanaatine 

varırsa, burada tedavisi yapılan işçi devlete ait bir Meslek Hastalıkları Hastanesine sevk edilir. 

Hastalığın mesleki  olup olmadığına dair nihai karar Meslek Hastalıkları Hastanesi doktorları tarafından 

verilir. Fiziki muayene ve laboratuar sonuçlarından çıkan bulgular tedaviyi yapan hekim tarafından 

hastane heyetine getirilir ve sonrasında bu bulgular doğrultusunda karar verilir [3]. 

 

Türkiye’de, 1930 yılında yürürlüğe giren ve halen yürürlükte olan Genel Halk Sağlığı Yasası’na göre 

işyeri hekimi çalıştırılması zorunludur [4]. Ayrıca 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu, iş 

sağlığı ve güvenliği prensiplerini ana hatları ile belirlemiş ve işyeri hekimleri ve işyeri hekimlerinin 

çalışma şartlarına yönelik detaylı bilgilerin yer aldığı bir düzenleme getirmiştir. Bu kanuna göre, 

işyerinde sağlık bakımı, çalışan sayısı 50’nin üzerindeki müesseselerde işçi sayısına göre değişen 

aralıklara verilen bir hizmettir [5]. Çalışma Bakanlığında üç yıldan fazla bir süredir müfettişlik 

yapmakta olan, ya da meslek hekimliği yüksek ihtisas eğitimini tamamlamış, ya da işyeri hekimleri için 

düzenlenen bir sertifika eğitim programını bitirmiş olan Türkiye’deki tüm hekimler işyeri hekimi olarak 

çalışabilir. [6]. Üç senelik yüksek ihtisas çalışmasını tamamlamış olan dahiliye uzmanlarına da meslek 

hastalıkları uzmanı unvanı verilir.  İş sağlığı uzmanlarının sayısı son derece düşüktür [7]. 

 

Ankara, İstanbul ve Zonguldak olmak üzere Türkiye’de üç tane meslek hastalıkları hastanesi 

bulunmaktadır. Bu anket İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesinde yapılmıştır. İstanbul Hastanesi 

kapasitesi itibariyle günde 52 yatan hastaya hizmet vermekte olup 2007 senesi ayakta tedavi gören hasta 

sayısı 37.429 ve yatarak tedavi gören hasta sayısı 682’dir. 

 

Tanımlamak gerekirse, iş sağlığı, işçilerin fiziki, ruhsal ve sosyal sağlık durumlarının tüm meslek 

gruplarında en üst seviyeye çıkartılması ve bu seviyede tutulmasıdır. İş ve iş sağlığı etik kuralları gereği, 

işyerlerinde çalışanlara en sağlıklı ve insanca koşulların sağlanmasıdır [8,9]. Diğer bir deyişle, işçi 

sağlığına önem verilmesi ve, yaşam hakkı başta olmak üzere, insan haklarına saygı gösterilmesidir 

[10,11].  

 

Günümüzde, sosyal ve ekonomik açıdan korkutucu etkilere sahip iş kazalarına ya da meslek 

hastalıklarına maruz kalmış çalışanların yalnızca tedavi edilmesi ya da tazminatlarının ödenmesi yeterli 

değildir. Bu nedenle birinci öncelik çalışma şartlarının iyileştirilmesi olmalıdır [11,12]. 

Bu çalışma, bir meslek hastalıkları hastanesindeki hastaların Türkiye’de meslek hekimliği hizmetlerinin 

sunum kalitesi ile ilgili düşüncelerini irdelemek amacıyla yapılmıştır. 
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MATERYALLER ve YÖNTEMLER 

 

Çalışmaya geçmeden önce, hem İl Etik Komisyonundan onay hem de hastaneden izin alınmıştır. 

Örnekleme grubunu üç ay süresince İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesinde yatmış olan hastalar 

oluşturmuştur. Bu gurup (kolektif) için dahil edilmek kriteri  bu süre zarfında herhangi bir dönemde 

yatan hasta şeklinde tedavi görmüş olmaktır.  14 Temmuz 2008 ve 12 Ekim 2008 tarihleri arasında en az 

bir gün İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesinde yatmış olan 189 hastaya bilgilendirilmiş olurları 

alındıktan sonra 13 maddelik bir anket uygulanmıştır. Ankette hasta hakları ve meslek hastalıkları 

hastanelerindeki sağlık bakım hizmetlerine ilişkin sorulara ağırlık verilmiştir. Hastalar soruları (1 = evet, 

2 = kararsız, 3 = hayır olmak üzere) üçlü likert ölçeği üzerinden yanıtlamıştır. 

 

Çalışmanın sayısal değişkenlerinde yaş, çalışma süresi, işyerindeki çalışan sayısı ve hastanede kalış 

süreleri; kategorik değişkenlerinde ise cinsiyet, eğitim, iş sektörü, şehir, işyeri hekiminin bulunup 

bulunmadığı ve hastanede kalış süreleri  yer almıştır.   İkiden fazla grup karşılaştırılırken sayısal 

değişkenler Kruskal-Wallis Varyans Analizi ile test edilmiştir. Kategorik değişkenlerin analizinde 

Pearson Ki-Kare testi uygulanmıştır. Veri analizlerinde SPSS 16.0 kullanılmıştır. 

 

SONUÇLAR 

 

Ankete katılan 189 hasta içinde  (n = 187), işçilerin %99’u erkektir; %42,3’ü (n = 80) ilkokul;  %12,7’si 

(n = 24) ortaokul; %38’i (n = 73) lise; %6,4’ü (n = 12) akademi veya yüksekokul mezunudur.  

İstanbul’da çalışan hastaların oranı %40,7’dir; geri kalanı çoğunlukla Kocaeli ve Bursa’dan gelen 

hastalardır. Aşağıdaki tablo ankete katılan hastaların sektöre göre dağılımını göstermektedir. 

 

Ankete katılanlardan, %64,6’sı (n = 122) zehirlenme; %21,7’si (n = 41) restriktif akciğer hastalığı; 

%7,4’ü (n = 14) obstrüktif akciğer hastalığı; ve %6,3’ü (n = 12) kas ve eklem hastalıkları tedavisi 

görmüştür. 

 

Hastaların %29,6’sı (n = 56) daha önce de meslek hastalıkları hastanesinde yattığını beyan ederken, aynı 

hastanede ikinci kez kalanların oranı %42,9 (n = 24); üçüncü kez kalanların oranı  %23,2 (n = 13); 

dördüncü kez kalanların oranı  %16,1 (n = 9); ve beşinci kez kalanların oranı %10,7’dir (n = 6). 

 

Tablo 1. Katılımcıların sektöre göre dağılımı 

 

Sektör 
Dağılım 

n % 

İmalat (makine) 61 32.3 
Petro-Kimya 49 25.9 
Tekstil 31 16,4 
Tersane 21 11,1 
İmalat (taşıt) 13 6,9 
Cam Sanayii 6 3.2 
Deri Sanayii 4 2,9 
Madencilik 2 1,1 
Matbaacılık 2 1,1 
Toplam   189 100,0 

 

Ayrıca, hastaların %45’i (n = 85) işyerinde bireysel gereksinimlerine  uygun işlerde çalıştırılmadıklarını 

belirtmiştir. 

 

Meslek hastalıkları hastanesindeki tedavi süresince katılımcıların hasta haklarına ilişkin deneyimleri ile 

ilgili görüşleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Tablo 2. Hastanedeki tedavi süresince katılımcıların hasta haklarına ilişkin deneyimlerine ait görüşleri 

 
 

Görüşler 

Evet Hayır Kararsız 

n % n % n % 

Tedavime ilişkin sağlık bakım hizmetleri adil ve eşitlik esasları 

doğrultusunda sağlanmıştır.  

64 95,3 6 3.5 2 1,2 

Sağlık çalışanları şahsıma ve akrabalarıma nazik, saygılı ve özenli 

davranmıştır. 

76 3,6 7 3,7 5 2,7 

Sağlık durumum, uygulanacak tıbbi prosedür, ve hastalığın seyri 

ya da durumu ve sonuçları hakkında bilgi verilmiştir. 

80 45,5 77 43,8 19 10,8 

Durumum ya da hastalığım ile ilgili her türlü tedavi için iznimin 

alınması gerektiğini biliyorum. 

117 61,9 69 36,5 3 1,6 

Mevcut durumda uygulanmakta olan ya da uygulanması 

planlanan her türlü tedaviyi ret ya da sonlandırma hakkım 

olduğunu biliyorum. 

80 45,5 77 43,8 19 10,8 

Durumum ya da hastalığımla ilgili herhangi bir raporu ret ya da 

ikinci bir görüş talebinde bulunma hakkım olduğunu 

biliyorum. 

57 30,2 128 67,7 4 2,1 

Durumum ya da hastalığım ile ilgili her türlü konsültasyon, tanı, 

tedavi, ya da diğer prosedürlere ilişkin gizlilik temin etme 

hakkım olduğunu biliyorum. 

47 25,0 138 73,4 3 1,6 

İçinde bulunduğum durumun ya da hastalığın herhangi bir 

aşamasında rızam olmadan herhangi bir klinik araştırmaya tabi 

tutulmayacağımı biliyorum.  

41 21,7 148 78,3 0 0,0 

 

Ankette hastaların %61,9’u (n = 117) meslek hastalıklarının tedavisi ile ilgili her türlü prosedür için 

izinlerinin alınması gerektiğini biliyordu. Bu koşul, hastanede kalış süresi kısa olan hastalara kıyasla 

hastanede kalış süresi uzun olan hastalar arasında daha fazla bilinmekteydi. Hastanede kalış süreleri 

açısından bakıldığında, bu koşuldan haberdar olanlar ile olmayanlar arasında anlamlı bir fark ortaya 

çıkmıştır (Kruskal-Wallis Test, p = 0,032). 

 

 Diğer %51,8’lik  (n = 86) kısım iyileşeceğine emin değilken, %36,1’lik kısım (n = 60) aksine 

inanmaktadır. Bu hastaların %75,1’i (n = 142) çalıştıkları iş yerlerinde bu hastalıklara yol açan şartların 

aşağılayıcı olduğunu  ve düzeltilmelerine yönelik hiçbir emareye rastlamadıklarını teyit etmiştir. 

Hastalığın tekrarlama ihtimaline ve işe dönüp dönmeyeceklerine ilişkin görüşleri sorulduğunda, 

%52,4’ü (n = 99) hastalığın tekrarlama olasılığını göz önünde bulundurduğunu ancak yine de aynı işe 

geri döneceğini; %21,2’si (n = 40) işi bırakacağını; %20,6’sı (n = 39) işe döneceğini çünkü başka 

seçeneği olmadığını; %5,8’i (n = 11) kararsız olduğunu söylemiştir. Kişilerin verdikleri cevaplarda 

eğitim seviyesinin etkisi olabileceğini söylemekte yarar var. Tedavi gören ortaokul ya da lise 

mezunlarının büyük bir kısmı en son işe geri dönmeyi tercih etmektedir. Ortaokul mezunlarında, “işe 

geri dönerim” diyen grup ile “işi bırakırım” diyen grup arasındaki yüzdeler aynıdır. Aynı işe dönerim 

diyen katılımcıların çoğu aslında daha önce de işyeri hekimi bulunduran işyerlerine geri dönmüş 

(Pearson Ki-Kare Testi, p < 0,05). Uzun süredir hastanede yatmakta olan işçilerin çoğu başka bir 

seçenekleri olmadığını belirtirken, yatış süresi kısa olan işçiler aynı işe geri döneceklerini beyan etmiştir 

(Kruskal-Wallis Test p < 0,05). 
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TARTIŞMA 

 

Meslek hekimliği ve meslek hekimliğinin etik ve ahlaki ikilemleri üzerine tartışmalar devam etmektedir. 

Bu tartışmalar hasta bilgilerinin korunması ve gizli tutulması; çalışanların sorumluluklarına karşılık 

işverenin sorumlulukları; işyerlerinde önleyici tedbirlerin uygulanması; deneysel klinik çalışmalarda 

işçilerin kullanılması; ve tavsiyeler ve çözümler üzerine yoğunlaşmaktadır  [13–18]. 

 

Türk  İş Kanunu’nun 81. Maddesine göre, işyerinde minimum 50 işçi çalıştıran işverenler işçi sayısı ile 

orantılı ve işin acil durum sınıfı ve derecesine uygun şekilde en az bir işyeri hekimi bulundurmak 

zorundadır  [5,19]. Türkiye’de sanayi işçisi olarak istihdam edilen kişi sayısının 11 milyon ile 12 milyon 

arasında olduğu tahmin edilmektedir [20]. Bu sayının haricinde, yaklaşık 6 milyon mevcut durumda 

sigortalıdır [21]. Kayıtlı çalışanlar haricinde, işçilerin %58’i personel sayısı 50’nin altında olan 

işyerlerinde görev yapmakta ve dolayısıyla 50’nin üzerinde işgücü barındıran işyerleri için zorunlu hale 

getirilen işyeri hekimi desteğinden ve çalışana yönelik sağlık bakım hizmetlerinden mahrum 

kalmaktadırlar [22]. 

 

Çalışmamızda, meslek hastalığı dolayısıyla hastanede tedavi gören işçilerin bu hastalıkların riskleri 

konusunda doğru şekilde bilgilendirilmedikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Yaptığımız araştırmada, 

hastaneye yatan hastalar, özellikle kurşun zehirlenmesi geçirenler başta olmak üzere, periyodik 

değerlendirmelerin sonuçları konusunda kendilerine ya çok az bilgi verildiğini ya da hiç bilgi 

verilmediğini dile getirmişlerdir. Belgelere bakıldığında meslek hastalıkları hastanesindeki işçilerden 

alınan kan numunelerine ait laboratuar sonuçları hakkında aylarca kendilerine bir açıklama yapılmadığı 

ve başka laboratuarlardan gelen sonuçların hastane sonuçları ile örtüşmediği anlaşılmıştır [23]. 

 

Çalışmamızdan elde edilen bir diğer sonuca göre sağlık çalışanlarının kendilerine karşı nazik ve saygılı 

davrandıklarını söyleyen anket katılımcılarının %93,6’sı tarafından da onaylandığı üzere hastanelerde 

hasta hakları anlatılmıştır. Bahse konu sağlık çalışanlarının davranış şekli, hastalara karşı gösterdikleri 

hassas yaklaşım, nezaket, ilgi ve duyarlılık, bunların tümü hastaların kendilerini rahat hissetmesinde 

önemli bir rol oynamıştır. Bu sayede, hastalar sağlık koruma hizmeti verenlere karşı kendilerini rahat 

hissedebildikleri için tedavi sürecine olan katkıları da artmıştır. Ayrıca, hastalar yapılan tedavilere ve 

tedavileri yapan hemşire ve sağlık bakımı ekiplerine güvendiklerini net bir şekilde ifade etmişlerdir [24].  

 

Ankette belirtildiği üzere, sağlık çalışanları yasa ve etik kurallar gereği kendilerine sorulmasına gerek 

kalmadan hastalarını bilgilendirmek zorundadır.  Ayrıca, invazif tanı ve terapötik prosedürlerin riskleri 

hakkında bilgi verilmesi, hastanın rızasının alınması ve bu bilginin belgelendirilmesi hem gereklidir 

hem de doğru olan hareket tarzıdır [12,25]. Çalışmamızda, her ne kadar hastaların çoğu sağlık koruma 

hizmeti verenlerin kendilerine davranış şeklinden memnun ise de, bu hastaların yalnızca yarısı 

durumları ve tedavileri hakkında bilgilendirildiğini söylemiştir ki buradan hekimlerin, özellikle Türk 

Ceza Kanunu altında yürürlüğe giren ve hastalara tam bilgi verilmesini zorunlu kılan maddeler başta 

olmak üzere, yeni yasal prosedürleri takip etmekte ihmalkar davrandıkları sonucunu ortaya çıkmaktadır. 

Günümüzde mesleki hata davalarına konu olan bir husustur.  

 

Araştırmamız, meslek hastalıkları hastanesinde her tıbbi prosedür öncesinde hastadan izin alınması 

gerektiği ve hastaların önerilen tedavilerden herhangi birini ya da tümünü reddetme hakkına sahip 

olduğu konularına vakıf hasta sayısının yarının yalnızca biraz üzerinde olduğunu kanıtlamıştır.  

Hastaların yapılacak herhangi bir tedavi hakkında bilgilendirilmesi ve tedavi öncesinde hasta rızasının 

alınması ön koşuldur ve bireyin kişilik haklarına ve özgür iradesine gösterilen saygının işaretidir. [26–

31]. Araştırmamızda, ankete katılanların yarıdan fazlasının haklarından bihaber olduğu gerçeği 

hastaların daha çok bilgilendirilmesini gerekli kılmaktadır. Başka bir araştırmanın sonuçlarına göre bir 

üniversite hastanesinde yatan hastalar arasında tedaviye onay verenlerin oranı %44 çıkmıştır ki bu bizim 

araştırmamızdaki orandan dahi daha düşüktür[32]. 
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Mevcut anketten hastaların büyük kısmının tıbbi değerlendirmeleri ret ya da başka kurumlardan ikinci 

bir görüş talep etme haklarından bihaber oldukları  sonucu çıkmıştır. Ancak, Türk kanununda tanımlı 

haklardan bir tanesi de sağlık kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin talep hakkıdır. 

 

Etik kurallar açısından, gizlilik tüm tıbbi prosedürlerde uygulanması gereken hayati bir unsurdur. Buna 

ilaveten, Hasta Hakları Yönetmeliği, hastaların mahremiyetine saygı göstermek adına tüm tıbbi 

prosedürlerin gizli tutulması kuralını getirmiştir [14]. Her şeye rağmen, bu çalışmadan ankete 

katılanlardan yalnızca %25’inin bu hak konusunda bir fikir sahibi olduğu sonucu çıkmıştır. Jones, hasta 

görüşlerini almak üzere düzenlediği pilot araştırmasında, tüm katılımcıların doktorlarından 

mahremiyetlerinin korunmasını beklediklerini ancak  mahremiyete saygı gösterildiğini söyleyenlerin 

oranının yalnızca %72 olduğunu belirtmiştir [33]. Bundan başka, bizim araştırmamıza katılanların 

%78,3’ünün,  örneğin deneysel klinik araştırmalara katılım konusunda karar verme hakkı ya da sağlık 

kayıtlarını ifşa etme hakkı gibi, sahip oldukları haklar konusunda hiçbir bilgisi olmadığı görülmüştür.  

Belki de anketin yapıldığı hastane birkaç tane klinik araştırmanın gerçekleştirildiği daha çok tedaviye 

yönelik bir tesis olduğu için bu bulgu elde edildi. 

 

Hastanede kalış süresinin uzunluğu ile hastanın edindiği bilginin miktarı arasında doğrudan bir ilişki 

olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılan hastanede, hasta bakım personelinden bir kişi broşür dağıtmak 

suretiyle hastaları hasta hakları konusunda aralıklarla bilgilendirmiştir. Araştırmamız bu bilginin 

hastanede yatan her bir hastaya verilmesinin büyük yararlar sağlayacağını göstermektedir. Öztürk ve 

arkadaşları tarafından yürütülen ankette katılımcılar hasta hakları bildiriminin genellikle göz ardı 

edildiğini söylemişlerdir [34]. Taşdemir ve arkadaşları tarafından yürütülen ankette çoğu hastanın hasta 

haklarından bihaber oldukları sonucu çıkmıştır [35]. Bu iki çalışma ile de örtüştüğü üzere, 

araştırmamızda bahse konu meslek hastalıkları hastanesinde hasta hakları konusunda yeterli ve etkili 

bildirim yapılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Bu ankete katılan hastalar hastaneye her ne kadar tedavisi mümkün hastalıklar dolayısıyla yatmış iseler 

de çalıştıkları işyerlerinde hastalığa yol açan koşulların değişmeyeceği varsayımı bu hastaların 

tamamıyla iyileşmeye yönelik umutlarını olumsuz etkilemiş olabilir. İşyeri hekimi bulunduran 

işyerlerinde çalışanlar kendilerine daha fazla/iyi sağlık hizmeti sunulduğu inancına sahiptir; bu nedenle 

aynı işlere geri dönüş konusunda daha kararlı bir tablo çizmişlerdir. Bu hastalar aynı zamanda sağlık 

koşulları düzeltilmemiş olsa bile işyerlerine geri döneceklerini çünkü başka bir iş bulmanın çok güç 

olduğunu ve bunun kendilerini maddi sıkıntıya düşüreceğini; ve başka bir çözüm olmadığını söylemiştir. 

 

Hastanede uzun zamandır yatmakta olan hastaların aksine, kısa süreliğine yatan işçiler meslek 

hastalıklarından daha az zarar gördüklerine inanmışlar ve işlerine geri dönmek istemişlerdir. Hastanede 

uzun zamandır yatmakta olan işçiler başka bir seçenekleri olmadığı için aynı işe geri dönmek 

istediklerini belirtmişlerdir. Bu çalışanlar çalışma ortamlarındaki sağlıksız koşullara şahit olduktan ve 

meslek hastalığına yakalanan işçileri gördükten sonra tehlikelerin farkına vardıklarını belirtmişlerdir. 

Ancak, eğitim düzeylerinin yetersizliği ve işsiz kalma riski işten ayrılmalarını engellemiştir. 

 

SONUÇ 

 

Bu çalışmada ayrıca zorunlu kılındığı üzere hem işyerlerinde önleyici sağlık bakımı hizmetlerinin hem 

de meslek hastalıkları hastanesinde terapötik sağlık bakımı hizmetlerinin adilane bir şekilde sunulduğu 

sonucu çıkmıştır.  

 

Meslek hastalıkları hastanesinde yatan hastalara hasta hakları konusunda yeterli bilgi verilmediği için, 

bu kişiler tedaviyi reddetmeye; sağlık durumlarının değerlendirilmesine itiraz etmeye; diğer 

kurumlardan ikinci bir görüş talep etmeye; gizlilik talep etmeye; ya da deneysel klinik araştırmalara 

katılmamaya hakları olduğunu fark etmemişlerdir. 
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Türkiye’de çalışanlara yönelik sağlık bakım hizmetlerinin daha yeterli hale getirilmesi ve işyeri 

hekimlerine bağımsız çalışabilecekleri daha geniş ortamlar sağlanması için yeni yetki ve kontrollerin 

uygulamaya konması gerektiğini düşünmekteyiz.   Yasalaştığı takdirde, bu öneriler iş güvenliği 

uygulamalarını yaygınlaştıracak ve meslek hastalıklarına ilişkin önleme ve tanı koyma aşamalarını daha 

üst seviyeye taşıyacaktır. 
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