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ÖZET 
 

Bu makale Finlandiya ve diğer ülkelerde farklı uygulamalarda Mesleki Maruziyet (Finlandiya meslek–
maruziyeti matrisi, FINJEM) hakkındaki Finlandiya Bilgi Sisteminin kullanımını gözden geçirmektedir. 
Bizler Finlandiya dışında maruziyet tahmini, mesleki salgın hastalıklar, tehlike sürveyansı ve önleme, 
sağlık riski ve hastalığın ağırlığının değerlendirilmesi, maruziyet eğilimleri ve gelecekteki tehlikelerin 
değerlendirilmesi, ve Mesleki-Maruziyet Matrisleri (JEM) inşasının geçerlilikleri ile ilgili FINJEM ve 
FINJEM’den faydalanan çalışmaları tanımlıyor ve tartışıyoruz. FINJEM özellikle geniş kayıt-tabanlı 
çalışmalarda mesleki salgın hastalıklar üzerinde bir maruziyet değerlendirme aracı olarak kullanılabilir. 
Aynı zamanda ulusal düzeyde tehlike sürveyansı konusunda bilgi sağlamaktadır. Kimyasal etkenlere 
maruz kalma ortalaması yüksek meslekleri belirleyebilmekte ve böylece önlemenin öncelik ayarlarına 
hizmet edebilmektedir. Ancak, iş yerleri arası maruziyet değişkenliği sebebiyle işyeri seviyesinde kısıtlı 
kullanıma sahiptir. Maruziyet ve geçici eğilimleri hakkındaki ulusal tahminler iş kaynaklı sağlık 
sonuçlarının geçmiş ve gelecekteki ağırlığının değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. FINJEM diğer 
ulusal JEM inşasında da faydalı olduğunu kanıtlamıştır, örneğin Kuzey Avrupa ülkelerinde Kuzey 
Avrupa Mesleki Kanser Çalışmasında. FINJEM niceliksel bir JEM olup birçok amaca hizmet 
edebilmekte ve kapsamlı belgelemesi FINJEM’i Finlandiya dışındaki diğer ülkeler içinde potansiyel 
olarak kullanışlı da kılmaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: hastalığın ağırlığı; salgın hastalıklar; Finlandiya; tehlike sürveyansı; meslek 
maruziyet matrisi; eğilim  
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GİRİŞ 
 
Mesleki maruziyet hakkındaki Finlandiya Bilgi Sistemi (Fin iş-mazuriyet matrisi, FINJEM)1990’larda 
kurulmuştur (Kauppinen ve ark., 1998). FINJEM mesleki geçmişlerin mesleki kanser riski üzerine 
nüfus sayımı-tabanlı salgın hastalık çalışması için kanserojen maruziyetinin niceliksel tahminlerinin 
dönüştürülmesi gerektiğinde istenmiş ve iş sağlığı alanında diğer amaçlara hizmet etmek için de dizayn 
edilmiştir. Bu, Finlandiya iş yerlerinde ortaya çıkan, farklı etken maddelere ve faktörlere maruziyetin 
belirli meslek- ve tarih- tahminini içeren mesleki-maruziyet matrisidir (JEM).  Tehlike sürveyansı, risk 
değerlendirmesi ve çeşitli diğer amaçlar için genel maruziyet bilgisi sistemi olarak kullanımını 
kolaylaştıran veri tabanındaki maruziyet tahminlerinin kapsamlı belgelemesini içerir. FINJEM’in şeffaf 
yapısı kendisini Finlandiya dışındaki uygulamalar için bir veri kaynağı olması sebebiyle potansiyel 
olarak kullanışlı da kılmaktadır. 
 Mevcut bu makalenin amacı FINJEM’in Finlandiya ve diğer ülkelerde farklı uygulamalarda 
kullanımını gözden geçirmektir. FINJEM’in kuvvetli olduğu yönleri, zayıflıkları ve gelecekteki 
potansiyeli ve baştan başa genel JEM metodolojisi, mesleki salgın hastalıklar, tehlike sürveyansı, tehlike 
önleme, risk ve hastalığın ağırlığının değerlendirilmesi, maruziyet eğilimlerinin değerlendirilmesi, 
gelecekteki maruziyetlerin öngörülmesi, ve diğer ülkeler için JEM’lerin inşası gibi farklı 
perspektiflerden tartışılmıştır. 
 

FINJEM’İN TANIMI 
 
FINJEM Finlandiya’da 1945’den beri ortaya çıkan başlıca mesleki maruziyetleri kapsamaktadır. 
FINJEM’de maruziyetin değerlendirildiği temel boyutlar etkin maddeler, meslekler, ve takvim 
periyotlarıdır. Meslekler ve periyot ile her kimyasal etkene maruziyet maruz kalanın oranı (P, 
çalışanların %’si) ve maruz kalanlar içinde maruziyetin ortalama seviyesi (L, etkin maddenin ölçüm 
birimi) ile karakterize edilir. FINJEM’in temel yapısı Şkl.1’de sunulmuştur. 
 FINJEM’in maruziyet tahminleri Finlandiya İş Sağlığı Enstitüsünden (FIOH) yaklaşık 20 uzmanın 
değerlendirmeleri ve Finlandiya Mesleki Maruziyet Ölçümleri Veri tabanından alınmış verilere 
(Heikkilä ve ark., 2005), Kanserojenlere Mesleki Maruziyet üzerine Finlandiya Kayıtlarına 
(Kauppinen ve ark., 2007), ve Ulusal İş ve Sağlık anketlerine (Perkiö-Mäkelä ve ark., 2010) 
dayanmaktadır. Maruziyet tahminlerinde FIOH biyolojik izleme ve Finlandiya Meslek Hastalıkları 
Kayıt verileri de kullanılmıştır. Kimyasal maruziyetlerin değerlendirilmesinde kullanılan toplam ölçüm 
15 7035’tir (Eylül 2013 itibarı ile). Aşağıdaki etken maddelerin ölçüm sonuçları sayısı 1000’i geçmiştir: 
asbest (3161), benzol (2413), kurşun ve kanda kurşun (61 023), karbon monoksit (5358), krom, krom 
VI, ve idrardaki krom (8888), toz (5514) formaldehit (9001), insan yapımı elyaflar (1905), nikel ve 
idrarda nikel (3060), diğer mineral tozları (8109), silika/kuartz (3852), solventlerin müşterek etkisi 
(2551), sitren (9683), tulen (2709), ahşap tozu (5277), ve ksilen (2296). Tahminlerin, etken maddelerin 
tanımlarının, ve birleştirilmiş ölçümlerin ve anket verilerinin temelleri FINJEM veri tabanından 
belgelenmiştir. 
 FINJEM’in ilk uyarlaması 1992-1993’de kanser üzerine geniş bir salgın hastalıklar bağlantısı 
çalışması için yapılmıştır (Pukkala, 1995). İkinci uyarlama 1994-1995’de geniş bir meslek ölümleri 
çalışması için yapılmıştır. 74 adet kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik, ergonomik, ve psikososyal faktör 
içermektedir. Mesleki boyut 311 adet kategoriye bölünmüş (Finlandiya Nüfus Sayımları Uzun Süreli 
Meslek Sınıflandırması, yayımlanmamış veri) ve bu uyarlama 1945–1959, 1960–1984, ve 1985–1994 
dönemlerini kapsamaktadır.  O zamandan beri, başta sürveyans amaçları için olmak üzere, 1995–1997, 
1998–2000, 2001–2003, 2004–2006, 2007–2009, ve 2010–2012 dönemleri için maruziyet tahminlerinin 
büyük bir bölümü güncellenmiştir. 
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1    Mesleki Maruziyet Üzerine Finlandiya Bilgi Sisteminin (FINJEM) Temelleri.  Meslekler ve periyot 
ile her kimyasal etkene maruziyet maruziyetin yaygınlığı (P, çalışanların %’si) ve maruz kalanlar içinde 
maruziyetin ortalama seviyesi (L, etkin maddenin ölçüm birimi) ile karakterize edilir. 
 1960-1984 arasındaki dönem başlı başına bir bütün olan meslekler alt gruplara bölünerek (örn. tam 
zamanlı çalışan paslanmaz çelik kaynakçıları, ara sıra çalışan paslanmaz çelik kaynakçıları), maruziyet 
fasılası etkisinin tahmini (iş yerinde maruziyetin yıllık ortalaması), ve büyük miktarda ölçüm verisi 
gözden geçirilerek özel ilgi ile değerlendirilmiştir.  Diğer dönemler zamanla maruziyetin tanımlanış 
değişikliklerine dayanarak değerlendirilmiştir (yeni ölçüm verileri, teknolojideki, düzenlemelerdeki ya 
da kimyasal kullanımındaki değişiklikler). 
 Kimyasal etkenlere maruz kalmış mesleğe-özel sayıda çalışanlar da tahmini ortalama maruziyet 
seviyesi L (aritmetik ortalama) ve maruziyetlerin log-normal dağılımına dayanarak maruziyet sınıflarına 
bölünmüştür. Dağılımın geometrik standart sapmasının 2.5 olarak alınmış fakat verinin izin verdiği 
durumlarda değiştirilmiştir. Maruziyet sınıfları <10, 10–50, ve >%50 Finlandiya meslek maruziyet sınırı 
(OEL) (HTP-arvot, 2009).  Bu prosedür kişinin ‘yüksek’ seviyeye maruz kalmış çalışan sayısını ve 
yaygınlığı da hesaplamasına izin verir (OEL'nin >% 50). Bu hesaplama bir meslek içindeki çalışanların 
maruziyet dağılımının bu meslek içinde maruziyet seviyeleri dağılımına eşit olduğu farzedilmesini 
gerektirir. 2001’de, endüstriyel boyut (223 sınıf, Finlandiya Endüstri Sınıflandırması 1995) (Finlandiya 
İstatistik, 1993) 1995-1997 dönemi için FINJEM’e eklenmiştir. Maruziyet tahminleri mesleğe-özel 
tahminler ve endüstriler içinde mesleklerin dağılımına dayanarak mekanik olarak hesaplanmıştır. 
 1995-1997 dönemi için yaşam biçiminin (sigara, alkol, diyet, fizik egzersizi, aşırı kilo) mesleğe ve 
cinsiyete-özel belirli bilgileri 2005’de FINJEM’e eklenmiştir. Veriler yetişkin Finlandiyalıların sağlık 
davranışlarını konu alan 1993-1999 anketlerinden gelmektedir (veriler günümüzde Ulusal Sağlık ve 
Refah Enstitüsü olan Finlandiya Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından temin edilmiştir). Bu tahminler yaşam 
biçimi faktörlerinin her bir sınıfının sıklığını işaret etmektedir. Direk sıklık verisi belirli bir mesleği 
temsil eden duyarlıların sayısının (üç basamaklı meslek) en az 20 olduğu durumlarda kullanılmıştır. 
Daha az duyarlının olduğu vakalarda, daha geniş bir meslek grubunun (iki basamaklı meslek) sıklığı 
kullanılmıştır. 
 FINJEM Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, ve İsveç’de bir veya bir çok nüfus sayımında 
bütün çalışan nüfusuna dayalı benzer ülkelerin ortak bir çalışması olan Kuzey Avrupa Ülkeleri Mesleki 
Kanser (NOCCA) çalışması için JEM inşası sırasında Kuzey Avrupa Ülkeleri uzman takımı içinde 16 
adet etken maddenin gözden geçirildiğini tahmin etmektedir. Bu gözden geçirmenin bir sonucu olarak, 
FINJEM’de bir çok maruziyet tahmini ölçüm verisinde ve uzman takımın tecrübesine daha çok uyması 
için değişiklik yapılmıştır.  Takım FINJEM’e dahil olmayan sekiz yeni etken maddeyi de 
değerlendirmiş (altı bireysel solvent, sülfür dioksit, ve kaynak dumanı) ve NOCCA JEM’lerine ve 
FINJEM’e (Kauppinen ve ark., 2009) eklemiştir. 

Meslekler  
N=311 

Dönemler  
n=9 

Etkenler 
N=84 
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 FINJEM’nin güncel uyarlaması (FINJEM 2012) 2007-2009 dönemine güncellenmiştir. Neredeyse 
bütün kimyasal maruziyetler tamamen güncellenmiştir, fakat bazı diğer maruziyetler ya kısmen 
güncellenmiş yada hiç güncellenmemiştir (Bkz. Tablo 1). FINJEM verileri ve arka plan belgelemeleri 
MS Access veri tabanına kaydedilmiştir (şimdilik 2010 uyarlaması). Kullanım koşulları üzerinde FIOH 
ile anlaşılması durumunda maruziyet tahminleri işbirliği amaçları için MS Excel dosyası olarak 
mevcuttur. FINJEM işbirliği amacı gütmeyen çalışmalar için de satın alınabilmekte ve 
kullanılabilmektedir. Daha fazla bilgi S.U’dan edinilebilir. (sanni.uuksu- lainen@ttl.fi). 
 

FINJEM’nin DİĞER JEM’LER İLE KIYASLANMASI 
 
FINJEM’nin maruziyet tahminleri Monreal, Kanada’da (Lavoué ve ark., 2012) mesleki kanser üzerine 
geniş bir vaka-kontrol çalışması verilerinden üretilen yarı-niceliksel ve uzman-kaynaklı veriler ile 
kıyaslanmıştır. Maruziyet sıklığı ve seviyeleri üzerine Kanada verileri FINJEM tahminleri ile geçerli 
kıyaslamalar yapılabilmesine izin verecek şekilde işlenmiştir. Maruziyet sıklığı 27 etken madde için 
1945-1995 dönemini kapsayacak şekilde yapılabilir. FINJEM’den daha duyarlı olduğu farzedilerek 
Monreal JEM’sinde etken maddeye-özel sıklığın istikrarlı olarak daha yüksek olduğu görülmüştür.  
Monreal JEM kayıtları maruziyetleri FINJEM’e göre daha azaltır ki bu belirli bir minimum maruziyet 
seviyesi gerektirerek ve bir meslekte maruziyet sıklığı %5’den küçük olan tüm maruziyetleri dışarıda 
bırakarak daha kesindir. Yazarlar o bilginin bir çok kimyasal etken (örn. metaller, kaynak dumanları) 
göz önünde bulundurularak Finlandiya’dan Kanada’ya ve muhtemelen diğer ülkelere taşınabileceğini 
sonucunu çıkarmıştır. 
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Tablo 1. Ağustos 2013 itibarıyla FINJEM’e dahil edilmiş etkenler ve zaman dilimleri. 
 

Etkenler veya stres faktörü  
 
Kapsanan dönema 
 

Fiziksel etkenler (N=12)  
Gürültü (iki gösterge), darbe gürültüsü, el titreşimleri 1985–2000 (–2012) 
Düşük-frekanslı ultrason, yüksek frekanslı ultrason 1985–1994 
Soğuk  1945–2003 (–2012) 
Isı, ultraviyole radyasyon 1985–2012 
Radyo frekansı radyasyon, düşük-frekanslı manyetik 
alanlar 

1985–2012 

İyonize radyasyon 1960–2003 (–2012) 
Kimyasal etkenler (N=48)  
 

 

Organik solventler 
 

 

Alifatik/alisiklik hidrokarbon solventler, aromatic 
hidrokarbon solventler, benzol, tolüen, klorlanmış 
hidrokarbon solventleri, metilen klorür, perklorüretilen, 
1,1,1-triklorüretan, triklörür etilen    

1945–2009 (–2012) 

Diğer organik solventler   1945–1994 
Organik tozlar 
 

 

Hayvan tozu, un tozu, deri tozu, bitki tozu, kağıt 
hamuru/kağıt tozu, sentetik polimer tozu, tekstil tozu, 
ahşap tozu, yumuşak kereste tozu, parke tozu  

 

1945–2009 (–2012) 

Petrol-bazlı ürünler   
Zift buharı, benzin, yağ buharı  1945–2009 (–2012) 
İnorganik metal mineralleri  
Asbest, insan yapımı mineral elyafları, kuartz (silika) tozu 1945–2009 (–2012) 
Diğer mineral tozlar  1945–1994 

Metaller  
Kadmiyum, krom, demir, kurşun, nikel, kaynak gazları   1945–2009 (–2012) 
Motor egzozu 1945–2009 (–2012) 
Dizel egzozu, benzin motoru egzozu  

Böcek ilaçları 
 

 

Zirai ilaçlar, haşere ilaçları 1960–2009 (–2012) 
Mantar ilaçları  1945–2009 (–2012) 
Formaldehit, arsenik, karbon monoksit, PAH’ler, 
benzil(a)piren  

1945–2009 (–2012) 

Çevresel sigara dumanı   1985–2009 (–2012) 
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Tablo 1. Devamı 

Etkenler veya stres faktörü  
 
Kapsanan dönema 
 

Uçucu sülfür bileşenleri, kükürt dioksit, deterjanlar (dermal maruziyet)  1960–2009 (–2012) 
İzosiyanitler  2001–2009 (–2012) 
Mikrobiyolojik etkenler (N=2) 
 

 

Kalıp sporları, insan dışı-orijinli gram-negatif bakteri  1945–1994 
Fizyolojik ve ergonomik faktörler (N=8) 
 

 

Uygun olmayan ve zor çalışma koşulları, ağır yüklerin el ile işlenmesi, 
hissedilen iş yükü tekrar eden iş hareketleri, yüksek kaza riski   
 

1945–1985, 1998– 
2003 (–2012) 

Oturarak yapılan işler, ayakta yapılan işler 1945–1994 

Video görüntüleme araçları ile çalışma  1960–1985, 1998– 
2003 (–2012) 

Psikososyal faktörler (N=9) 
 

 

İşdeki zorluklar, işyerindeki sosyal atmosfer, işyerindeki kontrol olanakları, 
hissedilen iş yükü,  
işyerinde hissedilen riskler, işyerindeki sosyal talepler, işyerinde üst düzey 
destek, 

1985–1994 

Çalışma saati düzenlemeleri, (vardiyalı çalışma), gece işi   
 

1945–1994 

Hayat tarzı faktörleri (N=5) 
 

 

Günlük sigara kullanımı, fazla alkol tüketimi, zayıf beslenme, yetersiz 
fiziksel egzersiz, aşırı kilo   

1995–2000 (–2012) 

a 
Genellikle daha kısa zaman dilimlerine bölünmüş, maruziyet tahminlerinin mevcut olduğu yıl aralıkları. Ayraç içindeki son 

yıl kontrol edilmemiş tahminleri işaret eder (örn. tahminlerin sadece daha önce kontrol edilmiş dönemlerden 
kopyalanması). 
 
Kıyaslanan diğer kimyasal etkenler için, belirgin bir fikir ayrılığı ve diğer ülkelere taşınabilirliği 
varsayımsal olarak ileri sürülememiştir. Kıyaslama metodik olarak da zordur. FINJEM ve Monreal veri 
seti arasındaki fikir ayrılığı sebepleri Finlandiya ve Monreal bölgeleri arası mevcut maruziyet 
farklılıkları, meslek sınıflandırmalarının dönüştürülmesi, kullanılan farklı maruziyetler metrik 
sistemleri, düşük maruziyetlerin (minimum kriteri) dahil edilmesi, ve mevcut verinin farklı yoldan 
kullanılmasını kapsamaktadır. 
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 FINJEM ve diğer iki (Hollanda DOMJEM ve asbest JEM) JEM maruziyet tahminleri Hollanda 
Ortak Çalışmasında (NLCS) (Offermans ve ark., 2012) bulunan ortak çalışma alt grubunda yer alan 
1630 kişinin baştan başa vaka bazında uzman değerlendirmesi yapılarak kıyaslanmıştır. DOMJEM’sinin 
üç maruziyet sınıfı mevcuttur (sıfır, düşük, yüksek). Asbest JEM’si maruziyet sıklığı için dört yarı-
niceliksel ve maruziyet seviyesi için yedi sınıfa sahiptir. Değerlendirmeler asbest, polisiklik aromatik 
hidrokarbonlar (PAH’lar), ve kaynak dumanı maruziyetleri ile ilgilenmektedir. Uzman değerlendirmesi 
üç maruziyetin hepsi için en düşük maruziyet sıklığını meydana çıkarmıştır. DOMJEM, FINJEM 
tarafından yakinen takip edilerek, asbest ve PAH maruziyetleri için uzman değerlendirmesi ile en 
yüksek seviye fikir birliğini göstermiştir. Kaynak dumanları için, uzman değerlendirmeleri ve FINJEM 
arasında uyum yüksektir.  Asbest JEM’si uzman asbest değerlendirmeleri ile zayıf bir fikir birliği 
içindedir. Asbest JEM’si NLCS’da kullanılmak için daha az uygun gözükmekle beraber, yazarlar uzman 
değerlendirmesi ile kıyaslandığında DOMJEM ve FINJEM’sinin oldukça benzer olduğunun kanıtlandığı 
sonucuna varmıştır. 
 FINJEM tahminleri arası fikir birliği, kendiliğinden-rapor edilen maruziyetler, ve bir meslek 
hijyenistleri paneli Avustralya’da bir toplum-bazlı vaka-kontrol çalışmasında çalışılmıştır (Benke ve 
ark., 2001). Panel, 5620 meslek için kimyasallara maruziyeti değerlendirmiştir. Panelde fikir birliği, 
FINJEM, ve kendiliğinden-rapor edilen maruziyetin zayıf ile yeterli arası olduğu görülmüştür. Bazı 
maruziyetlerde FINJEM kullanımının, örneğin böcek ilaçları, gelecekteki salgın hastalıklar 
çalışmalarında çok düşük maliyetlerde iyi sonuçlar sağlayacağı düşünülmüş fakat bazı sonuçlar 
Finlandiya ve Avustralya maruziyet profilleri arasında belirgin farklar olabileceğine işaret etmiştir.  
 

MESLEKİ SALGIN HASTALIKLARINDA MARUZİYET 
DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK FINJEM 

 
Tablo 2’de FINJEM’yi bir maruziyet değerlendirme aracı olarak kullanan salgın hastalıkları çalışmaları 
özetlenmiştir. Çalışmaların büyük bir çoğunluğu kanser üzerinedir ve 1970 Finlandiya ortak Nüfus 
sayımı ile 1971 sonrası Finlandiya Kanser Kayıtları kanser oluşum verilerinin birbirine bağlanmasına 
dayandırılmıştır. Bu çalışmalarda en sıklıkla hesaplanan risk oranı (RR) kümelenme-zaman biriminde 
(örn. p.p.m-yıllar) açıklanmış, tahmini toplam maruziyetin (CE) farklı sınıflardaki risk oranıdır (RO). 
Potansiyel olarak yanıltıcı olabilecek faktörler (mesleki ve meslek dışı) çok değişkenli analiz ile 
düzeltilmiştir. 
 Finlandiya’da yapılan çalışmaların sağlık sonuçları kalp koroner hastalıkları, metabolik sendrom, ve 
kas-iskelet sistemi bozukluklarını içermektedir. Bu çalışmalar bir konu üzerinde çalışan ortak özelliğe 
sahip kişiler topluluğuna dayanmaktadır, örneğin Helsinki Kalp Çalışması katılımcıları. Tablo 2’de eş-
denetim yapılan maddelere ek olarak, meslek ölümleri ve iş sakatlanmaları hakkındaki geniş bir ulusal 
çalışma, başlıca ölüm veya sakatlanma sebeplerini ve Tablo 1’de listelenmiş FINJEM maruziyetlerinin 
sebep olduğu risk tahminlerini göstermektedir (Notkola ve Pajunen, 1996). 
 FINJEM İsveç, Hollanda, Avusturya, İspanya, ve Almanya’da salgın hastalıkları çalışmalarında 
uygulanmıştır. Bu çalışmaların bir çoğu genel nüfuslara, bütün meslek spektrumunu ve uzun bir zaman 
dönemini kapsayan mesleki tarihçelere dayanan geniş vaka-kontrol çalışmaları olmuştur. Sağlık 
sonuçları çeşitli kanserler, uyku apnesi ve bunamayı kapsamaktadır. Farklı kimyasal etkenler üzerinde 
sıklıkla çalışılmış fakat fiziksel, mikrobiyolojik, fizyolojik-ergonomik, ve psikososyal faktörler üzerine 
yalnızca birkaç çalışma mevcuttur (Tablo 2). 
 Pankreas kanserin meta-analizinde, salgın hastalıkları çalışmalarının kimyasal maruziyetlerinin 
sınıflandırılmasını takiben basit rastgele modellerle meta-bağımlı risklerin (Ojajärvi ve ark., 2000) ve 
hiyerarşik Bayesian modellerinin (Ojajärvi ve ark., 2007) hesaplanmasında FINJEM kullanılmıştır. 
FINJEM, Batı Avrupa’daki erkekler arasında mesane kanseri üzerine 11 vaka-kontrol çalışmasının 
havuz analizinde de kullanılmıştır (Kogevinas ve ark., 2003).  
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 Tablo 2 özellikle diğer maruziyet değerlendirmelerinin elverişli olmadığı durumlarda mesleki 
riskler üzerine olan geniş salgın hastalıkları çalışmalarında FINJEM’nin kullanılabileceğini ileri 
sürmektedir. Bir veya birçok ulusal nüfus sayımında meslek üzerine ham verilere dayanan çalışmalar 
bunların örnekleridir.  Büyük oranda farklı meslekleri ve uzun gözlem sürelerini kapsayan geniş 
kapsamlı nüfus-tabanlı vaka-kontrol çalışmalarında da JEM yaklaşımının kullanılması fayda 
sağlayabilmektedir. Endüstri-tabanlı ortak çalışmalar ve birbirinin içine yerleştirilmiş vaka-kontrol 
çalışmaları genelde maruziyet üzerine daha detaylı veri toplanmasına izin vermektedir. Böylece onlar 
bireysel veya grup çalışanları için daha doğru mazuriyet değerlendirmeleri yapılmasına imkan verirler. 
Bu çalışma dizaynlarının uygulanmasında, FINJEM gibi JEM’lerin geniş kullanımından kaçınılmalıdır. 
 FINJEM’nin performansı kristal silika maruziyeti ve akciğer kanseri riski üzerine Finlandiya 
verileri ile kapsamlı bir şekilde test edilmiştir (Pukkala ve ark., 2005). Muhtemelen yanıltıcı olan 
mesleki ve meslek dışı faktörlerin olduğu yada olmadığı durumlarla beraber gecikme dönemine izin 
veren yada vermeyen farklı maruziyet metrik sistemleri test edilmiştir. Kronik hastalıklar üzerine 
çalışmalar için CE’nin gecikmeye izin veren kullanımı ve istatistiksel modellerdeki muhtemelen 
yanıltıcı olan faktörlerin dahil edilmesi tavsiye edilmektedir. Bu yazıdaki birikimli maruziyet maruziyet 
yılları boyunca maruziyet toplamı ve maruziyet ve maruziyet seviyesi sıklığının (olasılık) ürünü 
mesleklerdir (örn. p.p.m.- yıllar). Maruziyet metrik sisteminin basitleştirilmesi, özellikle metrik sisteme 
maruziyet derecesinin dahil edilmediği durumlarda, genellikle daha az gözlenen risk ile sonuçlanmıştır. 
Tablo 2’de sunulan birikimli maruziyet çalışmalarda en sık kullanılan metrik sistemdir fakat bazı diğer 
metrik sistemler de kullanılmıştır, örn. az sıklığı olan mesleklerin harici tutulmasından sonraki 
maruziyet sıklığı. 
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Tablo 2. Mesleki riskler üzerine emsal değerlendirmeli salgın hastalıkları çalışmalarında FINJEM . 
 
Sağlık sonuçları Maruziyetler Çalışma tasarımı Ülke Referans 

 
Mahale göre 
kanser 

    

Solunum yolu, Silika Nüfus sayımı, kohort Finlandiya Pukkala ve ark. (2005) 

Akciğer Silika Vaka-grubu Hollanda Preller ve ark. (2010) 

 Dizel ve benzin motor 
egzozu 

Nüfus sayımı, kohort Finlandiya Guo ve ark. (2004a) 

 Kaynak gazları, demir 
gazları 

Nüfus sayımı, kohort Finlandiya Siew ve ark. (2008) 

 Sekiz farklı organik toz  Nüfus sayımı, kohort Finlandiya Laakkonen ve ark. 
(2006) 

Gürültü, üst 
yutak 

Ahşap tozu, formaldehit Nüfus sayımı, kohort Finlandiya Siew ve ark. (2012) 

 
Ağız, yutak 

 
Çeşitli kimyasal etkenler 

 
Nüfus sayımı, kohort 

 
Finlandiya 

Tarvainen ve ark. (2008) 

Yemek borusu Çeşitli kimyasal etkenler Vaka-kontrol İspanya Santibañez ve ark. 
(2008) 

Pankreas Çeşitli kimyasal, fiziksel, ve 
ergonomik faktörler 

Vaka-kontrol İspanya Alguacil ve ark. (2000) 

 Çeşitli kimyasal, fiziksel, ve 
ergonomik faktörler 

Vaka-kontrol İspanya Santibañez ve ark. 
(2010) 

 Çeşitli kimyasal etkenler Meta-analiz Finlandiya Ojajärvi ve ark. (2000, 
2007) 

Pankreas/K-ras Organik solventler Vaka-kontrol İspanya Alguacil ve ark. (2002) 

Etkinleştirme Çeşitli kimyasal, fiziksel, ve 
ergonomik faktörler 

Vaka-kontrol İspanya Alguacil ve ark. (2003) 

Karaciğer Çeşitli solventler, benzin Nüfus sayımı, kohort Finlandiya Lindbohm ve ark. 
(2009) 

Mesane PAH’lar Havuz analizi Altı Avrupa ülkesi Kogevinas ve ark. (2003) 

Mesane, idrar 
yolu 

Çeşitli solventler, benzin Nüfus sayımı, kohort Finlandiya Lohi ve ark. (2008) 

 
Hodgkin 
olmayan  
lenfoma 

 
Çeşitli fiziksel ve kimyasal    
etkenler 

 
Vaka-kontrol 

 
İsveç 

Dryver ve ark. (2004) 

 Gece işi Nüfus sayımı, kohort Finlandiya Lahti ve ark. (2008) 

 İyonize ve iyonize olmayan 
radyasyon 

Vaka-kontrol Avustralya Karipidis ve ark. (2007b) 
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Tablo 2. Devamı 
 

Sağlık sonuçları Maruziyetler Çalışma tasarımı Ülke Referans 

 
Lösemi 

 
Çeşitli kimyasal etkenler, 
elektromanyetik alanlar 

 
Vaka-kontrol 

 
İsveç 

 
Björk ve ark. (2001) 

Göğüs Çeşitli kimyasal, fiziksel, ve 
ergonomik faktörler 

Nüfus sayımı, kohort Finlandiya Weiderpass ve ark. 
(1999) 

Rahim içi zarı ve 
serviks uteri  

Çeşitli kimyasal, fiziksel, ve 
ergonomik faktörler 

Nüfus sayımı, kohort Finlandiya Weiderpass ve ark. 
(2001) 

Yumurtalık Çeşitli kimyasal, fiziksel, ve 
ergonomik faktörler 

Nüfus sayımı, kohort Finlandiya Vasama-Neuvonen 
ve ark. (1999) 

Beyin, sinir sistemi Çeşitli fiziksel ve kimyasal 
etkenler 

Nüfus sayımı, kohort Finlandiya Wesseling ve ark. 
(2002) 

 İyonize ve iyonize olmayan 
radyasyon 

Vaka-kontrol Avustralya Karipidis ve ark. 
(2007a) 

Mide-bağırsak, mide Çeşitli kimyasal, fiziksel, ve 
ergonomik faktörler 

Nüfus sayımı, kohort Finlandiya Weiderpass ve ark. 
(2003) 

 Çeşitli kimyasal etkenler Vaka-kontrol İspanya Santibañez ve ark. 
(2012) 

Erbezi Çeşitli kimyasal etkenler Nüfus sayımı, kohort Finlandiya Guo ve ark. (2005) 

Multisite Dizel ve benzin motor egzozu Nüfus sayımı, kohort Finlandiya Guo ve ark. (2004b) 

 Kalıp sporları, bakteri Nüfus sayımı, kohort Finlandiya Laakkonen ve ark. 
(2008) 

Koroner kalp 
hastalıkları 

Gürültü Topluluk Finlandiya Virkkunen ve ark. 
(2005) 

 Gürültü, vardiyalı çalışma, 
fiziksel iş yükü 

Topluluk Finlandiya Virkkunen ve ark. 
(2006, 2007) 

Metabolik belirti Gürültü, fiziksel işyükü Topluluk Finlandiya Koskinen ve ark. 
(2011) 

Uyku apnesi Çeşitli solventler Vaka-kontrol Almanya Heiskel ve ark. (2002) 

Bunama Çeşitli psikososyal faktörler Vaka-kontrol Almanya Seidler ve ark. (2004) 

 Manyetik alanlar Vaka-kontrol Almanya Seidler ve ark. (2007) 

Bel omuru disk 
bozuklukları 

Çeşitli fizyolojik ve psikososyal 
faktörler  

Nüfus sayımı, kohort Finlandiya Leino-Arjas ve ark. 
(2004) 
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Genel JEM’ler bireysel konular seviyesindeki maruziyeti yanlış sınıflandırdığı için eleştirilmektedir ki 
bu yanlış sınıflandırma riskin olduğu durumlarda mevcut riski maskeleme eğilimdedir.   Çalışan 
nüfusunda birçok kimyasal etkene maruziyet sıklığı düşüktür, <%10. Eğer maruziyet yaşamamış çok 
büyük bir nüfusun çok küçük bir kısmı bile maruziyet yaşamış olarak yanlış sınıflandırılırsa gözlenen 
risk çok hafife alınmış olabilmektedir, örn. eğer maruziyet değerlendirmesi belirginliği düşürülürse. 
Eğer maruziyet yaşamışların bir kısmı gözden kaçırılmış ise eğilim çok daha zayıftır, örn. Maruziyet 
değerlendirmesinin hassasiyetinin düşürülmesi (Flegal ve ark., 1986). JEM yaklaşımında olduğu gibi 
eğer bir meslekteki konuların tümüne aynı maruziyet tahmini verilirse durum biraz daha farklıdır. 
İstatistiksel simülasyon testleri işaret etmiştir ki makul bir varsayım ile (bir meslekteki maruziyet 
yaşayanların maruziyet log-normal dağılımı) , CE’nin maruziyetin metrik sistemi olarak kullanıldığı 
durumlarda, gözlemlenen risk bazı vakalarda gerçek riskten daha yüksek olabilmektedir (Kauppinen ve 
ark., 2013). Bu eğilim, yinede, incelenen nüfus içinde maruziyet sıklığının çok düşük veya çok yüksek 
olduğu durumlarda önemsizdir (Burstyn ve ark., 2013). 1950-2008’de Finlandiya çalışan nüfusu içinde 
FINJEM’deki kimyasal etkenlere maruziyetin medyan sıklığı 0.4 ile %1.9 arasında değişmektedir 
(Kauppinen ve ark., 2013). Olası eğilime ek olarak, tesadüfi hata mevcut riskten daha yüksek veya 
daha düşük olan sonuçlar doğurabilmektedir (yada riskin noksanlığı). 
 
Genel JEM kullanımında göz önünde bulundurulması gereken diğer faktör maruziyet yaşamış ve 
yaşamamış olanlar arasındaki maruziyet farkıdır.  Eğer maruziyet yaşamış meslekler arasında, 
maruziyet, yüksek maruziyet yaşamış bir grubun fark edilebileceği şekilde, dağıtılmış ise mevcut riski 
gözlemleme ihtimali elverişlidir. Tüm maruziyet yaşamış tüm meslekler içinde maruziyetin sıklığı veya 
seviyesinin, yada ikisinin, düşük olduğu tersi durumlarda, gerçek riski bulma şansı çok düşüktür. 
FINJEM, OEL’ler ve maruziyet zıtlığını değerlendirmek için arkaplan maruziyetleri ile 
kıyaslanabilecek, maruziyet yaşamış kişiler arasındaki ortalama maruziyetin niceliksel tahminlerini 
temin eder. Maruziyetin ve olası riskin ‘sulandırılması’‘ndan kaçınmak için, FINJEM’den faydalanılan 
çalışmalara bir maruziyet-tepki analizinin dahil edilmesi tavsiye edilmiştir.  
 

BİR TEHLİKE SÜRVEYANSI ARACI OLARAK VE TEHLİKELERİN 
ÖNLENMESİNDE FINJEM 

 
Sürveyans amaçları için, FINJEM kimyasal ve fiziksel etkenlere maruziyetin alan ve seviyesine genel 
bir bakış sağlamaktadır. FINJEM dahil edilmiş kimyasal etkenlerin (Tablo 1.) birçoğu için 3 yılda bir 
güncellenmektedir.  Kimyasal etkene göre maruziyet yaşamış çalışanların sayıları ve maruziyet 
seviyelerinin dağılımları Finlandiya’da kimyasal tehlikelerin ulusal sürveyansında düzenli olarak 
kullanılmaktadır. Kimyasal etkenlere mesleki maruziyet üzerine 2005’de kapsamlı özel bir rapor 
yayımlanmıştır (Vainio ve ark., 2005). 
 
Kesit alınmış verilere ek olarak, FINJEM zaman içinde maruziyet eğilimlerine ve meslek ve etkene göre 
maruziyet profili verileri sağlamaktadır. Kimyasal etken profillerinin iki örneği Şkl. 2 ve 3’te 
sunulmuştur. Önleme amaçları için etken ve mesleğe göre muhtemel tehlike maruziyetlerinin 
tanımlanmasına izin veren maruziyetin tahmini seviyeleri Finlandiya OEL ile karşılaştırılmıştır. 
 
Kimyasal ve fiziksel tehlikelerin önlenmesine karşı FINJEM’nin işyeri düzeyinde kullanımının faydaları 
sınırlıdır. Maruziyetler ve sağlık riskleri işyerleri arasında, farklı işleri yapan çalışanlar arasında, ve 
hatta benzer işleri yapan çalışanlar arasında değişiklik göstermektedir (Kromhout ve ark., 1993). 
Yüksek maruziyet yaşayan çalışan veya çalışan gruplarının güvenilir bir tanımı maruziyet ölçümleri, 
veya kontrol alanı kavramına dayanan maruziyet modelleri kullanımını gibi diğer metotları gerektirir. 
Farklı meslekler için FINJEM tahminleri çoğunlukla ulusal ve bölgesel önleme tedbirlerinin 
planlamasına yardımcı olan uzun vadeli ortalama sayılardır. 
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Tehlike sürveyansı bakış açısından, FINJEM’nin sadece kısıtlı bir etken setini kapsadığı not edilmeye 
değerdir. Birçok cilt maruziyetleri ve birçok zararlı solunum maruziyetleri dahil edilmemiştir. Özellikle 
yaygın mesleklerin konu olduğu durumlarda maruziyet sınırının minimum eşiği (bir meslekte 
çalışanların %5’i) maruziyet yaşamış çalışanların önemli bir miktarını dışarıda bırakabilir. 
 
Uluslararası sürveyans projelerinde endüstri-tabanlı bir maruziyet matrisi çoğu zaman meslek-tabanlı bir 
matris (FINJEM gibi) için daha iyi bir alternatiftir. Bunun sebebi kıyaslanabilir işgücü verisinin mesleğe 
bağlıdan ziyade endüstriye bağlı olarak daha kolay elde edilebilir olmasındandır. Eğer farklı ülkelerdeki 
işgücü yeknesak olarak ifade edilirse, örneğin Birleşmiş Milletlerin bir uluslar arası sınıflandırmasına 
göre, önlemenin ilk (varsayılan) tahminleri ve maruziyet seviyesi herhangi karmaşık kod dönüşümleri 
gerekmeksizin ülkeler arası taşınabilirdir.   
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Maruziyet yaşamış çalışan sayısı 

 
2- 2007-2009’da Finlandiya’da formaldehit için mesleki maruziyet profili. 2009’da Finlandiya OEL ile 
karşılaştırılmış mesleğe göre formaldehite maruz kalmış çalışanların sayısı ve ortalama maruziyet 
seviyesi (0.3 p.p.m.).  Maruziyet yaşamış çalışanların en yüksek 10 rakama sahip kimyasal etkenleri 
şekilde gösterilmiştir. 

 
Maruziyet yaşamış çalışan sayısı 

 
3- Finlandiya’da 2007-2009’da kaynakçılar ve alevli kesiciler mesleki risk profili. 2009’da Finlandiya 
OEL’leri ile kıyaslanmış kimyasal etkene maruz kalmış çalışan sayısı ve ortalama maruziyet seviyesi. 
Maruziyet yaşamış çalışanların en yüksek 10 rakama sahip kimyasal etkenleri şekilde gösterilmiştir. 

Kabin imalatçıları ve doğramacılar 

Elektronik işçileri 

Endüstriyel dikişçiler 

Kaynakçılar ve alevli kesiciler 

Mefruşat meslekleri 

Boyacılar, cilacı ve fayansçılar 

kontrplak ve lif levha işçileri 

Dökümhane işçileri 

Kimyasal endüstri meslekleri 

Hayvan üreticileri 

 

<50%  OEL 
10-50% OEL 
<10% OEL 

Karbon monoksit 

 Demir 

 Kaynak gazı 

 Nikel 

 Deterjanlar 

 Krom 

 Benzo(a)piren 

  
Formaldehit  

Polisiklik aromatik karbonlar 

 Kurşun 

<50%  OEL 
10-50% OEL 
<10% OEL 
OEL yok 
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Varsayılan bu tahminler ulusal uzmanlarca ulusal maruziyet koşullarına uyacak şekilde o zaman rafine 
edilebilir. Bu prosedür kanserojenlere mesleki maruziyet (CAREX) (Kauppinen ve ark., 2000), 
kanserojenler ve böcek ilaçları (Central-American matrices) (bkz, örn. Partanen ve ark., 2003), ve 
ahşap tozu (WOODEX) (Kauppinen ve ark., 2006) üzerine ulusal matrislerin inşasında takip edilmiştir. 
Bu matrislerin en yenisi, bölgesel boyutu ve çevresel maruziyetleri de (bkz. CAREX Canada websitesi) 
içeren, CAREX Kanada’dır. En azından prensipte, taşınabilir ilk (varsayılan) tahminleri ve bunların 
mesleki hijyenistler uluslar arası komitesi tarafından rafine edilmesine dayanan, endüstri tabanlı 
yaklaşımı uygulayarak bütün ülkeleri ve bütün önemli mesleki maruziyetleri içeren endüstri-tabanlı 
küresel bir maruziyet matrisi inşa edilebilir. 
 

SAĞLIK RİSKLERİ VE HASTALIKLARIN AĞIRLIKLARINDA FINJEM 
 
FINJEM niceliksel risk değerlendirmesinde ulusal maruziyet tahminleri kaynağı olarak 
kullanılmaktadır.  Geçmişteki maruziyetler sebebiyle Finlandiya'da 1996 yılındaki ölümlerde mesleki 
faktörlerin ağırlığı Epidemiyolojik RR’ler ve Ulusal Risk Verileri esas alınarak incelenmiştir. 
(Nurminen ve Karjalainen, 2001). Risk altında olan maruziyet yaşamış nüfusun ölçüsünün maruziyet 
gerektiren sayılarına isnat edilebilecek vakaların sayılarının hesaplanması, ve birçok vakada, bunlar 
FINJEM’den türetilmiştir. Bu çalışma sadece ağırlığın ham tahminlerini vermektedir. Bu çalışmadaki 
sonuçların belirsizliği başlıca iki faktörden dolayıdır.  Birincisi, bazı vakalarda bunun üzerindeki 
kanıtların sorgulanabilir olmasına rağmen, ölümcül hastalıklar ve mesleki maruziyetler arasındaki 
ilişkinin nedensel olduğu varsayılmaktadır.  Diğer yandan, gerçekten nedensel bazı ilişkiler hesaplarda 
kesinlikle eksiktir. İkincisi, RR’si atfedilebilir vakaların hesaplamalarında kullanılan, salgın hastalıkları 
çalışmalarında olduğu gibi, bir etkene kıyaslanabilir bir dozda maruz kalmış çalışan sayısı tahminleri 
öznel yargılardır ve dolayısıyla belirsizdirler. Yinede, daha doğru verilerin elde edilebilir hale geldiği 
durumlarda, ve değerlendirmelere tekrar izin verecek şekilde kullanılan prosedür ve tahminler şeffaf 
olarak belgelendiğinde, FINJEM’in ağırlık değerlendirmeleri için mevcut en iyi ulusal maruziyet veri 
kaynağı olduğu düşünülmektedir.  
 FINJEM tahminleri ve eğilim verileri Finlandiya’da gelecekteki atfedilebilir vaka sayısının 
değerlendirilmesinde (Priha ve ark., 2010) ve bazı kanserojenlerin OEL’nin değiştirilmesinin 
sonuçlarını değerlendirmeyi amaçlayan bir Avrupa projesinde de kullanılmıştır.  Bu Avrupa projesi 
başlıca Birleşik Krallık’da geliştirilmiş değerlendirme metodunu ve endüstri-tabanlı CAREX 
yaklaşımını (Rushton ve ark., 2008) uygulamıştır. CAREX maruziyetler üzerinde geçici eğilim 
verilerini kapsamadığı için, geleceğe ait ağırlık tahminleri FINJEM’nin eğilim verilerinden alınmıştır. 
Eğer eğilim verileri diğer ülkeler için varsayılan olarak kullanılırsa, ekonomik yapı ve teknolojik evre, 
önleme ve maruziyet seviyesini etkilediği için Finlandiya ve uygulama ülkesi arasındaki maruziyet 
koşullarının benzerlik veya farklılıkların değerlendirilmesine özen gösterilmelidir. 
 

MARUZİYET EĞİLİMLERİ VE GELECEKTEKİ MARUZİYETLERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİNDE FINJEM 

 
1950-2020’de Finlandiya’da 41 kimyasal etkene mesleki maruziyet eğilimleri FINJEM verileri zeminde 
değerlendirilmiştir (Kauppinen ve ark., 2013). Sıklık ve maruziyetin herikisini de hesaba katan, etkene 
göre ulusal maruziyetin dört farklı metrik sistemi hesaplanmıştır; maruziyetin sıklığı, yüksek 
maruziyetin sıklığı (Finlandiya OEL’nin en az %50’si), maruziyet yaşamış çalışanlar arasında 
maruziyetin ortalama seviyesi, ve ulusal mesleki solunum maruziyetleri (NOIE). Cilt maruziyetleri 
mesleki cilt hastalıkları üzerine istatistikler temelinde tahmin edilmiştir. Bir etken için eğilim 
trendlerinin bir örneği Şkl.4’de sunulmuştur. Kimyasal etkene göre birçok değişkenlik olmasına rağmen, 
2008-2020’de sürmesi beklenen, 1970-2008’deki düşüşün takip ettiği 1950-1970’deki genel model, 
maruziyet artışıdır (yüksek maruziyetlerin istisnası ile). Dizel egzozu genel eğilim boyunca maruziyeti 
azalmayan bir etkene bir örnektir. 
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FINJEM’ye dayalı kimyasal maruziyetlerin eğilim analizi, maruziyetin sıklığı bakımından 
maruziyetlerin ulusal tahminlerini, yüksek maruziyetin sıklığını, maruziyetin ortalama seviyesini, ve 
NOIE’yi üretmiş olan elverişli bir projeyi ispatlamıştır.  Eğilim verileri daha önce çoğunlukla maruziyet 
ölçümlerine dayalı maruziyet seviyesi olarak rapor edilmiştir.  Maruziyet ölçümleri (Creely ve ark., 
2007) eğilimleri üzerine geniş bir inceleme maruziyette yıllık %8’lik bir medyan düşüşünü rapor 
etmiştir ki bu FINJEM eğilim analizinde rapor edilen %1’den daha yüksektir. Bu farkın sebebi, 
ölçümlerin, maruziyetleri maruziyet yaşamış tüm çalışanların ortalama maruziyetlerinden yüksek olması 
beklenen, çalışanlara yönlendirilmesi olabilmektedir. 

 
4- Finlandiya’da 1950, 1970, 1990, 2008, ve 2020’de maruziyetin dört farklı metrik sistemle 
ölçüldüğü kristal silikaya (kuvars tozuna) mesleki solunum maruziyeti. 1950 (=100) ile 
kıyaslanan orantılı değerler. 

 
Ölçümler yüksek maruziyetleri önleyecek yeterli kaynak ve bilgiye sahip orta ve büyük ölçekli 
firmalarda kaynakları daha kısıtlı küçük firmalardan daha sık yapılma eğilimindedir. FINJEM analizi 
‘yüksek’ maruziyette çalışanların alt grupları için daha yüksek yıllık düşüş rakamları da vermiştir 
(örn.1990-2008’de medyan %7). Yinede, eğilimlerde etkene-özel fazla değişkenlik mevcuttur ve bazı 
maruziyetler genel modeli izlememektedir. Diğer yandan, muhakeme-tabanlı yaklaşımlarda maruziyeti 
düşük olan çalışanlar arasında küçük maruziyet düşüşleri kolaylıkla gözden kaçabilmektedir. Farklı 
maruziyet metrik sistemlerinin farklı geçici modeller gösterdiği ve bunların farklı kullanım alanları 
olduğu da not edilmeye değerdir: NOIE, ağırlık değerlendirmelerinde, önlemenin öncelikli ayarlarının 
içindeki yüksek maruziyetlerin sıklığında, ve çoğunlukla mesleki salgın hastalıklar içinde olmak üzere 
çeşitli mesleklerdeki sıklık ve maruziyet seviyesinde kullanışlıdır. 
 Aynı FINJEM-bazlı eğilim analizi 1950-2008’deki aynı maruziyet metrik sistemlerini kullanarak 
2020 için maruziyet tahminlerini de içermektedir. Bu çok çetin bir görev olmuştur. Ekonomik yapıdaki 
değişiklikler ve mesleklerin dağılımı hesaba katılabilir, fakat meslekler içinde etkene-özel değişiklikleri 
tahmin edecek hiçbir güvenilir model elverişli değildir.  Geçmiş maruziyetlerin eğilim analizleri işaret 
etmektedir ki yönetmelikler, teknoloji, ve iş güvenliği önlemleri maruziyetin hem sıklığına hem de 
seviyesine kuvvetle etki etmektedir, ve etki etkene özeldir.  Dolayısıyla 2020 yılı için tahminler, 
uzmanların etken etken ve meslek değerlendirdiği, 1990-2008’den önceki dönem için gözlemlenen 
maruziyet eğilimlerinin dış değer biçimlerine dayandırılmıştır.  2020 için ortaya çıkan güvenilirliği çok 
yüksek olmayan tahminler ham rakamlar olarak düşünülmelidir. 

Maruziyetin sıklığı Maruziyetin 
ortalama 
seviyesi 

Yüksek 
maruziyetlerin 
sıklığı 

Ulusal mesleki 
solunum 

maruziyeti 
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DİĞER JEM’LER İÇİN BİR BİLGİ KAYNAĞI OLARAK FINJEM 
 
FINJEM, NOCCA çalışmasındaki JEM’lerin inşası için temel olmuştur (Kauppinen ve ark., 2009). 
Avrupa Ülkeleri JEM’leri 1945 ve 1994 yılları arasındaki dönem boyunca her bir ülke için 300’den 
fazla meslekte (mesleklerin ulusal sınıflandırmasından) 28 etkene (başlıca kimyasal etkenler) maruz 
kalma sıklığı ve maruziyet seviyesi tahminlerini içermektedir. Bir Kuzey Avrupa ülkeleri meslek 
hijyenistler takımı FINJEM tahminlerini mesleki maruziyetlerin Kuzey Avrupa ülkeleri arasındaki 
başlıca farklılıklarını hesaba katacak şekilde değiştirmiştir. 
 
FINJEM’yi diğer Kuzey Avrupa ülkeler için değiştirme prosesi direk kullanılmasından daha fazla 
yorucu olmuş fakat daha güvenilir tahminler sağlamıştır.  Dolayısıyla direk kullanılması yada tamamen 
yeni bir JEM inşa edilmesi yerine tavsiye edilmektedir. Değerlendirilecek yüksek sayıda tahminlerden 
dolayı (>50000 her ülke için) işin başında öncelikli etken-meslek kombinasyonlarının seçimi ve genel 
prensiplerin benimsenmesi gerekli olmuştur.  Salgın hastalıkları çalışmalarının sonuçlarına belirgin bir 
katkısı olan kapsamlı mesleklere ve yüksek maruziyetlere öncelik verilmiştir. Norveç ve İsveç’den ek 
maruziyet ölçümü verileri (‘binlerce’ ölçüm olduğu rapor edilen) kullanılmış fakat bunlar ile çalışmanın 
meslekler seviyesinde yetersiz, yorumlaması zor, ve zaman alıcı olduğu kanıtlanmıştır. NOCCA 
projesinde, orijinal FINJEM’nin 6220 etken-meslek kombinasyonun 140’ının tahminlerinde 
değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin birçoğunu İsveç ve Norveç’teki mevcut hijyen ölçüm 
verileri teşvik etmiştir.  Tadilatlar özellikle silika ve dizel maruziyet seviyelerini göz önünde 
bulundurmuştur. Yinede, FINJEM’deki orijinal tahminlerin çoğunun (%97) diğer Kuzey Avrupa 
ülkeleri JEM’leri için tahminleri değiştirme temelinde yeterince doğru olduğu düşünülmektedir. 
 
53 mesleki kategoriye göre 49 farklı kanserin tahminleri beş ülkede yayımlanmıştır (Pukkala ve ark., 
2009) fakat Kuzey Avrupa ülkelerinin JEM’leri şimdi NOCCA’nın kapsamlı kanser oran verilerinin 
maruziyete göre de analiz edilmesine imkan vermektedir (bkz. örn. Vlaanderen ve ark., 2013). NOCCA 
projesinin bir websitesi mevcuttur, ve NOCCA verileri ve JEM’ler kullanılarak mesleki kanser üzerine 
ortak çalışmalar teşvik edilmektedir. 
 
FINJEM’yi JEM’nin inşası için temel olarak kullanan bir diğer kapsamlı kanser çalışması 
INTEROCC’dir (van Tongeren ve ark., 2013). INTEROCC projesi beyin kanseri ve kimyasal etkenler 
ve elektromanyetik alanlara mesleki maruziyet üzerine bir çok-merkezli vaka-kontrol çalışmasıdır. 29 
FINJEM etkeninin maruziyet tahminleri (çoğunlukla solventler ve metal dumanları) uluslararası bir 
uzman ekip tarafından değiştirilmiştir. FINJEM’de kullanılan mesleki kodlar ve Mesleklerin 1968 
Uluslar Arası Standart Sınıflandırması (ISCO68) arasında bir geçiş geliştirilmiştir. Gerektiği 
zamanlarda, ISCO mesleklerine uyması için FINJEM’nin maruziyet tahminleri ya birçok FINJEM 
meslek tahminleri matematiksel olarak birleştirilerek ya da bir FINJEM meslek tahminini birçok ISCO 
mesleğine ayrılarak değiştirilmiştir.   NOCCA çalışmasında olduğu gibi, FINJEM’de bir uzun dönem 
(1960–1984) iki döneme ayrılmıştır (1960–1974 ve 1975–1984).  Ek olarak, benzol, hidrokarbon 
solventleri, motor egzozu, PAH’lar, ve benzo(a)pirene tahminleri FINJEM’de ve INTEROCC-
JEM’sindeki etken tanımları ve minimum maruziyetler arasında istikrara ulaşılabilmesi için 
değiştirilmiştir. Değişiklikler genelde CE’nin en düşük kategorilerindeki maruziyet sıklığını arttırmış, 
fakat bazı durumlarda, bu maruziyetin diğer seviyelerinde de görülmüştür. INTEROCC-JEM maruziyete 
göre farklı beyin kanserinin farklı tiplerinin risklerinin irdelenmesi için kullanılmıştır (Lacourt ve ark., 
2013).  
 
INTEROCC projesindeki FINJEM’nin değiştirilme süreci NOCCA’inkinden farklılaştırmıştır. 
Ehemmiyet tahminlerin dahili istikrarı üzerinedir. Örneğin, çevredeki sigara dumanından PAH’lara 
maruziyet eklenmiştir çünkü FINJEM içindeki PAH tahminlerine tanıma göre dahil edilmemiştir. Farklı 
mesleki sınıflandırmaların kullanımı, FINJEM’de olduğu gibi, FINJEM tahminlerinin INTEROCC 
çalışmasında kullanılan ISCO sınıflandırmalarının birçok mesleğine ayrılmasını gerektirmektedir. 
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Mesleki sınıflandırmalar arası dönüştürmeler önemsizden belirginse kadar değişen potansiyel bir denge 
kaynağıdır.  Özellikle kapsamlı mesleklerdeki yüksek maruziyetlerin dönüştürülmesine özen 
gösterilmesi gerekmektedir. Mesleki kodlama sistemleri genellikle büyük oranda farklılaşmalarına 
rağmen (Mannetje ve Kromhout, 2003), geçişler tesis edilebilir ve bunlar elle yeniden kodlama kadar 
yeterli gözükmektedir (Koeman ve ark., 2013).  
 
Ulusal sürveyans ve önleme amaçları için kısmen FINJEM verilerine dayalı bir İspanyol JEM’si 
(MatEmESp) inşa edilmiştir.  Fiziksel, kimyasal, ve mikrobiyolojik etkenlere maruziyet sıklığı ve 
seviyesinin FINJEM tahminleri İspanyol meslek sınıflandırmalarına uyarlanmıştır. Bu ilk tahminler 
mevcut İspanyol verilerine dayalı olarak İspanyol hijyenistlerince geliştirilmiştir. Güvenlik risklerinin 
değerlendirilmesi (FINJEM’ye dahil edilmemiştir), ergonomik faktörler, ve psikososyal faktörler 
İspanyol anketlerine ve diğer ulusal kaynaklara dayandırılmıştır.  Bazı faktörler için, erkekler ve 
kadınlar için ayrı ayrı ve üç yaş kategorileri için tahminler de temin edilmiştir (Garcia ve ark., 2013). 
 
Diğer JEM’lere dayalı JEM’ler ‘ebeveyn’’lerine benzeme eğilimindedirler. ’Ebeveyn’ JEM 
tahminlerinin değiştirilmesi, genellikle eksik olan, iki ülkede yada nüfusta maruziyet koşulları üzerine 
iyi bilgi gerektirir. Verilerin elde edilebilir olduğu durumlarda bile, örneğin iki ülkedeki maruziyet 
seviyesinin gerçekten belirgin şekilde farklılaştığı, ve ölçüm verilerinde gözlenen farkın metodolojik 
faktörlerden dolayı olmadığı sonucuna varmak güçtür.  Yinede, büyük niteliksel farklar belirlenmeli ve 
hesaba katılmalıdır. Örneğin, eğer bir ülkedeki madencilerin asbeste maruz kalması ve diğer bir ülkede 
hiç asbest madenciliği olmaması, asbest maruziyeti tahminlerinin bu gerçeğe göre düzeltilmesi 
gerektirir. 
 
FINJEM tahminlerinin veya verilerinin diğer JEM’lerin inşasında diğerlerinin arasında bir bilgi kaynağı 
olarak kullanılmasının örnekleri Fransız MATGENE matrisi (Fevotte ve ark., 2011), Yeni Zelanda 
JEM’si (‘t Mannetje ve ark., 2011), ve İsveç parçacık matrisi PARCC-JEM’dir (Wiebert ve ark., 2012). 
 

JEM’İN DİĞER KULLANIM ALANLARI 
 
FINJEM çeşitli diğer amaçlar için kullanılmıştır. Çalışma ve eğitim planlamaları için, maruziyet 
yaşamış çalışanların sayıları ve çeşitli etkenlere maruziyet seviyeleri üzerine veri sağlayabilen genel bir 
veri bankasıdır. OEL’lerin değiştirilme maliyet ve etkilerinin değerlendirilmesinde yararlı olabilmekte, 
ve meslek hastalığına sahip olduğundan şüphelenilen kişilerin maruziyet değerlendirmelerinde bir bilgi 
kaynağı olduğu da düşünülmektedir.  Örneğin, kronik solvent ensefalopati’ye sahip hastaların kimyasal 
maruziyetleri FINJEM ile tetkik edilmiştir (Keski-Säntti ve ark., 2010).  
 

FINJEM’NİN GEÇERLİLİĞİ VE TAVSİYELER 
 
Bilinen bazı risk faktörlerin sonuçlarını FINJEM’nin tekrar edebildiğine dair kanıt olsa da FINJEM’nin 
genel geçerliliği bilinmemektedir (bkz., örn. Pukkala ve ark., 2005). FINJEM geçerliliğini test edecek 
kaliteli verinin Finlandiya’da alternatifi mevcut değildir.  Karışıklığa elverişli bir durumda FINJEM’nin 
neredeyse 50 kimyasal maruziyeti, >300 meslleği, ve uzun bir dönemi kapsamasıdır (1945–2012).   
FINJEM’nin hakiki geçerliliği bilinmese de, geliştirilmek için tarihi boyunca çaba sarfedilmiştir. 
Orijinal FINJEM’nin inşasında uzman bilgileri, kapsamlı Finlandiya ölçüm verileri, maruziyetin doğru 
tanımları, ve sistematik değerlendirme metotları uygulanmıştır. FINJEM veritabanı belgelemeleri, 
NOCCA (Kauppinen ve ark., 2009) ve INTREOCC projelerinde (Lavoué ve ark., 2012; van 
Tongeren ve ark., 2013) FINJEM’nin gelişmesiyle sonuçlanmış, tekrar değerlendirme yapılabilmesine 
de izin vermiştir.  Yeni maruziyet verileri elde edilebildiğinde, ve Bayesian veri birleştirme metotları ve 
danışmanların önceki incelemeleri daha geniş bir şekilde uyarlandığında daha fazla gelişme 
mümkündür.  JEM’nin geçerliğinin uygulama içeriğine bağlı olduğu da not edilmeye değerdir. 
Maruziyeti hassas bir şekilde düşük seviye maruziyetli mesleklere atfeden bir JEM hastalıkların 
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ağırlığının değerlendirilmesinde daha kullanışlıdır, fakat risklerin tanımlanması ve miktarının ortaya 
çıkarılmasını amaçlayan belirli bir JEM meslek salgın hastalıklarında daha kullanışlı olma 
eğilimindedir. 
 
FINJEM Finlandiya dışında uygulandığında veya başka bir ülke için JEM inşasının temeli olarak 
kullanıldığı zaman, en azından potansiyel ağır maruziyete sahip kapsamlı mesleklerin tahminlerinin 
ulusal maruziyet koşullarına karşılık gelecek şekilde kontrol edilmesi ve değiştirilmesini tavsiye 
etmekteyiz.  Kronik hastalıkların salgın hastalıkları çalışmalarında, risklerin nicel olarak analiz 
edilmesini tavsiye etmekteyiz (maruziyet-tepki analizi) çünkü özellikle düşük maruziyet sınıflarında 
maruziyetin yanlış sınıflandırılması niteliksel (maruziyet yaşamışa karşı maruziyet yaşamamış) 
analizlerde riski maskeleyebilmektedir.  Bir gecikme dönemine izin veren birikimli maruziyet kronik 
hastalık çalışmalarında maruziyetin tercih edilen metrik sistemidir fakat birçok alternatif maruziyet 
metrik sistemleri hala daha iyi olabilmektedir çünkü metrik sistemin geçerliliği çalışmaya konu 
nüfusdaki maruziyetin sonuçları ve dağılımına bağlı olabilmektedir.  İyi bir uygulama da maruziyet 
zıtlığını kontrol etmektir, örn. çalışmaya konu riskin saptanması için büyük oranda maruziyet yaşamış 
çalışan sayısının yeterliğinin değerlendirilmesi. Mevcut ölçüm verilerinin kullanılması tavsiye 
edilmektedir fakat kullanımdan önce verinin temsil niteliği yargılanmalıdır.  Maruziyet verilerini ve 
öznel yargıları birleştiren Bayesian yaklaşımları, JEM’lerin geçerliliğini geliştirmek için umut veren 
yeni bir yoldur. Tehlike sürveyansında, endüstri-bazlı yaklaşımlar meslek-bazlı JEM’lere alternatif 
olarak düşünülmelidir.  Yeni bir JEM inşasında maruziyet tahminlerinin iyi bir belgelemesi tavsiye 
edilmektedir. Risk değerlendirmeleri, hastalıkların ağırlıkları, maruziyet eğilimleri, ve gelecekteki 
maruziyetler için JEM’ler geçmişten daha fazla kullanılmalıdır da.  
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