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Arka plan  
 

Önlem stratejilerine öncelik vermek adına iş yerinde yaralanma verileri oldukça 
kullanışlıdır. Birleşik Krallık'ta doktorlar, The Health and Occupation Research (Sağlık ve 
Meslek Araştırması) (THOR) ağı dahilinde yaralanma vakaları raporları dahil olmak üzere 
işyerindeki hastalık-sağlık verilerini rapor etmektedir. 

Hedefler 
 

İşyeri hekimleri (İH'ler) ve genel pratisyenler (GP'ler) tarafından THOR'a rapor edilen 
işyerinde yaralanma verilerini karşılaştırmak. 

Yöntemler 
 

İH ve GP'ler tarafından 2006 ve 2012 yılları arasında THOR'a rapor edilen yaralanma 
vakaları incelendi. Demografik bilgiler, endüstriyel gruplar, yaralanmanın niteliği, kaza 
türü ve incinen bölge karşılaştırıldı. GP'ler tarafından rapor edilen işyerindeki 
yaralanmalara bağlı hastalık izinleri verileri araştırılmıştır. 

Sonuçlar 
 

İH ve GP'ler tarafından toplamda 2017 işyerinde yaralanma vakası rapor edilmiştir. 
Erkekler kadınlara oranla daha fazla işyerinde kaza geçirme eğilimindedir. En sık üst 
ekstremite bölgesinin etkilendiği gözlemlenerek, daha çok kas burkulması ve zorlanması 
rapor edilmiştir. Hem İH'ler hem de GP'ler tarafından kayma, takılma ve düşme en önemli 
sıradan faktörler olarak tanımlanmıştır. Aynı zamanda, GP'lere oranla (%3), büyük 
çoğunluğu İH'ler (%21) tarafından THOR'a rapor edilen psikolojik zarar görme vakaları da 
bulunmaktadır. 'Elverişli' raporunun kullanılmaya başlanması ile GP'ler tarafından 
'elverişsiz' olarak sınıflandırılan kişilerin oranı azalmıştır. 

Sonuçlar İH (OP) ve GP'ler tarafından verilen THOR raporları işyerinde yaralanma verileri hakkında 
değerli bir bilgi kaynağı oluşturmakta ve yaralanma, Hastalık ve Tehlikeli Olayları Rapor 
Etme Yasal Düzenlemesi ve İş Gücü Anketi gibi diğer bilgi kaynaklarını tamamlamaktadır. 

Anahtar 
kelimeler 

Genel pratisyen; işyeri hekimi; OPRA; THOR; THOR-GP; işyerinde yaralanma. 
 

 
Giriş 
 
Doğru işyerinde yaralanma istatistikleri, işyerinde karşılaşılabilecek genel tehlikeleri tanımlamak ve 
meydana gelebilecek işyeri kazalarını azaltmak adına prosedür ve politika belirlemek için işverenler, 
çalışanlar ve düzenleyici birimler için önemlidir [1].  Birleşik Krallık'taki işyerinde yaralanma veri 
kaynakları, 'Reporting of Injuries Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 2013' (2013 
yaralanma, Hastalık ve Tehlikeli Olayları Rapor Etme Yasal Düzenlemesi) (RIDDOR), 'Labour Force 
Survey' (İş Gücü Anketi) (LFS) ve 'The Health and Occupational Research' (Sağlık ve Meslek 
Araştırma) (THOR) ağını kapsamaktadır. 
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 Nizami rapor sistemi altında, meydana gelen yaralanmanın 7 günden fazla hastalık izni alınmasına 
neden olması, yaralanmanın yasal düzenlemelerde listelenen sekiz 'özel yaralanmadan' biri olması 
veya yaralanmanın ölümcül olması halinde, RIDDOR işverenlerinden yasal olarak işyeri kazalarını 
rapor etmeleri talep edilir [2]. 
 LFS, Birleşik Krallık'ta gelişigüzel seçilen ~44 000 kişi üzerinde üç ayda bir yapılan geniş, kesitsel 
bir ankettir. İşyerinde yaralanma Anketi LFS'nin bir parçasıdır ve işyerinde sakatlanma verisi elde 
edilmesini sağlar. 
 Bu şemalarda niteliksel bir zayıflık vardır. RIDDOR, işverenlerin veya iş alanlarının yasal 
düzenlemelerin gerekliliklerine uygun şekilde rapor vermesine bağlıdır ve bu nedenle önemli 
derecede yetersiz rapor sunulmasına konudur [3]. Diğer yandan LFS, genellikle incinen kişinin eşi 
olan, üçüncü bir şahsın aracılığıyla yaralanmaları kişinin kendi rapor etmesine de bağlıdır [4]. LFS 
verilerindeki yaralanmanın iş ile olan bağlantısı tıbbi anlamda doğrulanmaz, bunun yerine kişinin 
fikrine bağlıdır. 
 Buna karşılık THOR'a, pratisyenlerin rapor ettiği işyerindeki hastalık-sağlık ve yaralanma 
durumlarına bağlı olan gönüllü rapor şemaları dahildir. THOR, Manchester Üniversitesi, İş ve Çevre 
Sağlığı Merkezi tarafından idare edilmektedir. İşyeri hekimleri (İH'ler), solunum yolları doktorları, 
dermatolog, genel pratisyenler (GP'ler) ve enfeksiyonlu hastalıklar uzmanlarından verilerin 
toplandığı beş ana izleme şeması bulunmaktadır [5]. 
 THOR dahilinde, Occupational Physician Reporting Activity (İşyeri Hekimliği Rapor Aktivitesine) 
(OPRA) vaka rapor eden yaklaşık 400 İH bulunmaktadır. İH'lerin çalışan nüfusun ~%12'sini tedavi 
ettiği tahmin edilmektedir [6]. Buna karşılık, Ulusal Sağlık Servisi herkese GP'lere erişim 
sağlamaktadır. GP'ler, THOR-GP'ye rapor vermek için meslek hekimliğinde diploma seviyesinde bir 
eğitime sahiptir. Tek bir seferde şemaya rapor veren yaklaşık 250–300 GP bulunmaktadır [7]. Daha 
önce yapılan araştırmalar, THOR-GP raportörleri ile Birleşik Krallık'taki diğer GP'lerin dağılımı 
arasında benzerlik olduğunu göstermiştir [8]. 
 Raportörler, THOR'a iki şekilde rapor verirler; ya ayda bir kez (çekirdek raportörler) ya da yılın 
gelişigüzel seçilen bir ayında (örnek raportörler). Giderleri sabit tutmak ve rapor verme ile ilişkili 
'yorgunluğu' azaltmak için örnek raportörler çekirdek raportörlere oranla daha fazladır [9]. 
 THOR'a rapor edilen vakalar, hastalık ya da yaralanmanın işle ilgili olup olmadığını kesin şekilde 
belirleyecek olan doktorlar tarafından klinik olarak değerlendirilir. Aslında THOR, Birleşik Krallık 
dahilinde meydana gelen işyerinde hastalık-sağlık ve yaralanma vakaları ile ilgili RIDDOR ve LFS'den 
daha kesin bilgi verir. 
 Çalışmanın amacı, THOR aracılığıyla İH'ler ve GP'ler tarafından rapor edilen işyerinde yaralanma 
verilerini karşılaştırmak ve farklılıkları mukayese etmektir. Bu kaynaklardan alınan verileri 
karşılaştırmak, bu tıp pratisyenleri tarafından görülen işyerinde yaralanma vakalarının genel türleri 
hakkında bilgi sağlayacaktır. Aynı zamanda analizler bunların nedenlerini gösterecek, işyeri sağlığı 
uzmanı ile karşılaştırıldığında temel bakıma sunulacak olan yaralanmalar arasındaki her türlü 
farklılığın altını çizecek ve bu İH'ler tarafından sağlanan endüstriyel kapsama odaklanacaktır. 
THOR'dan elde edilen verilerin, RIDDOR ve LFS gibi diğer herhangi bir kaynakta yer alanlara oranla, 
Birleşik Krallık'ta meydana gelen işyerinde hastalık veya yaralanma vakaları hakkında daha kesin bir 
tablo sağlama potansiyeli bulunmaktadır. 
 İH'lerden alınan yaralanma verilerinin karşılaştırılması, Birleşik Krallık dahilinde İS hizmetlerinin 
tedarikinin altını çizerek, aynı zamanda endüstriler arasında klinik kaynak planlamaya da yardımcı 
olabilir. THOR-GP dahilinde, ayrıca 'elverişli' raporunun kullanılmaya başlanması ile ilişkili işyeri 
yaralanmalarından dolayı GP'ler tarafından 'elverişsiz' olarak sınıflandırılan kişi oranındaki 
değişimleri de değerlendirme olanağı söz konusudur. THOR'a rapor veren İH'ler ve GP'ler arasında 
işyerinde hastalık-sağlık verilerini karşılaştıran daha önce yapılmış bir çalışma olmasına rağmen, 
günümüze kadar işyerinde yaralanma verilerini karşılaştıran herhangi bir yayın bulunmamaktadır 
[10]. 
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Yöntemler 
 
OPRA'ya rapor veren İH'ler ve THOR-GP'ye rapor veren GP'lerden, kliniklerinde gördükleri yeni işyeri 
kazaları veya işyerinde hastalık-sağlık vakalarını bildirmeleri istenmiştir. THOR raporlarının temel 
sözleşmesi, doktorun hastalık- sağlık veya yaralanma vakasının çalışırken meydana geldiğine 
inanmasına dayanarak, her bir klinisyenin, vakanın işle ilgili olup olmadığına karar vermesine bağlıdır 
[11]. Rapor hazırlama ile ilgili bir kılavuz temin edilir [5]. 
 Vakayı yaralanma terimi olarak tanımlarken, Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre olayın klinik 
sonucunun anında görünür olması ve tek bir travmatik olay sonucunda meydana gelmiş olması 
gerekir [10].Bu tanım, bu çalışma için THOR vakalarının kaza veya hastalık-sağlık olarak 
sınıflandırılmasında kullanılmıştır. 
 Travma sonrası stres bozukluğunun (TSSB), özellikle askeri personelde bir akıl hastalığı mı yoksa 
bir zarar görme mi olarak sınıflandırılması gerektiği konusunda bir tartışma vardır. Hastalıklar ve İlgili 
Sağlık Problemleri Uluslararası İstatistiksel Sınıflandırması 10, TSSB'yi, önemli bir travmatik olayın 
akabinde 6 ay içerisinde ortaya çıkan bozukluğun spesifik semptomları ve belirtilerinin 
gözlemlenmesinin gerektiği bir akıl sağlığı bozukluğu olarak tanımlar [12]. TSSB'nin nöroendokrin 
sisteminde değişimlere neden olan, harici bir travmatik uyarıcı sonucu ortaya çıkan tanımlanmış 
semptom ve belirtileri olduğu için, bu çalışma dahilinde TSSB bir işyeri hastalığı vakası olarak 
sınıflandırılmıştır [13]. 
 İH'ler, ya bir kağıt rapor kartı ya da güvenli bir internet tabanlı web platformu kullanarak rapor 
hazırlar. GP'ler vakaları rapor etmek için sadece internet platformunu kullanırlar. OPRA ve THOR-GP 
için veri toplama yöntemleri ile ilgili daha fazla bilgiye herhangi bir yerden ulaşılabilir [5,8]. Her iki 
şemaya da kaydedilen vaka bilgilerine yaş, cinsiyet, posta kodu, tanı, meslek, endüstri ve tahmin 
edilen sıradan neden, görev veya etkinlik dahil edilir. GP'ler aynı zamanda vaka ile ilişkili herhangi bir 
hastalık izni hakkındaki bilgileri de verir [14]. 
 Bu çalışmada, toplanan veriler yaş ve cinsiyete, anatomik bölgeye, yaralanmanın niteliğine, 
yaralanmaye neden olan kaza türüne, hangi endüstri sektöründe çalışıldığına ve hastalık iznine 
(sadece THOR-GP için) göre analiz edilmiştir. yaralanmanın niteliği ve kaza türünün verileri, RIDDOR 
istatistikleri dahilinde yer alan ve ufak çapta değiştirilen alt başlıklar kullanılarak kategorize 
edilmiştir [2]. Endüstriyel sektör verileri, Standart Endüstriyel Sınıflandırma sistemi kullanılarak 
sınıflandırılmıştır [15]. 
 1 Ocak 2006-31 Aralık 2012 tarihleri arasında OPRA ve THOR-GP'ye rapor edilen ayrı vakalar SPSS 
v20 kullanılarak analiz edilmiştir. (Hastanın cinsiyeti, yaralanmanın niteliği ve yeri ve kaza türü 
konusunda) İH ve GP raporları arasındaki farklılıklar Ki-kare testi kullanılarak analiz edilmiştir. Her iki 
grubun doktorları tarafından rapor edilen vakaların yaşları arasındaki farklılıklar bağımsız örnek t-
testleri kullanılarak, ortalama yaşı karşılaştırılarak analiz edilmiştir. 
 THOR'a, çoklu merkez araştırma etik komitesi onayı verilmiştir. 
 
Sonuçlar 
 
1 Ocak 2006-31 Aralık 2012 tarihleri arasında OPRA ve THOR-GP'ye toplamda 14.638 vaka rapor 
edilmiştir. OPRA'ya rapor edilen vakaların sayısı (8693) THOR-GP'ye rapor edilenlere oranla (5945) 
daha fazladır. OPRA'da, 8693 vakanın 1037'si (%12) kaza olarak sınıflandırılırken, THOR-GP'deki kaza 
oranı 5945 vakada 980'dir (%17). Genel anlamda, İH'ler daha fazla kadın vakalar rapor ederken 
(%53), GP'ler daha fazla erkek vaka rapor etmiştir (%56). Ancak, vakalar hastalık-sağlık veya 
yaralanma olarak sınıflandırıldığında (Şekil 1), her iki grubun doktorları, erkeklerde anlamlı derecede 
daha fazla yaralanma vakası rapor etmiştir (İH'ler Ki-kare, P < 0,001; GP'ler Ki-kare, P < 0,001). 
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 İH'lerin vakaları (ortalama yaş 44), GP'lerin rapor ettiği vakalara oranla anlamlı ölçüde daha 
yaşlıdır (ortalama yaş 41; t-testi P < 0,001). İH ve GP'lerin raporları yaralanma vakalarının, işle ilgili 
hastalık-sağlık vakalarına oranla gençlerde daha fazla görüldüğünü göstermiştir. İH'lerin rapor ettiği 
yaralanma vakalarındaki yaş ortalaması 42 iken, hastalık-sağlık vakalarında bu ortalama 44'tür (t-
testi P < 0,001). GP'lerin rapor ettiği yaralanma vakalarındaki yaş ortalaması 40 iken, hastalık-sağlık 
vakalarında bu ortalama 41'dir (t-testi P < 0,001). yaralanma vakalarının yaşları erkek ve kadınlar 
arasında karşılaştırıldığında, İH ve GP raporları arasında istatiksel bir farklılık görülmemiştir. Ancak 
hastalık-sağlık vakalarında erkeklerin sayısı anlamlı derecede kadınlardan daha fazladır (İH'ler t-testi 
P < 0,001; GP'ler t-testi P < 0,05). (Şekil 2), 10 yıllık yaş gruplarına göre rapor edilen vakaların dağılım 
oranını göstermektedir. 
 İH'ler tarafından en sık rapor edilen kaza türleri kayma, takılma veya aynı seviyeye düşme (%22) 
olurken; buna karşılık GP'lerin sunduğu vakalarda en sık rapor edilen kazalar yükleme, kaldırma veya 
taşıma sırasında yaralanma şeklindedir (%24; Şekil 3).  

 
Şekil 1. OPRA ve THOR-GP'ye rapor edilen kaza ve hastalık-sağlık vakalarındaki erkek ve kadın oranı 
(2006–12). 

Oran (%) 

Erkek Kadın 

OPRA Kazaları 
 

THOR-GP Kazaları 
 

OPRA Hastalık-Sağlık 
 

THOR-GP Hastalık-sağlık 
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Şekil 2. İH'ler (OPRA) ve GP'ler (THOR-GP) tarafından rapor edilen, yaş ve cinsiyete göre işyeri 
kazaları (2006–12). 
 

 
Şekil 3. OPRA ve THOR-GP'ye rapor edilen kaza türü (2006–12). 
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OPRA kadın 
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THOR-GP kadın 
 

Yükleme, kaldırma veya taşıma sırasında incinme 
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Hareket eden, uçan veya düşen bir nesnenin çarpması 

Zararlı maddeye maruz kalma veya zararlı madde ile temas 
etme 

Bir kişi tarafından fiziksel şiddete maruz kalma 

Yüksekten düşme 

Diğer türlü bir kaza 

Hareket halindeki bir aracın çarpması 

Hareket halindeki bir makina ile temas etme 

Bir hayvan tarafından yaralanma 

Sabit veya hareketli bir şeyin çarpması 

Bilgi yok 

Boğulma 

Psikolojik 

Eğitim 

Yıkılan veya devrilen bir şeye sıkışma THOR-GP OPRA 
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Bu farklılıklar anlamlı olarak görülmektedir (Ki-kare P < 0,001). 
 yaralanmaların niteliği konusunda GP ve İH'lerin raporları arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmaktadır (Ki-kare P < 0,001). İH'ler tarafından rapor edilen tüm vakaların %47'sini ve GP'lerin 
tüm vakalarının %59'unu oluşturan burkulma ve zorlama, her iki şemada da en sık rapor edilen 
durumlardır. İH'ler (%21) GP'lere (%3) oranla daha fazla psikolojik vaka rapor etmiştir (Şekil 4). 
Ancak, bu psikolojik vakaları hariç tuttuktan sonra dahi, İH ve GP'lerin rapor şablonları anlamlı 
derecede farklı olmaya devam etmiştir (Ki-kare P < 0,001). 
 Şekil 5'te gösterildiği gibi, her iki grubun doktorları da yaralanma yeri olarak en sık üst ekstremite 
bölgesini rapor etmiş (İH %24, GP %29) ve bunu bel yaralanmaları (İH %16, GP %21) ve alt 
ekstremite bölgesi yaralanmaları (İH %15, GP %20) takip etmiştir. İstatistiksel analiz, psikolojik zarar 
görme vakalarının hariç tutulup (Ki-kare P < 0,001) tutulmamasından (Ki-kare P < 0,001) bağımsız 
olarak, İH'ler tarafından rapor edilen vakalardaki yaralanma yerinin GP'ler tarafından rapor 
edilenlere oranla anlamlı derecede farklı olduğunu göstermiştir. 
 İH'ler tarafından rapor edilen en sık (hastalık-sağlık ve yaralanma) vaka sayısının yer aldığı 
endüstriyel sektör sağlık ve sosyal çalışma alanı olurken, GP vakalarında bu sektör üretimdir. 
Endüstriyel sektöre göre yaralanma oranlarını değerlendirirken, İH'lerin en yüksek yaralanma 
oranları (hastalık-sağlık vakaları ile karşılaştırıldığında) kamu idareleri ve savunma, zorunlu sosyal 
güvenlik sektörlerinde görülürken, GP'lerin vakaları madencilik ve taş ocakçılığında görülmektedir 
(Tablo 1). 
 GP'ler tarafından rapor edilen hastalık izni verileri 'elverişli raporunun' kullanılmaya 
başlanmasından önce (2010 yılında 'hasta raporunun' yerine geçmiştir), tüm işyeri kazalarının 
%65'inin bir hastalık sertifikası ile belgelendiği ve bu bireylerin iş için elverişsiz olduğu farz edildiğini 
göstermektedir. 'Elverişli raporunun' kullanılmaya başlanmasından sonra, GP'ler tarafından görülen 
işyeri kazası vakalarının %70'i bir sertifika gerektirmiş olsa bile, elverişsiz olarak belgelenenlerin 
yüzdesi %56 olmuştur ve geri kalan %14, hastanın işte kalmasına yardımcı olmak adına işyerinde 
yapılacak olan uyarlama önerileri ile belgelenmiştir. Ancak, belgelenen hastalık izni vakalarının oranı 
arasındaki farklılığın, elverişli raporunun kullanılmaya başlanmasından öncesi ve sonrası arasında 
istatiksel açıdan anlamlı bir farklılığa teşkil etmediğini belirtmek gerekir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



302   MESLEK HEKİMLİĞİ 
 

İndirilen site  http://occm
ed.oxfordjournals.org/ indiren:  guest Tarih: 30 H

aziran 2016 
 

 
 

Şekil 4. OPRA ve THOR-GP'ye rapor edilen yaralanmanın niteliği 
(2006–12).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burkulma ve zorlanma 

Yanıklar 

Kırık 

Kesik ve açık yara 

Çoklu incinme 

Psikolojik 

Çürük 

Görme kaybı 

Beyin sarsıntısı ve iç yaralanma 

Zehirlenme ve gazdan zehirlenme 

Doğal nedenler 

Ampütasyon 

Yüzeysel yaralanma 

Başka bir yerde sınıflandırılmayan 
yaralanmalar 

Çıkık 

Bilinmeyen incinmeler 

Elektrik teması nedeniyle oluşan 
diğer yaralanmalar 

Üst ekstremite bölgesi 

Bel 

Alt ekstremite bölgesi 

Birden fazla bölge 

Baş 

Diğer bölgeler 

Belirtilmeyen bölgeler 

Psikolojik 

Boyun 

Şekil 5. OPRA ve THOR-GP'ye rapor edilen İncinen Bölge 
(2006–12). 
 

THOR-GP OPRA 
 

THOR-GP OPRA 
 



R. JABBOUR Ve Ark.: İH VE GP'LER TARAFINDAN BİLDİRİLEN İŞYERİNDE YARALANMA VERİLERİ  303 

İndirilen site  http://occm
ed.oxfordjournals.org/ indiren:  guest Tarih: 30 H

aziran 2016 

Tablo 1. Endüstri ve her bir endüstriyel sektör dahilinde yaralanma oranlarına (%) göre analiz edilen 
THOR-GP ve OPRA'nın rapor ettiği vakalar (2006-12) 

Endüstriyel sektör THOR-GP 
vakaları 

 
 

OPRA vakaları  

 

Tüm hastalık-
sağlık ve 
yaralanma vaka 
raporları, s (%) 

Endüstri sektörü 
dahilinde yaralanma 
vakalarının oranı, % 

Tüm hastalık-sağlık 
ve yaralanma vaka 
raporları, s (%) 

Endüstri sektörü 
dahilinde 
yaralanma 
vakalarının oranı, 
% 

Üretim 896 (15) 20 1333 (15) 10 

Sağlık ve sosyal 
hizmetler 

848 (14) 14 3315 (38) 10 

Toptan ve perakende 
satış, motorlu araç ve 
motosiklet tamiri ve 
personel ve ev eşyaları 

726 (12) 19 162 (2) 10 

İnşaat 619 (10) 23 227 (3) 12 
Kamu idaresi ve 
savunma, zorunlu 
sosyal güvenlik 

532 (9) 19 1487 (17) 23 

Nakliye, depolama ve 
iletişim 

499 (8) 24 256 (3) 18 

Emlak, kiralama ve 
ticaret 

357 (6) 6 431 (5) 7 

Diğer topluluk, sosyal 
ve kişisel hizmet 
faaliyetleri 

333 (6) 12 163 (2) 15 

Eğitim 328 (6) 8 763 (9) 7 
Otel ve restoranlar 299 (5) 12 48 (1) 17 
Finansal aracılık 213 (4) 1 103 (1) 2 
Ziraat, avlanma ve 
orman koruculuğu ve 

 

152 (3) 24 30 (<1) 20 

Elektrik, gaz ve su 
tedariki 

77 (1) 21 318 (4) 5 

Madencilik ve taş 
 

53 (1) 26 45 (1) 0 
Bilinmiyor 13 (<1) 15 12 (<1) 17 
Toplam 5495 (100) 17 8693 (100) 12 

 
Tartışma 
 
Bu çalışma, İH'ler (%12) ve GP'ler (%17) tarafından OPRA ve THOR-GP'ye rapor edilen işyerinde 
yaralanma olarak sınıflandırılan vakaların oranında farklılıklar bulmuştur. Aynı zamanda kaza türü, 
yaralanma bölgesi ve endüstri sektörü kapsamı arasında da farklılıklar tespit edilmiştir. Her iki 
şemaya da rapor edilen vakalarda demografik dağılım ve yaralanma niteliği arasında benzerlikler 
vardır. 
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 Endüstri alanına göre hastalık-sağlık ve yaralanma dağılımı oranı genel anlamda doktorların 
kapsamları arasındaki farklılıkları yansıtmaktadır. Mesleki sağlığı hizmetleri, sağlık gibi sektörlere 
önyargılıyken, GP'lerin kapsamı geniş bir nüfusa yayılır (herkesin GP hizmetine erişimi olmalıdır) 
[16]. Her bir endüstriyel sektör dahilindeki yaralanma vakalarının oranları beklendiği şekilde, belli 
başlı endüstrilerdeki iş ve görevlerin fiziksel doğasını ve aynı zamanda İH'ler tarafından rapor edilen 
daha küçük çaptaki genel yaralanma oranlarını yansıtır. 
 Endüstriyel sektörlerdeki kaza verileri (ör; RIDDOR), küçük çaptaki yaralanmaların rapor 
edilmesini gerektirmediği için, genellikle büyük çaptaki yaralanma ve ölümcül vakalara odaklanır 
[17]. Ölümcül derecede yaralanma konusunda RIDDOR oranları kullanıldığında en fazla ziraat, orman 
koruculuğu ve balıkçılık sektörlerindeki çalışanların riske maruz kaldığı ve bu çalışanları inşaat ve 
üretim alanındaki çalışanların takip ettiği görülmektedir. Bazı endüstriyel sektörlerin (madencilik ve 
taş ocakçılığı gibi) az oranda THOR vaka raporu bulunmaktadır. En az 100 vakanın rapor edildiği (ve 
bu nedenle daha sağlam olan) sektörlerin veri analizleri, GP raporlarının yer aldığı RIDDOR 
tarafından altı çizildiği gibi aynı endüstri alanlarında (ziraat, inşaat ve üretim), THOR'a rapor edilen 
yaralanma vakalarının yüksek oranda olduğunu göstermiştir. İH raporlarına göre en yüksek 
yaralanma vaka oranı, kamu idaresi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik alanlarında (polis ve silahlı 
kuvvetler dahil) görülmüştür. 
 Psikolojik zarar görme raporları arasındaki farklılıklar (İH'ler %21, GP'ler %3) bir açıdan İH'lerin 
kapsamına giren endüstriyel sektörlere göre açıklanabilir; İH'ler (polis, itfaiye ve ambulans personeli 
dahil) sağlık hizmetleri, savunma güçleri ve kamu hizmetleri gibi alanlarda çalışanların travmatik 
olaylar deneyimleyebileceği veya bunlara şahitlik edebileceği daha geniş bir çalışan grubunun 
yaralanmalarını rapor eder. Bu bulgu, bu sektörlerde belli başlı riskleri göstermiş olan birçok sayıdaki 
önceden yapılmış çalışmalarla tutarlıdır [18,19]. Buna ek olarak, klinisyenler arasındaki farklı eğitim 
seviyeleri de ilişkili olabilir. THOR-GP raportörleri diploma seviyesinde bir eğitime sahipken, OPRA 
raportörlerinin (Londra ve İrlanda Meslek Hekimliği Fakültesi Üyeliği dahil) daha üst bir düzeyde 
uzmanlıkları bulunmaktadır. 
 Yaralanma niteliği konusunda, İH'lere oranla GP'ler daha fazla kas burkulması ve zorlanması 
vakası rapor etmiştir; bu da hastaların küçük çaptaki yaralanmalar ve devam eden tedaviler için GP 
muayenehanelerine gittiğini gösterirken, İH'lerin bu tarz bir tedavi sağlama ihtimalinin olmayacağını 
yansıtabilir.  Bu nedenle, THOR-GP tarafından rapor edilen şablon, (büyük ve küçük çaptaki) 'tüm' 
işyeri yaralanmalarının daha kesin bir yansıması olabilir. Ancak, İH'ler belli başlı endüstrileri 
kapsamalarının yanında uzmanlık eğitimleri sayesinde daha spesifik bir değerlendirme ve tanı koyma 
sağlamaktadır. Bu nedenle, İH'ler ve GP'ler tarafından rapor edilen işle ilişkili yaralanma verilerinin 
karşılaştırılması, Birleşik Krallık'taki İS hizmetlerinin tedariki konusu ile yüksek anlamda ilişkili bilgi 
sunmaktadır. 
 Yetersizlik tıbbi sertifikası konusunda, 'elverişli raporu' tıp pratisyenlerine 'bir hastanın şartlarının 
genel anlamda işe olan elverişliliği konusunda işlevsel etkileri hakkında bilgi verme' [20] becerisi 
sağlamak için uygulanmıştır ve bu terim (uygun) işin hastanın sağlığı ve esenliği için yararlı olduğunu 
belirtmektedir. THOR-GP verilerinin temel analizi, 'elverişli raporunun' kullanılmaya başlanmasının 
öncesi ve sonrasında (%65'e %56), iş için elverişsiz olarak kabul edilen hasta oranında (anlamlı 
olmayan) %9'luk bir düşüş olduğunu göstermektedir ve bu da bu raporun kullanılmasının bireylerin 
işe geri dönmesinde olumlu bir etki yarattığını gösterir. Hastaların yüzde on dördü 'elverişli olabilir' 
olarak sınıflandırılmış ve kendilerine işyerinde yapılabilecek uyarlama önerileri verilmiştir. 
İşverenlerinin elverişli raporu önerilerini takip etmeleri sonucu hastaların işlerine devam edip 
etmedikleri bilinmemektedir. 'Elverişli raporunun' kullanılmasının THOR-GP hastalık sertifikası 
eğilimleri üzerinde etkisi resmi şekilde araştırılmıştır [21]. (Hem hastalık-sağlık hem de yaralanma 
vakaları birleştirildiğinde) burada 7 yıldan uzun bir çalışma süresi dahilinde hastalık izninde (anlamlı 
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olmayan) %2'lik ufak bir düşük görülmüştür ve bu düşüş, yaralanma vakaları ayrı şekilde analiz 
edildiğinde daha fazladır. THOR-GP 'tüm vaka' verilerinin üçte biri akıl hastalığı-sağlığı vakalarıdır ve 
bu koşullar için daha az işyeri uyarlamaları önerileri sağlanmaktadır. 
 THOR-GP'ler meslek hekimliği alanında diploma seviyesinde bir eğitime sahiptir ve bu nedenle 
diğer GP'ler ile karşılaştırıldıklarında işle ilişkili vakaları daha iyi anlayabilirler ve elverişli raporunun 
kullanılması ile ilişkili etkileri daha üst düzeyde temsil edebilirler. GP'lerin büyük çoğunluğu tam 
anlamıyla elverişli raporunu henüz kullanmamış olabilir ve gelecekte muhtemel geliştirmeler söz 
konusudur. Bunun nedeni GP'lere elverişli raporunu nasıl verecekleri konusunda yeterli eğitimin 
verilmemiş olması olabilir. Ayrıca GP'ler hastanın savunucusu rollerini, daha çok İH'lerin normal rolü 
olan tarafsız tıbbi danışman rolünden ayırmayı güç bulabilirler [7]. 
 THOR veri sınırlamalarına, bazı kategorilerde sınırlı sayıda rapor edilen vakalara dayanarak analiz 
eğilimine neden olan ve bu nedenle geniş oranda değişimlere konu olan raportörlerin zaman 
örneklemesi dahildir [9]. THOR-GP verileri için tahmin edilen vaka oranları devamlıdır ve çalışma 
THOR-GP'lerin kapsamına giren nüfus için temsili bir payda hesaplamak adına yürütülmektedir [9]. 
Bu bilgi ile, gelecekte yapılacak olan çalışmalar daha yüksek oranda işyerinde yaralanma vakalarının 
görüldüğü meslek ve endüstrileri tanımlanabilir ve böylece işyeri hastalık-sağlık ve yaralanma 
vakalarının sağlık hizmetlerine olan yükü kesin olarak belirlenebilir. 
 İH'ler, işyeri ile ilişkili tehlike ve riskleri daha iyi anlayabildikleri için, incinen çalışanların işe geri 
dönmelerini yönetmek adına en iyi bir konumda bulunmaktadır. Bu çalışma, özellikle belli başlı 
endüstrilerdeki iş ve görevlerin fiziksel doğasını yansıtarak İH'ler ve GP'ler tarafından rapor edilen 
yaralanma türleri arasındaki farklılıkları ve aynı zamanda GP'ler ile karşılaştırıldığında hastaların İH 
hizmetlerinden yararlanmaları arasındaki farklılığı göstermektedir. Bu çalışma, Birleşik Krallık'taki 
belli başlı endüstriler dahilinde İS hizmetlerinin tedarikindeki potansiyel anlamda karşılanmayan 
ihtiyacı ön plana çıkarmaktadır. Birleşik Krallık'ta İH hizmetlerine erişimin geliştirilmesi hastanın 
iyileşmesini hızlandırmayı sağlayabilir ve iş gücündeki hastalık izinleri üzerinde etkilere sahip olabilir. 
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