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Kas-iskelet sistemi bozuklukları rapor edildiğinde iş 
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Arka plan   
 

Genelde işle ilgili ve kas-iskelet sistemi bozuklukları ile ilgili gözle görülür bir belirsizlik söz 
konusudur, ve hekimlerin bireysel bir hastadaki bozukluğun iş kaynaklı olup olmadığına 
nasıl karar verdiği belli değildir. 

Amaçlar  İş kaynaklı kas-iskelet sistemi bozuklukları için mesleki niteliklerin değerlendirilmesinde 
hekim kanaatlerinin incelenmesi. 

Yöntemler 
 

526 işyeri hekimi ve 248 romatoloğa aşağıdaki başlıklar üzerine bir anket gönderilmiştir: 
görülen vakaların özellikleri, iş niteliği değerlendirmesi, işle ilgili olma durumunun tanımı ve 
vaka rapor etme eşiği. Devamlı değişkenler ortalama, standart sapma, bağımsız bir iki-
örnek t-test’i ve Mann-whitney test’i ile analiz edilmiştir. Ortalama ve medyan değerler 
hesaplanmış ve sıralanmış verilere spearman sırlama testi uygulanmıştır. 

Sonuçlar  
 

Anketler işyeri hekimlerinin %68’i ve romatologların %64’ünce cevaplanmıştır. Her iki grup 
hekim de ‘işyeri değişiklikleri ile ilgili tarihçenin başlangıcının ve ‘iş maruziyeti ile uygun 
belirtilerin iş niteliğini akıllara getiren en önemli faktörler olduğu kanaatindedir. Bir rapor 
etme planının en önemli amacının hastalığın vuku bulduğu durumlarda eğilimlerin 
saptanması ve işle ilgili olma tanımı için en uygun kriterin görülen benzerlik ölçeğinde (0 – 
1) işyerinde maruziyet olasılığının ‘olmama olasılığından daha fazla’ olmasının sebep 
olduğu durumlar (ortalama 0,73; SD= 0,17) olarak düşünülmektedir. 

Varılan Sonuç  
 

İşyeri hekimleri ve romatologlar arasında işle ilgili ve kas-iskelet sistemi bozuklukları ile ilgili 
sorular hakkında güçlü bir fikir birliği mevcuttur. İş-kaynaklı olma durumunu bir kanaate 
bağlamak için olasılık seviyesi ölçülmüştür. 

Anahtar kelimeler   Nitelik; kas-iskelet sistemi; mesleki; hekim; öznel olasılık; sürveyans ve hastalık rapor 
edilmesi; iş-kaynaklı. 
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Giriş 
 
Kas-iskelet sistemi bozuklukları sık görülmekte ve [1,2] sinirler, tendonlar, kaslar ve vücudun 
destekleyici yapılarını içerebilmektedir [3]. Belirsiz (örn. önkol bölgesine yayılmış ağrı) veya 
iyi tanımlanmış (örn. karpal tünel sendromu) olabilmektedirler. Genelde sıklıkla işten 
kaynaklanmasa da, beyan edilen bir hastalıklar anketinde kas-iskelet sistemi bozuklukları 
rapor edilmiş olan işle ilgili sağlık bozukluklarının büyük bir kısmını teşkil etmekte ve yaygın 
vakaların yarısından ve işgücü kaybına yol açan günlerin %40’ından sorumlu olmaktadır.[4]. 
 Çok sayıda epidemiyolojik çalışma kas-iskelet sistemi bozuklukları ve işle ilgili fiziksel risk 
faktörleri arasındaki benzerlik ve ilişkileri göstermiştir [3,5,6]. Hastalığın nedeni ile ilgili 
etyolojik rolleri bir sonuca bağlanamasa da, psikososyal riskler de katkıda bulunabilmektedir 
[7,8]. Kas-iskelet sistemi bozuklukları doğalarında çok etkenlidir ve sıklıkla kronik ve 
tekrarlayan bir yapıdadır. Özellikle tehlikelere maruziyet hem işyerinde hem işyeri dışında 
ortaya çıkabildiği için, bu işle ilgili olma durumunun klinik değerlendirmelerinde zorluklar 
yaratmaktadır.  
 Kas-iskelet sistemi bozukluklarının işle ilgili etyolojik hastalık sebepleri üzerine giderek 
artan sayıda epidemiyolojik çalışma yayımlanmış, fakat bireysel hastalardaki nedensellik 
çalışmalarına kısıtlı ilgi gösterilmiştir. Bireysel bir hastadaki nedenselliğin değerlendirilmesini, 
genel sebeplerden ziyade (örn. sıkça ağır yük kaldırmanın sırt ağrısına sebep olması) mevcut 
sebepler (örn. sıkça ağır yük kaldırmanın bu hastada sırt ağrısı yaratması) üzerinde çalışan, 
bir karar verme süreci takip eder[10]. Klinisyenlerin bireysel bir hastadaki bozukluğun işten 
mi yoksa bu karardaki belirsizlik seviyesinden mi kaynaklandığına nasıl karar verdiği belirli 
değildir. 
 Sağlık ve Meslek Raporlama ağı (THOR) gibi sürveyans sistemleri, hedeflenen korumalara 
ve işle ilgili bozuklukların daha iyi kontrol edilmesine izin veren, vuku bulan vakalardan bilgi 
toplanmasını sağlayacak şekilde kurulmuştur. THOR iki grup klinisyen uzmanın (işyeri 
hekimleri ve danışman romatologların) işle ilgili kas-iskelet sistemi bozukluklarını gönüllü 
olarak rapor edilmesini içermektedir. Katılımcı romatologlar işle ilgili kas-iskelet sistemi 
bozukluklarını Kas-iskelet sistemi Mesleki Sürveyans Programı’na (MOSS) rapor etmektedir. 
İşyeri hekimleri, İşyeri Hekimleri Rapor Etme Faaliyeti (OPRA) vakalarının neredeyse yarısının 
kas-iskelet sistemi bozuklukları olduğu her çeşit işle ilgili sağlık bozukluklarını OPRA’ya rapor 
etmektedir. MOSS ve OPRA THOR’un bütününü oluşturan yedi bileşen projeden ikisidir ve 
rapor etme metotları daha önce detaylı olarak tanımlanmıştır [22,23]. 
 Bir surveyans programınım kalitesini gösteren önemli bir işaretçi rapor edilebilir 
durumların açıkça tanımlanmış olmasıdır. Bir vaka rapor edildiğinde, hekimler klinik bir teşhis 
koymuş ve çalışmak için bozukluğun sebebine atıfta bulunan hastalığın sebebi ile ilgili 
bağlantı da kurmuştur. Mesleki astım veya mesleki kontakt dermatitisden daha ziyade kas-
iskelet sistemi bozuklukları için nitelemeye yönelik muhakeme daha ihtilaflı ve belkide daha 
zor olabilmekte. Bugüne kadar, kas-iskelet sistemi bozuklukları için işle ilgili olma durumları 
üzerine hiçbir belirgin veya genel kabul görmüş bir vaka tanımı bulunmamaktadır. Klinik 
teşhisler [6,12 – 15] ve ileri seviyede kas-iskelet sistemi bozuklukları [6, 16 – 17] için işle ilgili 
olma durumu değerlendirmek amçlı çoğunluğun onayladığı yöntemlere dayalı temel ilkeler 
geliştirilmiştir. Yine de, hekimlerin bu temel ilkeleri (hiç değilse) klinik düzenlemelerdeki iş 
niteliği değerlendirmesinde nasıl kullandığı ve bu gibi temel ilkelerin [18 – 19] etkili bir 
biçimde nasıl yayılacağı ve uygulanacağı üzerine kısıtlı bilgiler bulunmaktatdır. 
 
Klinik uzmanlarca koyulmuş teşhisler muhtemelen beyanlardan veya işverenlerin rapor 
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ettiklerinden daha doğru olmaktadır, fakat hekimlerin öznel muhakemeleri sahip oldukları 
kanaatlerin gücü ile  ilgili olduğu gibi [10,20] mevcut kanıtın gücü ile de ilgilidir [21]. Kas-
iskelet sistemi bozuklukları için iş niteliği üzerine hekim kanaatlerinin daha iyi anlaşılması 
sürveyans sonuçlarının yorumlanması için önemlidir. 
 Kas-iskelet sistemi bozukluklarının rapor edilmesinde iş niteliği değerlendirmesi üzerine 
romatolog ve işyeri hekimleri için bir anket tasarlanmıştır. Anket hekim kanaatlerinin 
incelenmesi ve işyeri hekimleri ve romatologlar arasındaki sonuçların karşılaştırılmasını 
amaçlamaktadır. 
 

Yöntemler 
 
2004’de 526 işyeri hekimi ve 248 danışman romatolog arasında kendi kendini yöneten bir 
anket yürütülmüştür. Bu çalışmadaki hekimler THOR’a rapor eden Birleşik Krallık çapındaki 
klinik uzmanlardır. 
 Kas-iskelet sistemi bozukluklarının işle ilgili olma durumu üzerine mevcut araştırmaların, 
ve klinik karar-verme sürecindeki elementlerin değerlendirme ve gözden geçirilmesini 
takiben bir anket geliştirilmiştir. Anket üç bölümden oluşmaktadır; bölüm (II) bu çalışmanın 
ana odak noktasıdır. 
 
Tablo 1. Hekimlerin klinik özellikleri 

 
a Bilgi sağlayan hekim sayısı. 
b İki hekim grubu arasındaki farklılıklar, devamlı değişkenler için P değerleri bağımsız t-testinden 
veya parametrik olmayan (nonparametric) iki örnek testinden türetilmiştir. 
c Devamlı değişkenler için P değerleri bağımsız t-testinden türetilmiştir. 
d Devamlı değişkenler için P değerleri parametrik olmayan (nonparametrik) iki örnek testinden 
türetilmiştir 

Özellikler              İşyeri hekimleri 
 

   na       ortalama   (SD) 

Romatologlar  
 

na       ortalama    (SD) 

Farklılıklar (P değeri)b  

Danışman romatolog veya mesleki tıp çalışması 
yapılan yılların sayısı (yıllar) 

348 13 (8,0) 167 14 (7,3)
 
  

0,385c 

Görülen haftalık yeni kas-iskelet sistemi bozuklukları 
vaka sayısı 

343 4 (4,3) 166 15 (9,2)
 
  

<0,001d 

Görülen  işle ilgili yeni vakaların tahmini oranı (%) 328 %44 (24,4) 161 %7 (8,6)
 
  

<0,001d 

Her yeni klinik danışmada harcanan zaman (dakika) 344 33 (13,9) 168 27 (6,9)
 
  

<0,001d 

Yeni vakaların vücut bölgesine göre dağılımı (%) 
 

       

Üst bölge uzuvları bozuklukları (kol, dirsek, ön kol, el 
bileği vb.)  

 
326 

 
%26 

 
(17,2) 

 
150 

 
%23 

(15,2)
 
  

0,284c 

Boyun problemleri  325 %17 (10,1) 150 %14 (8,6)
 
  

0,444c 

Sırt problemleri  325 %41 (16,8) 151 %18 (12,8)
 
  

0,001c 

Diğer bölgelerdeki bozukluklar 
 

323 %13 (12,2) 145 %39 (23,6)
 
  

0,001c 

Toplam hekim sayısı: 354   168    
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Bölüm (I)’de yeni vakaların sayı ve çeşitlerini içeren klinik çalışmalar ve görülen işle ilgili 
vakaların oranı (Tablo 1) ile ilgili sorular sorulmuştur. 
 Bölüm (II)’de hekimlere, göz önünde bulundurulması için muhtemel seçenekler sunarak, 
bir durumu işle ilgili olarak düşünmeye neyin sevk ettiği sorulmuş ve üzerinde mutabık 
kaldıklarını seçip bunları sıralamaları istenmiştir (Tablo 2). Hekimlere işle ilgili olma 
durumunun tanımlanması ile ilgili sorular ve 6 potansiyel tanımlayıcı kriter üzerinde hemfikir 
olup olmadıkları sorulmuştur (Tablo 3). Son olarak, hekimlere işle ilgili olma durumunun 
rapor edilme eşiğini 4 sınıf içinden belirlemeleri istenmiş;’kesinlikle iş-kaynaklı’, ‘işle ilgili 
olma olasılığı olmama olasılığından daha fazla’, ‘muhtemelen iş-kaynaklı’, ve ‘işle ilgili olması 
mümkün’, ve sınıflara gerçekleşme olasılığı skalasında 0-1 (0,1 aralıklı) olasılık değer aralığı 
vermeleri istenmiştir, verilen bu aralıkların orta-nokta değerleri analizlerde kullanılmıştır. 
 Bölüm (III)’de, hekimlere sürveyans programının amaçları anlayışı ve işle ilgili olma 
durumu değerlendirmelerini geliştirmek için görüşleri sorulmuştur. Bir kere daha, 
hekimlerden düşüncelerine uyan amaç (Tablo 4) ve geliştirmeleri (Tablo 5) seçmeleri ve 
sıralamaları istenmiştir. 
 Tarafsızlığa yardımcı olmak için seçenekler alfabetik olarak sıralanmış ve işyeri hekimleri 
ve romatologlar için aynı anket kullanılmıştır. İşyeri hekimlerinin düşünceleri isimsiz olarak 
işleme alınmış, fakat yanıt oranı verilerinin toplanmasına izin vermek için bir anketi belirli bir 
rapörtere bağlayan bir sayı dahil edilmiştir. 
 Anket, katılımcı 800 hekime dağıtılmadan önce, MOSS ve ORA ve araştırma personeli için 
danışma komiteleri üyeleri arasında bir pilot çalışma yürütülmüştür. Son uyarlama 
kendilerinin geribildiriminin bir sonucudur. 
 İlk e-mailin gönderilmesinden iki ay sonra, cevap vermeyenlere orijinal anketin ikinci bir 
e-maili gönderilmiştir. İkinci e-mailin gönderilmesinden iki ay daha sonra, cevap 
vermeyenlerin yarısına bir sayfalık kısa bir anket fakslanmıştır. Bu kısa anket 3 soruyu 
içermektedir: iş niteliğinin rapor etme amaçlı değerlendirilebileceğini düşünüp 
düşünmedikleri, orijinal ankete cevap vermeme nedenleri ve çalışmalarında gördükleri 
vakaların ortalama sayısı. Hekimlerin MOSS ve OPRA içindeki rutin rapor etme geçmiş 
tarihçeleri de incelenmiştir. 
 Devamlı değişkenler için, aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplanmıştır. Bağımsız 
2 örnek t-test’leri ve Mann-Whitney testleri farklılıkların önemli düzeyde 
değerlendirilmesinde kullanılmıştır. 
 Listelenmiş kalemlerin bazılarını derecelendirmeyi seçmemiş az sayıda hekimin olduğu 
derecelendirme ölçümleri için, hem ortalama derecelendirmeler hem de medyan 
derecelendirmeleri hesaplanmıştır. Sıralanmış verilerin ön incelemesi göstermiştir ki 
ortalama derecelendirme düştükçe maddenin seçilme olasılığı da azalmaktadır, dolayısıyla en 
düşük derece seçilmeyen kalemlere atanmıştır (örneğin, en düşük derece 9 olsaydı 
seçilmemiş kalem 10. sırada olacaktı). Tek bir kalem seviyesinde, iki hekim grubu arasındaki 
derece farklılıklarının değerlendirilmesinde Mann-Whitney test’i kullanılmıştır. Sonradani iki 
hekim grubundan iki derece dağılımını incelemek için Spearman derece korelasyon testi 
kullanılmıştır.  
 Eşit iki parçaya bölünmüş ölçüm durumlarda, ‘Evet’(katılıyorum) ve ‘hayır’(katılmıyorum) 
gibi, bir Evet/Hayır oranı hesaplanmıştır; hekim gruplarınca değerlendirildiğinde oran ne 
kadar yüksek ise kriterde o kadar daha uygundur. 
 
 Analizlerin tamamlanmasında SPSS 11.5 uyarlama istatistik paketi kullanılmıştır. 
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 THOR sürveyansı için etik onay Kuzey-Batı Çok Merkezli Araştırma Etik Kurulu (MREC) 
tarafından sağlanmıştır. 
 

Sonuçlar 
 
Toplamda, 406/526 (%77) işyeri hekimi ankete katılmış ve 354’ü (%67) anketi tamamlamıştır; 
186/248 (%75) romatolog ankete katılmış ve 168’i (%68) anketi tamamlamıştır. Ankete 
katılmış ancak tamamlamamış hekimler arasında, bazıları anketin e-mail olarak 
gönderilmesinden sonra emekli olmuş veya projeden çekilmiş ve çoğu iş niteliğinin rapor 
etme amaçlı değerlendirilebileceğini düşünen diğerleri kısa anketi tamamlamıştır. 
 Son 5 yılda hekimlerinin OPRA ve MOSS’a raporlamaları incelenmiş ve bu göstermiştir ki 
bu ankete cevap veren hekimlerin ana projelere raporlama yapması daha olasıdır. İşyeri 
hekimleri için, yıllık ortalama raporlama oranı cevap verenler arasında %94 (SD = %17) ve 
cevap vermeyenler arasında %75 (SD=%32)’dir; romatologlar için karşılık gelen oranlar 
sırasıyla %92 (SD=%17) ve %56 SD=%36)’dır (Mann– Whitney testi, 2-tailed (yüzlü) P , 0,000). 
 İşyeri hekimlerinin romatologlara kıyasla daha az sayıda yeni kas-iskelet sistemi 
bozukluğu vakası görmesine rağmen, romatologlar için %7’ye (Tablo 1) kıyasla işyeri hekimi 
vakalarının daha büyük bir kısmının (%44) işle ilgili olduğu düşünülmektedir.......................... 
Ayrıca, romatologlar için %18’e kıyasla işyeri hekimi vakaları arasında en yüksek oran sırt 
problemlerine aittir (%41). 
 İki hekim grubu arasında, iki hekim grubunca yapılan (Medyan sıralaması için 0,961 ve 
ortalama sıralaması için 0,950)derecelendirmeler arasında yüksek korelasyon katsayısı ile, bir 
durumun işle ilgili (Tablo 2) olup olmadığını neyin düşündürdüğü konusunda güçlü 
benzerlikler mevcuttur. ’Meslek maruziyeti ile tutarlı belirtiler’, ‘beraber çalışan kişilerde de 
benzeri belirtilerin mevcut olması’, ve ‘bir tıbbi profesyonelin işle ilgili olma durumu ile ilgili 
kaygıları’ da önemli göstergeler olmakla beraber ’İşyeri değişiklikleri ile ilgili belirtilerin 
başlama tarihçesi’ iş-niteliğinin ileri sürülmesi için çok önemli bir faktördür. 
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Tablo 2. İş niteliğini öne süren faktörler 

Sorulan soru:  
 Bir durumun iş kaynaklı olabileceğini düşünmeye sizi ne sevk 
eder. 

 
 
İşyeri hekimleri     

 
 
Romatologlar 

  
Farklılıklar  
(P değeri)b 

 na % Ortalama 
dereceb 
of 1 – 10 

Ortalama 
dereceb 
of 1 – 10 

na % Ortalama 
dereceb 
of 1 – 10 

Ortalama 
dereceb 
of 1 – 10 

 
 

Tarihçenin başlangıcı, işyeri değişiklikleri ile alakalı olarak 
belirtilerin tekrar ortaya çıkması veya daha kötüleşmesi 

346 99 2,2 1 162 98 2,0 1 0,067 

Belirtirler meslek maruziyeti ile uyumludur (tehlikeler) 339 97 3,0 3 154 93 3,6 3 0,013 

Hasta ile benzer işler yapan iş arkadaşlarında benzeri 
belirtiler mevcuttur 

332 95 3,4 3 133 81 4,8 4 0,000 

Durumun  işle ilgili olabileceğine dair diğer bir tıbbi 

profesyonelin kaygısı mevcuttur 

308 88 4,6 4 146 88 4,0 3 0,000 

Hasta mesleğine ait belirtilere özellikle atıfta bulunmuştur 295 84 5,2 5 132 80 5,3 5 0,773 

İşverenin durumun  işle ilgili olması üzerine kaygıları 

mevcuttur 

291 83 5,3 5 130 79 5,2 5 0,257 

Çalışan herhangi bir yetişkinde kas-iskelet sistemi bozukluğu 
başlangıcı 

137 39 8,4 10 55 33 8,6 10 0,196 

Durumun başlangıcından sonra hasta çalışamamıştır   66 19 9,2 10 38 23 9,6 10  
Diğerleri 41 12 9,2 10 12 7 9,1 10 0,114 
Cevap veren toplam hekim sayısı 351 100   165 100    

Dokuz kalem üzerine iki hekim grubu derecelendirmeleri arasındaki korelasyon için Spearman rho test’i uygulanmıştır. Korelasyon katsayısı ortalama derecelendirme için 

0,950 (2-tailed (yüzlü)  sig.0.000) ve medyan derecelendirme için 0,961 (2-tailed (yüzlü) sig.0.000)’dır. 
a Bu kalemi göz önünde bulundurmuş hekim sayısı. 
b Aslen en düşük derece 9’dur, 10 eksik olan dereceye atanmıştır. 
c Her kalemde iki hekim grubu arasındaki farklılıklar, P değerleri derece dağılımının Mann-Whitney testinden türetilmiştir. 
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   Tablo 3. Kas-iskelet sistemi bozuklukları için işle ilgili olma durumunun uygun kriterleri 
  

a Bu kalemi göz önünde bulundurmuş hekim sayısı. 
b ‘Evet’, ‘Hayır’ ve ‘Göz önünde bulundurulmadı’ üzerine iki hekim grubu arasındaki farklılıklar, P 
değerleri Ki-kare testlerinden türetilmiştir. 

 
 
 Her iki uzmanlık grubunda yer alan hekimlerin %80’den fazlası işle ilgili olma durumu ile 
ilgili öne sürülen altı kriterin tümünü değerlendirilmiştir (Tablo 3). ’İşyerindeki maruziyetin 
duruma sebep olmasının olmamasından daha olası’ konusunun, işyeri hekimleri için 6,14’e 1 
Evet/Hayır oranı ve romatologlar için 7,33’e 1 olarak, en uygun kriter olduğu düşünülmüştür. 
Ortalamada, işle ilgili olma durumu kriterlerine ‘iş tarafından ağırlaştırma’’nın eklenmesine 
hemfikir olan hekim sayısı buna karşı çıkan hekimlerden daha fazladır (işyeri hekimleri için 
1,94’e 1 evet/hayır oranı ve romatologlar için 1,53’e 1) 
 

Sorulan soru: OPRA/MOSS’ye rapor 
edilmesinde aşağıdaki ifadelerden 
hangisi/hangileri kas-iskelet sistemi 

bozukluklarının  işle ilgili olma durumu 
tanımı için uygundur. 
 

 
İşyeri hekimleri     

 
Romatologlar 

 
Farklılıklar 
(P değeri)b 

na % Oran 
(Evet/Hayır)       

na % % Oran 
(Evet/Hayır)        

 

Nedenin olasılığı 306 88 6,14/1 150 91 7,33/1 0,486 

(‘Olma olasılığı olmama olasılığından daha 
fazla’ İş yerindeki maruziyetin duruma sebep 
olması) 

       

Sebebin önceliği 304 87 4,88/1 145 88 7,33/1 0,119 
(İş-kaynaklı faktörler duruma sebep olduğu 
bilinen diğer faktörlerden daha olasıdır) 

       

Gerekli nedensellik 311 89 3,35/1 154 94 3,55/1 0,795 
İş yerindeki maruziyet olmasaydı hastalık 
ortaya çıkmayacaktı) 

       

Yeterli nedensellik 290 83 2,23/1 147 90 2,70/1 0,367 
(Hasta ile aynı iş faaliyetlerine maruz kalmış 
sağlıklı başka bir bireyde de aynı durum 
oluşurdu) 

       

Nedenselliğin önemi 284 82 1,89/1 141 86 2,57/1 0,155 

İş ortamı ve iş performansı hastalığa sebep 
olma konusunda, ancak birçok faktörden biri 
olarak, belirgin bir biçimde etkilidir. 

       

Kötüleştirmenin dahil edilmesi 289 83 1,94/1 142 87 1,53/1 0,260 

(İşyerindeki olaylar veya maruziyet daha önce 
mevcut olan koşulları daha kötüleştirmiştir) 

       

Diğerleri 26 7  5 3   
Cevap veren toplam hekim sayısı 348 100  164 100   



Y. CHEN VE ARK.: İŞ NİTELİĞİ DEĞERLENDİRMESİNDE HEKİM KANAATLERİ 305 

 İşyeri hekimlerinin (%59) ve romatologların (%53) yarısından fazlası ‘işle ilgili olması işle 
ilgili olmamasından daha olası’ sınıfını, 3’te 1’i (işyeri hekimlerinin %33’ü ve romatologların 
%28’i) ‘muhtemelen iş-kaynaklı’’yı ve geriye kalan az sayıdaki hekim ise ‘kesinlikle iş-kaynaklı’ 
veya işle ilgili olması mümkün’’ü seçmiştir. İki grup hekimin olasılık dağılımları dikkat çekici 
bir şekilde benzerdir. İş-kaynaklı olma durumunun rapor edilme eşiği, birçok hekimin eşik 
değerini hissedilen gerçekleşme olasılığı skalasında 0 ve 1 arasında 0,55 ve 0,80 arasında 
kullandığı, 0,73 (SD = 0,17)’lik bir öznel ortalama ile ölçülmüştür. 
 İki hekim grubu da rapor etmenin en önemli amacının ‘hastalıkların vuku bulduğu 
durumlarda eğilimlerinin saptanması’ olduğunu düşünmüş (Tablo 4), fakat ‘hastalığın 
önlenmesi’, ‘hastalığın ağırlığının tahmin edilmesi’ ve ‘yeni risk faktörlerinin belirlenmesi’ gibi 
diğer amaçlara da yüksek oranda katılmıştır. İş-niteliği değerlendirmesinin geliştirilmesinde 
önümüzdeki olası yollar ile ilgili sorulara cevap olarak, ‘işyeri risk faktörleri ve kas-iskelet 
sistemi bozuklukları arasındaki ilişkinin kanıtlarının güncel incelemelerinin temin edilmesi’ bir 
öncelik olarak düşünülmüştür (Tablo 5). 

 
Tartışma 
 
İş-kaynaklı olma durumu ve kas-iskelet sistemi bozuklukları ile ilgili sorular üzerine iki hekim 
grubu arasında güçlü bir fikir birliği mevcuttur ve bu anketteki birçok hekim, işle ilgili olma 
durumu konusunda görece yüksek derecede emin olarak, iş-niteliği değerlendirmesi ve 
vakaların OPRA ve MOSS rapor edilmesi konusunda nettir. 
 Bu çalışma çok sayıda hekimi incelemiş ve iyi bir cevap alma oranına ulaşmıştır, yine de, 
sonuçlarımız tamamlanmamış  Ek incelemeler bu ankete cevap verme düzeyinin kas-iskelet 
sistemi bozuklukları için işle ilgili olma durumu ile ilgili hekim kanaatleri ile ilişkili olduğuna 
dair bir kanıt bulamamıştır, fakat bu ankete bir cevap verme eksikliği hekimin genel 
raporlaması ile ilgili olabilir. 
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Tablo 4. Sürveyans programının amaçları  
 
 

 

 
Altı kalem üzerine iki hekim grubu derecelendirmeleri arasındaki korelasyon için Spearman rho test’i uygulanmıştır. Korelasyon katsayısı 
ortalama derecelendirme için 0,829 (2-tailed (yüzlü)  sig.0.042) ve medyan derecelendirme için 0,898 (2-tailed (yüzlü) sig.0.015)’dir. 
 a Bu kalemi göz önünde bulundurmuş hekim sayısı. 
 b Aslen en düşük derece altıdır, yedi eksik olan dereceye atanmıştır. 
 cHer kalemde iki hekim grubu arasındaki farklılıklar, P değerleri derece dağılımının Mann-Whitney testinden türetilmiştir. 
 
 

Sorulan soru: Sizin anlayışınıza göre,  işle ilgili kas-
iskelet sistemi bozuklukları hakkındaki bir sürveyans 
sisteminin uygun amaç/amaçları nelerdir? 
 

 
İşyeri hekimleri 

 
Romatolog 

   
Farklılıklar 
 (P değeri)b 

na % Ortalama 
derece

b
 

1 – 7 

Medyan 
derece

b
 

1 – 7 

na % Ortalama 
dereceb 
1 – 7 

Medyan 
dereceb 
of 1 – 7 

 
 

Hastalığın sıklık eğilimlerini saptamak 327 93 3,1 3 154 94 3,3 3 0,185 

Gelecekte oluşabilecek hastalıktan korunmaya 
yardım etmek 

311 89 3,1 3 135 83 3,6 3 0,007 

Yeni risk faktörlerini belirlemek 312 89 3,4 3 150 92 3,4 3 0,734 

Hastalığın ağırlığını tahmin etmek 297 85 3,7 4 140 86 3,5 3 0,353 

Hastalığın sebeplerini araştırmak 268 77 4,2 4 129 79 4,1 4 0,414 

Hasta yönetimini geliştirmek 197 56 5,0 6 101 62 4,6 5 0,050 

Cevap veren toplam hekim sayısı: 350 100   163 100    
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Tablo 5. İş-kaynaklı olma durumu değerlendirmesinin geliştirilmesi için önümüzdeki yollar          
 

 

5 kalem üzerine iki hekim grubu derecelendirmeleri arasındaki korelasyon için Spearman rho test’i uygulanmıştır. Korelasyon katsayısı ortalama 
derecelendirmeler için 0,700 (2-tailed (yüzlü) sig.0.188) ve medyan derecelendirmeleri için 0,649 (2-tailed (yüzlü)  sig.0.236)’dır.  
a   Bu kalemi göz önünde bulundurmuş hekim sayısı. 
b   Aslen en düşük derece beştir, altı eksik olan dereceye atanmıştır. 
c Her kalemde iki hekim grubu arasındaki farklılıklar, P değerleri derece dağılımının Mann-Whitney testinden türetilmiştir 

Sorulan soru: Kas-iskelet sistemi bozuklukları teşhisini 
geliştirmek için hangi kalemleri önerirsiniz?     
 

 
İşyeri hekimleri 

 
Romatologlar 

                                 
Farklılıklar  
(P değeri)c    

na % Ortalama 
dereceb 
1 – 6 

Medyan dereceb 
1 – 6 

na % Ortalama 
dereceb 
1 – 6 

Medyan 
dereceb 
1 – 6 

 
 

İşyeri risk faktörleri ve kas-iskelet sistemi bozuklukları 
arasındaki ilişkinin kanıtı üzerine güncel incelemerin temin 
edilmesi 

334 96 2,0 2 160 98 1,7 1 0,016 

Vakaların rapor edilmesinde katılımcı hekimlerin oy 
çokluğu ile üzerinde hemfikir olduğu konulara dayalı 
kriterlerin geliştirilmesi 

292 84 2,9 2 122 74 3,5 3 0,000 

Vakaların rapor edilmesinde eş denetimi yapılmış 
yayımlanmış kanıtlara dayalı kriterlerin geliştirilmesi 

281 81 3,0 3 140 85 2,8 2 0,189 

İş-kaynaklı olma durumu sorunu üzerine romatologlar ve 
işyeri hekimleri arasında iletişim ve tartışma ortamının 
oluşturulması 

271 78 3,6 3 126 77 3,4 3 0,133 

Diğerleri 20 6 5,8 6 4 2 5,9 6 0,099 
Cevap veren toplam hekim sayısı: 349 100   164 100    
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İş-değerlendirmesi üzerine hastalıkların sebeplerini araştıran çalışmalarda, maruziyetin 
süresi, yoğunluğu ve tekrarlama sıklığı üzerine kesin ölçümler gerekmektedir. Aksine, klinik 
ortamda, maruziyet ve tarihçenin öznel değerlendirmeleri önemli olmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı, nedenselliği kanıtlamaktan ziyade, karar vermede öznel olasılık üzerine belirgin bir 
şekilde odaklanarak, kas-iskelet bozukluklarının işle ilgili olma durumu üzerine hekim 
kanaatlerinin incelenmesidir. 
 Olasılık seviyeleri hakkında bilgi vermek için bir dizi terim kullanılmıştır. Örneğin, sağlık 
bozuklukları beyanında işle ilgili olma durumu düzeyi üzerine hekimlerin düşünceleri konulu 
bir ankette ‘kesinlikle’, ‘olabilir’, ‘muhtemelen olası değil’ ve ‘kesinlikle olası değil’ terimleri 
kullanılmıştır [24]. Yine de, anlamları açık değildir ve bu niteliksel tanımların 
yorumlanmasında geniş bir değişkenlik mevcuttur [25,26]. Çalışmamızda, işle ilgili olma 
durumunun öznel olasılıklarının farklı düzeyleri niteliksel ve niceliksel olarak araştırılmış ve 
bu yöntem sonuçların daha iyi yorumlanmasını kolaylaştırmıştır. 
 Hekimlerin belirli vakalardaki değerlendirmeleri üzerinde çalışmak yerine genel 
kanaatlerinin araştırılması hekimlerin fikirlerinde daha az değişkenlik göstermektedir. Belirli 
vakaların özetleri hekimlerin kararlarındaki değişkenliğin araştırılmasında kullanılmıştır fakat, 
belirli vakalar ile ilgili oldukları için, sonuçlar hekimlerin genel kararlarını temsil 
etmeyebilmektedir [27]. Diğer yandan, hekimlerin genel görüşlerini içeren bu çalışma ortak 
bir zemin bulmuştur. İş niteliği üzerine hekim karalarının gerekçesine ışık tutmuştur. Yine de, 
hekim kanaatleri öznel olasılık tahminlerinde sık görülen araştırmaya teşvik eden prensiplere 
dayalı önyargı ve hatalardan etkilenebilmektedir: elde edilebilirlik, temsiliyet, sabitleme ve 
ayarlama [28]. 
 Nedensellik neden oldukları etkiye yol açan sebeplerin ilişkilendirilmesinde sonuncu 
olarak tanımlanmaktadır [29], ve belirli bir sebep gerekli, yeterli, ne gerekli ne de yetersiz 
veya hem gerekli hem de yeterli olabilmektedir. İş maruziyeti gereklidir fakat işle ilgili kas-
iskelet sistemi bozukluklarının oluşmasında nadiren yeterlidir. OPRA ve MOSS [22,23] 
raporlamalarında temel ilkeler ifade etmektedir ki ‘böyle bir durum (işle ilgili kas-iskelet 
sistemi bozuklukları) eğer mesleki maruziyetin yokluğunda ortaya çıkmıyor veya eğer mesleki 
maruziyet bozuklukların şiddetinde önemli bir değişikliğe sebep olmuyorsa mesleki olarak 
düşünülebilmektedir’. Bu çalışmada ortaya çıkan sonuçlar göstermiştir ki, ‘gerekli 
nedensellik’’e katılan hekim sayısının katılmayanlardan çok daha fazla olmasına rağmen, en 
yüksek öncelik ‘sebebin olasılığı’’na dayalı kritere verilmiştir. Sebepler (işle ilgili risk 
faktörleri) ve etkiler (bozukluklar) arasındaki bağlantı üzerine son karar olasılığın dengesine 
bağlıdır. Önerilen kriterler içinde, ‘sebebin önemi’ Dünya sağlık örgütü tanımı ‘İş-kaynaklı 
hastalıklar çalışma ortamı ve iş performansı hastalığın oluşumuna belirgin bir şekilde katkıda 
bulunduğunda çok etkenli, ancak bir dizi etkenden bir tanesi olarak, tanımlanmıştır’ temelindedir 
[30]. Genellikle bu tanı kullanılmış fakat anketimizde üzerinde en az anlaşılabilen kriter olmuştur 
(muhtemelen ‘belirgin bir şekilde’ teriminin belirsizliğinden) 
 İş-kaynaklı olma durumun, ana amacı koruma olan, bir sürveyans programına rapor 
edilmesindeki eşik tazminat amacı için olanlardan daha düşük olmalıdır. Yine de, hem sürveyans 
hem tazminat için, nitelik değerlendirmesi topluluk arasında bağlantıların araştırılmasından 
ziyade bireyler arasındadır. İleri sürülmektedir ki bir hastalık bir hastalığın belirli klinik özellikleri 
temelinde belirli bir meslek maruziyetine atfedildiğinde (veya epidemiyolojik kanıt temelinde), 
ilgili meslek maruziyeti hastalık riski en azından ikiye katlamalıdır [31]. Ancak, bazı belirlenmiş 
hastalıkların benzersiz bir şekilde mesleki olmadığı tartışılmaktadır. Ek olarak, topluluk 
çalışmalarından türetilen epidemiyolojik kanıt olası nedensel bağlantıların değerlendirilmesinin 
desteklenmesinde önemlidir fakat kendi başına, bir bireyde bir bağlantı kuramamaktadır. 
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 İleri seviyede kas-iskelet sistemi bozukluklarının işle ilgili olma durumuna karar verilmesi 
üzerine çoğunluğun onayladığı temel ilkeler geliştirilmiş ve şüpheli meslek hastalıkları için 
Hollanda Sicil Kayıt Şemasında kullanılmıştır.[6]. Yine de, son karar hala hekimin kendi 
muhakemesine dayalıdır ve rapor etme için işle ilgili olma durumunun hangi düzeyde olması 
gerektiği henüz tanımlanmamıştır. Bir bireydeki iş niteliği değerlendirmesi için olasılık 
dengesine dayalı daha fazla bilgi gereklidir. 
 Klinisyenlerin bir kas-iskelet sistemi bozukluğuna sahip ve yaptığı iş kendisini fazlasıyla 
tekrar eden bir göreve, uzun süre fazla çaba sarfetmeye, uygun olmayan vücut 
pozisyonlarında çalışmaya, veya titreşime maruz bırakmış herhangi bir hastada işle ilgili olma 
durumu olasılığına karşı uyanık olmaları tavsiye edilmektedir [32]. Bir kere kesin bir teşhis 
konulduğunda, aşağıdaki benzer başlıklarda olduğu gibi, işle ilgili olma durumu mesleki tıp 
genel prensipleri kullanılarak tanımlanabilir: belirtilerin iş ile ilgisi, işten uzak durulduğunda 
belirtilerdeki değişiklik, olası ergonomik faktörlere işyerindeki maruziyetin geçmişi, beraber 
çalışanlar arasında benzer durumlar, vücudun etkilenmiş bölgelerinde daha önceden vuku 
bulmuş travma mevcudiyeti, ve yaralanmaya sebep olabilecek yada katkıda bulunabilecek iş 
ile ilgili olmayan aktiviteler. Bu çalışmada yer alan hekimlerce bu prensiplerin ilk dördü 
önemli olarak da tanımlanmıştır. 
 Bu çalışma kas-iskelet sistemi bozuklukları iş niteliğinin klinik ortamda 
değerlendirilebileceğini önermektedir. Gelecekteki çalışmaların odağı işle ilgili nedenselliğin 
saptanması için mantıklı stratejiler geliştirecek ve klinik görüşmeler sırasında kullanılan bir 
soru setinin geliştirilmesini içerebilecektir [33]. Çalışmamıza katılan hekimler çoğunluğun 
onayladığı metotları kullanarak kriterlerin geliştirilmesine daha fazla öncelik verirken 
romatologlar eşdenetimi yapılmış yayımlanmış kanıtların kullanımını tercih etmiştir. Belki de 
önümüzdeki en iyi yol, sırt alt bölge ağrısında kullanıldığı gibi, her iki yaklaşımı da 
benimsemektir. 
 Özetle, işle ilgili olma durumu karmaşık bir sorundur ancak çalışmamız bu konunun kas-
iskelet sistemi bozuklukları için hekimlerce değerlendirilebileceğini göstermiştir. Rapor etme 
durumlarında hekim kanaatlerinin etkisinin değerlendirilmesi konulu daha fazla çalışma 
devam etmektedir. 
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Şapka imalatçısı 1: ’Damadımın işi devralacağını düşünmüştüm—fakat o daha fazla para getirecek  
yorucu bir işini almak için ayrıldı. ( ‘Working Lives’’in izni ile  John Darwell tarafından çoğaltılmıştır.) 


