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1. GİRİŞ	  
	  
Komisyonumuz	  tarafından,	  

Şu	  an	  adı	  “İş	  ve	  Meslek	  Hastalıkları	  Uzmanlığı”	  olan	  yan	  dal	  uzmanlık	  alanı	  adının	  “İş	  Sağlığı	  ve	  Meslek	  Hastalıkları	  Uzmanlığı”	  olarak	  

değiştirilmesi	  gerektiğini	  düşünüyoruz.	  Konu	  ile	  ilgili	  gerekçemiz	  aşağıdadır.	  

Türkiye’de	  İş	  Sağlığının	  Durumu	  ve	  

İş	  Sağlığı	  ve	  Meslek	  Hastalıkları	  Yan	  Dal	  Uzmanlığı	  Gerekçesi	  

İş	  sağlığı	  ve	  güvenliği	  kavramı	  Uluslararası	  Çalışma	  Örgütü	  (ILO)	  kaynaklarında	  “İş	  sağlığı,	  bütün	  mesleklerde	  çalışanların	  bedensel,	  ruhsal	  

ve	   sosyal	   yönden	   iyilik	   hallerini	   sürdürme	   ve	   daha	   üst	   düzeylere	   çıkarma	   çalışmalarıdır”	   şeklinde	   geçmektedir.	   İş	   sağlığı	   ve	   güvenliği	  

konuları	  birbirini	  tamamlayan	  iki	  boyutta	  ele	  alınabilir.	  Çalışanların	  sağlığının	  korunması,	  hastalanan	  ve	  kazaya	  uğrayanların	  iyileştirilmesi	  

gibi	  uygulamalar	  konunun	  tıbbi	  boyutunu	  ve	  iş	  yerinde	  bulunan	  çeşitli	  madde	  ve	  etkenlerin	  varlığının	  saptanması,	  düzeylerinin	  ölçülmesi	  

ve	  gerektiğinde	  kontrol	  altına	  alınması	  teknik	  /	  güvenlik	  (iş	  hijyeni)	  boyutunu	  oluşturur.	  

Dünya	  iş	  gücü	  2.8	  milyar	  kişi	  olarak	  hesap	  edilmekte,	  her	  gün	  yaklaşık	  6000	  çalışanın	  iş	  kazaları	  ve	  işe	  bağlı	  hastalıklar	  nedeniyle	  yaşamını	  

yitirdiği	   tahmin	   edilmektedir.	   İş	   kazası	   sonucu	   her	   yıl	   dünyada	   yaklaşık	   513	   000	   kişi,	   ülkemizde	   yaklaşık	   1	   200	   kişi	   hayatını	  

kaybetmektedir.	  Can	  kayıplarının	  yanı	  sıra	  maddi	  kayıpların,	  ülkelerin	  ulusal	  gelirlerinin	  (GSYH)	  %3-‐4’ü	  kadarı	  olduğunu	  bildirmektedir.	  

Ülkemizde	  iş	  kazaları	  ve	  meslek	  hastalıkları	  nedeni	  ile	  her	  yıl	  2	  milyonun	  üzerinde	  iş	  günü	  kaybı	  olmaktadır.	  	  

Yirmi	  milyonun	  üzerinde	  çalışanın	  olduğu	  ülkemizde	  iş	  sağlığına	  ilişkin	  veriler	  halen	  işçi	  statüsünde	  çalışanlar	  için	  temin	  edilebilmektedir.	  

Sosyal	   Güvenlik	   Kurumunun	   Ocak	   2009	   verilerine	   göre	   8.481.011	   kişi	   işçi	   çalışmaktadır.	   Bunların	   yaklaşık	   yarısı	   (%51.9)	   mevzuat	  
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hükümlerine	  göre	   iş	  sağlığı	  hizmetlerinin	  zorunlu	  olmadığı	  küçük	  ve	  orta	  ölçekli	   iş	  yerlerinde	  (1-‐49	   işçi	  çalıştıran)	  çalışmaktadır.	  Bütün	  

çalışanlar	  dikkate	  alındığında	  iş	  sağlığı	  hizmetlerinin	  kapsayıcılığı	  %5-‐10	  düzeyinde	  kalmaktadır.	  

Konunun	  tıbbi	  yönüyle	  yakından	  ilişkili	  olarak	  meslek	  hastalıkları	  konusunda	  ülkemizde	  önemli	  sorunlar	  yaşanmaktadır.	  Sorunlar	  meslek	  

hastalıklarının	   saptanması	   aşamasından	   itibaren	   yaşanmaktadır.	   Beklenen	  meslek	   hastalığı	   sıklığı	   yüz	   binde	   400-‐1200	   iken	   ülkemizde	  

saptanan	  sıklık	  yüz	  binde	  yıllara	  göre	  10	  –	  35	  arasında	  değişmektedir.	  Bir	  başka	  ifade	  ile	  Türkiye’de	  her	  yıl	  beklenen	  30	  000	  –	  60	  000	  yeni	  

meslek	  hastalığı	  vakasına	  karşın	  500	  –	  1300	  vaka	  saptanmaktadır.	  Saptanabilen	  meslek	  hastalıkları	  da	  genellikle	  pnömokonyoz	  ve	  kurşun	  

zehirlenmeleridir.	   Meslek	   hastalığı	   tanı	   yetkisi	   yıllardır	   sadece	   üç	   Meslek	   Hastalıkları	   Hastanesinde	   iken	   yakın	   geçmişte	   bu	   yetkinin	  

üniversite	  hastanelerine	  de	  tanınmış	  olması	  önemli	  bir	  adımdır	  ancak	  yeterli	  değildir.	  Bu	  konuda	  en	  belirgin	  katkıyı	  mezuniyet	  öncesi	  tıp	  

eğitiminde	  iş	  sağlığı	  ve	  meslek	  hastalıkları	  konularının	  önem	  kazanması	  sağlayacaktır.	  	  

Hekimlerin	  iş	  sağlığı	  alanında	  çalışmaları	  iş	  yeri	  hekimliğinden	  akademik	  çalışmalara	  kadar	  farklı	  birimlerde	  sürdürülmektedir.	  En	  yaygın	  

çalışma	  alanı	  iş	  yeri	  hekimliğidir.	  Elli	  ve	  daha	  fazla	  işçi	  çalıştıran	  iş	  yerlerinde	  hekim	  istihdamı	  gerekmektedir	  ya	  da	  2009	  yılında	  yapılan	  

yeni	  düzenleme	  ile	  bu	  hizmet	  iş	  yeri	  dışından	  da	  alınabilmektedir.	  İş	  yeri	  hekimliği	  eğitimi	  sertifika	  eğitimleri	  şeklinde	  sürdürülmektedir,	  

halen	   35	   000	   hekim	   sertifika	   almıştır.	   Çalışma	   ve	   Sosyal	   Güvenlik	   Bakanlığı’nca	   onaylanmış	   eğitim	   merkezleri,	   üniversiteler	   de	   bu	  

eğitimleri	  verebilmektedir.	  Bu	  aşamada	  sürekli	  eğitimlerin	  hayata	  geçirilmesi	  gerekmektedir.	  Tıbbi	  uygulamalar	  bakımından	  yelpazenin	  

diğer	   ucunda	   akademik	   çalışma	   alanları	   bulunmaktadır.	   Bu	   çalışmalar	   halen	   Tıp	   Fakülteleri	   Halk	   Sağlığı	   Anabilim	   Dallarınca	  

sürdürülmektedir.	   İki	   fakültede	  yüksek	   lisans	  (67	  mezunu	  vardır,	  hekim	  olmayanları	  da	   içermektedir)	  3	   fakültede	  doktora	  (37	  mezunu	  

vardır)	  programı	  vardır.	  	  

Ancak	  tıbbi	  çalışmalar	  bakımından	  yelpazenin	  iki	  ucu	  arasında	  kalan	  alanlarda,	  özellikle	  de	  klinik	  uygulamalar	  bakımından	  önemli	  insan	  

gücü	   eksiklikleri	   yaşanmaktadır.	   Meslek	   hastalıkları	   ve	   işle	   ilgili	   hastalıklar	   hemen	   bütün	   uzmanlık	   alanlarının	   konusudur.	   Meslek	  

hastalıklarının	  tanısında	  klinik	  tanıya	  (klinik	  inceleme	  ve	  laboratuar	  incelemelerle)	  ilişkin	  bilgi	  ve	  becerileri	  yanı	  sıra	  meslekle	  bağlantıyı	  
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(mesleksel	  etyoloji)	  kurmak	  üzere	  eğitim	  almış,	  ilgili	  mevzuatı,	  sosyal	  güvenlik	  uygulamalarını,	  araştırma	  yöntemlerini	  ve	  iş	  yerlerinde	  

uygulanabilecek	  tıbbi,	  teknik,	  yönetsel	  önlemleri	  bilen	  insan	  gücü	  ihtiyacı	  vardır.	  

Bu	  kapsamda	  halen	  Tıp	  ve	  Diş	  Hekimliğinde	  Uzmanlık	  Eğitimi	  Yönetmeliği’nde	  yer	  aldığı	  şekli	  ile	  İş	  Sağlığı	  ve	  Meslek	  Hastalıkları	  Yan	  Dal	  

Uzmanlığının	  hayata	  geçirilmesi	  ve	  bu	  konuda	  öncü	  olunması	  gerekmektedir.	  Yan	  dal	  uzmanları	  başta	  tıp	  fakülteleri	  (ilgili	  anabilim	  dalları	  

ve	  klinikleri,	  iş	  sağlığı	  birimi,	  iş	  sağlığı	  merkezi),	  meslek	  hastalıkları	  hastaneleri,	  genel	  hizmet	  hastanelerinin	  klinikleri,	  iş	  sağlığı	  klinikleri,	  

büyük	   iş	  yerlerinin	   (holding	  vb.)	  ve	  sanayi	  kuruluşlarının	   iş	  sağlığı	  birimleri,	   iş	   sağlığı	  danışma	  merkezleri,	  ortak	  sağlık	  güvelik	  birimleri	  

(sanayi	   sitelerinde	   kurulması	   öngörülen)	   olmak	   üzere	   birçok	   alanda	   çalışabileceklerdir.	   Böylece	   gerek	   işle	   ilgili	   hastalıkların,	   meslek	  

hastalıklarının	   tanı	   ve	   tedavi	   aşamalarında	   yaşanan	   aksaklıkların	   önüne	   geçilmesi	   gerekse	   iş	   yerlerinde	   alınacak	   önlemlerin	  

yaygınlaştırılması	  konularında	  önemli	  bir	  adım	  atılmış	  olacaktır.	  

Yan	   dal	   uzmanlık	   eğitiminde,	   hem	  meslek	   hastalıkları	   türlerinin	   dağılımı	   hem	   de	   ülkemizde	   saptanan	  meslek	   hastalıklarının	   dağılımı	  

dikkate	  alındığında	  bu	  eğitimi	  sürdürecek	  temel	  birimler	  (iç	  hastalıkları,	  göğüs	  hastalıkları,	  halk	  sağlığı)	  yanı	  sıra	  diğer	  birimlerinde	  (KBB,	  

Nöroloji,	  FTR,	  cildiye	  vb.)	  yer	  alması	  gerekmektedir.	  Hazırlık	  çalışmaları	  bu	  kapsamda	  sürdürülmelidir.	  
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2. DAYANAK	  

a. Müfredatın	  Amacı	  	  
b. Müfredat	  Hazırlık	  Süreci	  	  
c. Müfredat	  Haritası	  	  

Rotasyon	  yeri	   Süre	   İçerik	  (bilgi,	  tutum,	  beceri)	   Yeri	  	  

Ana	  Dallar	  	   12	  ay	   	   	  

Diğer	  klinik	  dallar	   8	  ay	   	   	  

Meslek	  Hastalıkları	  Hastanesi	  

(Toksikoloji)	  

3	  ay	   	   	  

Yönetsel	  paket	   3	  ay	   ILO	  -‐	  isggm	  -‐	  iş	  teftiş	  -‐	  sgk	  -‐	  ssk	  

-‐	  	  isgüm	  	  	  

	  

İşyeri	  	   6	  ay	   	   	  

Diğer	  Klinik	  Dallar	  (Toksikoloji	  dahil)	  8	  ay	  	  

Göğüs:	  	  

Solunum	   sistemi	   anatomisi,	   fizyolojisi	   ve	   patolojisini	   bilerek,	   normal	   dışı	   bulguları	   tanıyabilmeli,	   solunum	  
hastalıklarının	   ve	   pulmoner	  maluliyetin	   nedenlerini	   ve	  mesleğin	   katkısını	   değerlendirebilmelidir.	  Mesleki	   akciğer	  
hastalıklarında	   tanı,	   tedavi	   ve	   korunma	   yöntemlerini	   bilmeli	   ve	   mesleki	   akciğer	   hastalığı	   olan	   hastayı	  
yönetebilmelidir.	  	  

İç	  Hastalıkları:	  
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Ayrıntılı	  meslek	  öyküsü	  alıp	  fizik	  muayeneyi	  eksiksiz	  şekilde	  yaparak	  olguda	  bir	  sağlık	  sorunu	  olup	  olmadığını	  ve	  bu	  
sorunun	   meslekle	   ilişkisini	   değerlendirebilmelidir.	   Özellikle	   sık	   görülen	   (hematolojik,	   onkolojik,	   hepatobiliyer,	  
kardiyak,	   metabolik,	   enfeksiyoz	   vb.)	   meslek	   hastalıkları	   bakımından	   gerekli	   klinik	   ve	   laboratuar	   incelemelerini	  
yaparak	  sonuçlarını	  değerlendirebilmelidir.	  Sık	  görülen	  meslek	  hastalıklarına	  yol	  açan	  mesleksel	  faktörlere	  yönelik	  
inceleme	  yapabilmelidir.	  	  

Dermatoloji:	  

Anamnez	   ve	   fizik	   muayene	   sonucunda	   normal	   dışı	   bulguları	   değerlendirerek	   uygun	   tanısal	   testleri	  
yaparak/yaptırarak	  mesleki	  cilt	  hastalıklarının	  ayırıcı	  tanısını	  yapabilmeli,	  tedavi	  ve	  önleme	  yöntemlerini	  bilmelidir.	  

Nöroloji:	  

Mesleki	  ve	  çevresel	  maruziyetler	  nedeni	  ile	  meydana	  gelebilecek	  merkezi	  ve	  periferik	  sinir	  sistemleri	  üzerinde	  akut	  
ve	   kronik	   etkileri	   değerlendirmek,	   teşhis	   etmek	   ve	   önlemek	   ve	   ayrıca	   nörolojik	   bozuklukları	   bulunan	   işçilerin	  
görevlendirilmesini	  kolaylaştırmak	  için	  gerekli	  bilgi	  ve	  becerilere	  sahip	  olmalıdır.	  	  

Psikiatri:	  

İş	   yerindeki	   psikolojik	   veya	   ilaçlarla	   ilişkili	   problemi	   olan	   işçilerin	   tedavisinde	   veya	   tedavi	   önceliklerinin	  
belirlenmesinde	   yardımcı	   olmak	   ve	   bu	   problemleri	   tespit	   edip	   değerlendirmek	   ve	   ayrıca	   akıl	   sağlığını	   olumsuz	  
etkileyebilecek	   mesleki	   ve	   çevresel	   etkenleri	   tespit	   etmek	   için	   gerekli	   klinik	   ve	   idari	   bilgi	   ve	   becerilere	   sahip	  
olmalıdır.	  	  

Kulak	  Burun	  Boğaz:	  

Çalışanların	  KBB	  yönünden	  değerlendirmesini	  yapabilmeli,	  normal	  dışı	  bulguları	  ayırt	  edebilmeli,	  mesleki	  etkenlere	  
bağlı	  KBB	  rahatsızlıkları	  bulunan	  hastaların	  tanı	  ve	  tedavisi	  ile	  korunma	  yöntemlerini	  bilmelidir.	  	  

Fizik	  Tedavi	  ve	  Rehabilitasyon:	  

Kas	  ve	  iskelet	  sistemine	  ait	  anamnez	  alma,	  fizik	  muayene	  yapma	  ve	  bozukluğun	  meydana	  gelmesinde	  mesleki	  risk	  
faktörlerinin	   rolünün	   değerlendirmelidir.	   Bu	   amaçla	   kas-‐iskelet	   sistemi	   rahatsızlıkları	   bulunan	   hastaların	  
değerlendirilmesinde	   uygun	   tanısal	   testleri	   seçebilmeli,	   kas-‐iskelet	   sistemi	   rahatsızlığı	   bulunan	   hastayı	  
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yönetebilmelidir.	  Ergonomi	  ilke	  ve	  kavramlarını	  bilmeli	  ve	  bu	  ilkeleri	  iş	  ortamında	  uygulayabilmelidir.	  	  

Göz	  Hastalıkları:	  

Çalışanların	   görme	   yönünden	   değerlendirmesini	   yapabilmeli,	   normal	   dışı	   bulguları	   ayırt	   edebilmeli,	   mesleki	  
etkenlere	  bağlı	  görme	  rahatsızlıkları	  ile	  göz	  yaralanmalarının	  tanı	  ve	  tedavisi	  ile	  korunma	  yöntemlerini	  bilmelidir.	  	  

Toksikoloji,	  Farmakoloji:	  

Toksikolojinin	   temel	   kavram	   ve	   ilkelerini,	   işyerindeki	   toksik	   etkilenimleri	   ve	   bu	   etkilenimlerele	   ilgili	   inceleme	   ve	  
analizleri	  bilmeli,	  sonuçlarını	  değerlendirebilmeli,	  bu	  konudaki	  kaynaklara	  ulaşabilmelidir.	  	  

	  
	  
	  

d. Asistanlık	  Süreci	  	  
i. Kayıt	  Şekli	  	  
ii. Adaylarda	  Aranan	  Şartlar	  	  

e. Asistanlık	  Süresi	  	  
f. Yan	  Dallar	  	  

	  

3. ÇEKİRDEK	  MÜFREDAT	  İÇERİĞİ	  
	  

4. GENİŞLETİLMİŞ	  MÜFREDAT	  TANITIMI	  
	  

5. ÖĞRENME	  VE	  ÖĞRETME	  YÖNTEMLERİ	  
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6. STANDARTLAR	  
a. Eğitici	  Özellikleri	  
b. Fiziki	  Özellikleri	  
c. Portföy	  

	  

Uzmanlık	  Eğitimi	  Veren	  Birimlerin	  Asgari	  Nitelikleri	  ve	  Standartları	  	  

Eğitici	  	  

(Nitelik	  Ve	  Nicelikleri)	  

• Eğitim	  verecek	  olan	  kurumda,	  en	  az	  iki	  ayrı	  disiplinden	  
olmak	  üzere	  (İç	  Hastalıkları,	  Göğüs	  Hastalıkları,	  Halk	  
Sağlığı)	  en	  az	  üç	  İş	  ve	  meslek	  Hastalıkları	  Uzmanı	  
çalışmalıdır.	  	  

• Ulusal	  ve	  uluslararası	  projelerde	  görev	  almış,	  
uluslararası	  hakemli	  dergilerde	  yayınları	  olmalıdır.	  	  	  

• Eğiticiler	  Üniversite	  öğretim	  üyesi	  veya	  eğitici	  	  
formasyonuna	  sahip	  olmalıdır.	  	  

Fiziksel	  	  

(Araç,	  Gereç,	  Donanım	  Ameliyathane,	  Yatak	  Sayısı,	  Vb.)	  

• Kurumda	  iş	  sağlığı	  ve	  meslek	  hastalıkları	  uygulaması	  
yapılan	  bir	  birim	  olmalıdır.	  

• Yan	  dal	  eğitimini	  veren	  kurum	  sağlık	  hizmetine	  özel	  
temel	  donanımlara	  sahip	  olmalıdır.	  Ayrıca,	  	  

1. Toksikoloji	  laboratuarı	  veya	  biyokimya	  laboratuarı	  
bünyesinde	  Grafit	  Fırın	  AAS,	  Gaz	  ve	  Likit	  
Kromotografisi,	  olanak	  varsa	  ICP-‐MS	  bulunmalıdır	  

2. Endüstriyel	  Hijyen	  Laboratuarı	  veya	  Halk	  Sağlığı	  AD	  
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bünyesinde	  toz,	  gaz	  ve	  kimyasal	  maddeler	  numune	  
toplama	  sistemi,	  Gürültü	  Ölçümü	  aletleri,	  Vibrasyon	  
ölçümü	  aletleri,	  Termal	  Konfor	  Ölçüm	  aletleri	  (En	  az	  
Hava	  akımı,	  Sıcaklık	  ve	  Nem	  ölçümü	  yapılabilmelidir),	  
Işıklandırma	  düzeyi	  ölçüm	  aletleri	  bulunmalıdır.	  

3. Bodypletismograf	  

4. Olanak	  varsa	  iş	  psikolojisi	  laboratuarı	  (psikoteknik	  
laboratuarı	  içermelidir)	  

5. Endüstriyel	  alerji	  laboratuarı	  (İçerisinde	  veya	  SFT	  
laboratuarına	  dahil	  Bronş	  Provakasyonu	  Laboratuarı)	  

	  

Portföy	  	  

(Hasta	  Çeşitliliği	  ve	  Sayısı,	  Eğitimle	  İlgili	  Numune,	  Test,	  Vb)	  

Mesleki	  Göğüs	  Hastalıkları	  alanından	  ön	  tanı	  /	  tanı	  alan	  en	  az	  
50	  hasta	  izlemelidir	  (En	  az	  10	  pnömokonyoz,	  10	  Mesleki	  
astım	  )	  

Mesleki	  Toksikoloji-‐Dahiliye	  alanında	  ön	  tanı/tanı	  alan	  en	  az	  
30	  hasta	  izlemelidir.	  

Mesleki	  Dermatoloji	  alanında	  ön	  tanı/tanı	  alan	  en	  az	  30	  hasta	  
izlemelidir.	  

Mesleki	  Kas	  İskelet	  Sistemi	  alanında	  ön	  tanı/tanı	  alan	  en	  az	  30	  
hasta	  izlemelidir.	  

Mesleki	  Duyma	  Kaybı	  ön	  tanı/tanısıyla	  en	  az	  30	  hasta	  
izlemelidir.	  
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En	  az	  10	  toz	  numunesi	  toplama	  sürecine	  katılır;	  sonuçlarıyla	  
çalışanların	  sağlık	  durumları	  arasındaki	  ilişkiyi	  tanımlayan	  bir	  
araştırma	  makalesi	  yazar	  ve	  sunar.	  

En	  az	  10	  herhangi	  bir	  kimyasal	  madde	  numunesi	  toplama	  
sürecine	  katılır;	  sonuçlarıyla	  çalışanların	  sağlık	  durumları	  
arasındaki	  ilişkiyi	  tanımlayan	  bir	  araştırma	  makalesi	  yazar	  ve	  
sunar.	  

Uzmanlara	  tarafından	  yapılan	  iş	  hijyeni	  değerlendirme	  
sürecine	  katılır.	  

İşyeri	  ziyareti	  yapar,	  ziyaret	  sonucunda	  işyeri	  durum	  saptama	  
formu	  doldurur.	  İşyeri	  ziyaretlerinde	  değişik	  işkollarından	  
işyerlerine	  gidilmesine	  dikkat	  edilir.	  	  

En	  az	  iki	  kez	  erişkin	  eğitimi	  tekniklerine	  uygun	  işçi	  eğitimi	  
yapar	  ve	  raporlandırır.	  

Uluslararası	  ve	  ulusal	  en	  az	  birer	  kongreye	  katılır.	  	  

Hakemli	  bir	  dergide	  yayınlanmış	  en	  az	  bir	  yayın	  yapar.	  

Her	  eğitim	  yılında	  SCI’e	  girmiş	  dergilerde	  son	  bir	  yıl	  içinde	  
yayınlanmış	  ve	  farklı	  iş	  sağlığı	  konularında	  en	  az	  10	  makaleyi	  
yayın	  değerlendirme	  kurallarına	  göre	  raporlandırır.	  
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7. ÖLÇME	  VE	  DEĞERLENDİRME	  
a. Ölçme	  Araçları	  

i. Sınavlar	  
ii. Karne	  

b. Değerlendirme	  Ölçütleri	  

	  

	  

	  

	  

8. ASİSTANLIK	  EĞİTİMİ	  İYİLEŞTİRME	  SÜRECİ	  
a. Asistan	  Geribildirimleri	  
b. Eğitimin	  Standardizasyonu	  
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İDARİ/PROFESYONEL 
GÖREVLER İSG BİRİMİ KURAR VE YÖNETİR BİRİM GEREKSİNİMLERİNİ BELİRLER DONANIM GEREKSİNİMİNİ BELİRLER İSG biriminde bulunan cihazları sıralar

İNSANGÜCÜ GEREKSİNİMİNİ BELİRLER
Birimde çalışacak insangücü nicelik ve niteliğini 
açıklar

HUKUKİ SÜRECİ ARAŞTIRIR İlgili ulusal ve uluslararası mevzuatı inceler İlgili ulusal ve uluslararası mevzuatı sayar
MESLEK HASTALIĞI KLİNİĞİ 
KURAR VE YÖNETİR BİRİM GEREKSİNİMLERİNİ BELİRLER DONANIM GEREKSİNİMİNİ BELİRLER Klinikte gereken tıbbi araç ve gereci sayar

Klinikte gereken teknik araç ve gereci sayar

İNSANGÜCÜ GEREKSİNİMİNİ BELİRLER
Klinikte çalışacak kişilerin nicelik ve niteliğini 
sayar

AFET VE ACİL DURUM 
YÖNETİMİ YAPAR
İSG KONUSUNDA ARAŞTIRMA 
YAPAR Araştıma önceliklerini belirler Belirlenen konuda araştıma planı yapar ve uygular Başlıca araştıma yöntemlerini sayar

Başlıca istatistik analiz yöntemlerini sayar

SAĞLIK RİSKİ EĞİTİMİ YAPAR
İşyerlerinde olası sağlık risklerinin 
belirlenmesi konusunda plan yapar

İşyerlerinde çeşitli faktörlere bağlı etkilenim olasılıklarını 
belirler İşyeri risklerine bağlı olası sağlık sorunlarını sayar
İş ortamı analizlerinin içeriklerinin ve sıklığının 
belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur İşyeri ortam analizi yöntemlerini sayar
İşyerinde risk haritası hazırlanması çalışmalarına katkıda 
bulunur Risk haritası yapılması yöntemlerini sayar

İşyerlerinde risk değerlendirilmesi 
konusunda eğitim yapar

İşyerinde risklere bağlı olası etkilenimler konusunda eğitim 
yapar

Yapılan işlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, 
ergonomik ve diğer riskleri sayar

İşyerlerinde risk kontrolü konusunda eğitim 
yapar Risklerden korunma yöntemleri konusunda eğitim yapar

Tehlikeli kimyasalların depolanması, taşınması, 
paketlenmesi, etiketlenmesi yöntemlerini sayar

İŞYERİNDE SAĞLIK RİSKİ 
YÖNETİMİ YAPAR
SAĞLIĞIN GELİŞİMİ PROGRAMI 
YÖNETİR

Sağlığın gelişimi programını hazırlar ve 
yönetir Beslenme prgramının gereklerini sayar

Sigara ile etkili mücadele yöntemlerini sayar
Stresle başetme yaklaşımlarını ysayar
Egzersiz ilkelerini sayar

MESLEKSEL GELİŞİMİNİ 
SAĞLAR İSG konusunda bilgi kaynaklarına ulaşır İSG konusundaki tıbbi kaynaklara ulaşır İSG konusundaki tıbbi bilgi kaynaklarını sayar

İSG konusundaki teknik kaynaklara ulaşır İSG konusundaki teknik bilgi kaynaklarını sayar

İSG konusundaki hukuki ve idari kaynaklara ulaşır
İSG konusundaki hukuki ve idari bilgi kaynaklarını 
sayar

İLETİŞİM GÖREVLERİ
SOSYAL TARAFLAR İLE İYİ 
İLETİŞİM KURAR İSG konusunun sosyal taraflarını bilir Memur, işçi ve işveren sendikalarını bilir Memur, işçi ve işveren sendikalarını sayar

İSG konusu ile ilgili kamu kurumlarını bilir İSG konusu ile ilgili kamu kurumlarını sayar

HUKUK VE ETİK 
GÖREVLER

HASTA MAHREMİYETİNİ 
GÖZETİR

Kişinin sağlık sorunları ile ilgili olarak 
taraflarla görüşme konusunda duyarlı 
davranır

Kişinin sağlık sorunları ile ilgili olarak taraflarla görüşme 
konusunda hasta haklarını gözetir Hastaların mahremiyet ile ilgili haklarını sayar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kişinin sağlık sorunları ile ilgili olarak iş değişikliği 
yapılması durumunda işverenin bilgi edinme hakkını 
gözetir

İŞ değişikliği gerektiren durumda işverenin bilgi 
edinme haklarını sayar

ÇALIŞANLARIN İŞYERİ 
RİSKLERİ İLE İLGİLİ BİLME 
HAKKINI GÖZETİR

ÇALIŞANLARIN İŞYERİ RİSKLERİ İLE 
İLGİLİ BİLME HAKKINI BİLİR

Çalışanların işyeri riskleri ile ilgili bilgi edinme 
hakkını söyler

KLİNİK GÖREVLER
MARUZ KALIM İLE İLİŞKİ 
DEĞERLENDİRMESİ YAPAR

MARUZ KALIM İLE HASTANIN 
YAKINMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ 
DEĞERLENDİRİR.

Fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal 
risklerle hasta yakınmaları arasındaki ilişkiyi bilir

Fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve 
psikososyal risklerin yol açacağı başlıca belirti ve 
bulguları sayar

Kişinin sağlık durumu ile işyeri ortam 
faktörleri arasındaki ilişkiyi değerlendirir

Kişinin sağlık durumu ile işyerinde bulunan fiziksel, 
kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal faktörleri 
arasındaki ilişkileri bilir

Kişinin sağlık durumu ile işyerinde bulunan 
fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve 
psikososyal faktörleri arasındaki ilişkileri sayar

MESLEK HASTALIĞI YÖNETİMİ 
YAPAR Meslek hastalığı tanısı koyar Meslek anamnezi almayı bilir

Meslek anamnezi alınmasında dikkat edilecek 
noktaları sayar

Meslek hastalıklarına özel fizik muayene yapar
Meslek hastalıklarındaki özel belirti ve bulguları 
sayar

Meslek hastalıklarına özel laboratuar bulgularını 
değerlendirir

Meslek hastalıklarına özel laboratuar bulgularını 
sayar

Meslek hastalıkları listesini bilir
Meslek hastalıkları listesinde yer alan hastalık 
gruplarını sayar

MESLEK HASTALIĞI TEDAVİSİ YAPAR
Çeşitli meslek hastalıklarındaki temel tedavi yöntemlerini 
bilir

Çeşitli meslek hastalıklarındaki temel tedavi 
yöntemlerini söyler

Tedavi edilen hastaların izlemini yapar Tedavinin başarı göstergelerini sayar
Olası komplikasyonları sayar

Meslek hastalıklarından korunma ilkelerini 
bilir Meslek hastalıklarından korunmada tıbbi yaklaşımları bilir

Meslek hastalıklarından korunma konusunda tıbbi 
yaklaşımları sayar

Meslek hastalıklarından korunmada teknik yaklaşımları 
bilir

Meslek hastalıklarından korunma konusundaki 
teknik yaklaşımları sayar

Hastanın çalıştığı yerdeki diğer çalışanlarda 
hasta/ riskli kişiler olup olmadığını 
değerlendirir

Hastanın çalıştığı yerdeki diğer kişilerin hastalık/ risk 
yönünden muayene edilmelerini sağlar

Çeşitli meslek hastalıklarında uygulanabilecek 
değerlendirme yöntemlerini sayar

İŞ KAZASI SONUCU OLAN 
YARALANMALARI YÖNETİR

İş kazası sonucu oluşabilecek yaralanma 
türlerini bilir

İş kazası sonucu oluşabilecek yaralanma türlerini 
sayar

İş kazası sonucu meydana gelen 
yaralanmalarda fonksiyon kayıplarını 
değerlendirir

İş kazası sonucu meydana gelen yaralanmalarda fonksiyon 
kayıplarının türlerini bilir

İş kazası sonucu meydana gelen yaralanmalarda 
fonksiyon kayıplarının türlerini sayar

KİŞİNİN İŞE UYGUNLUĞUNU 
DEĞERLENDİRİR İşe giriş muayenesi yapar

Bireysel özellikleri ve işin gerektirdiği nitelikleri göz 
önünde bulundurarak kişinin işe uygunluğunu değerlendirir

İşyeri ortam faktörleri ile etkileşimde olabilecek 
bireysel özellikleri sayar
Bireysel özellikler bakımından duyarlı grupları 
sayar
Çeşitli işlerin yürütümü bakımından sakınca 
oluşturabilecek bireysel özellikleri sayar
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Aralıklı kontrol muayenesi yapar İşe özel aralıklı kontrol muayene yöntemlerini bilir
İşe özel aralıklı kontrol muayenesi konusundaki 
başlıca yöntemleri sayar

İşe dönüş muayenesi yapar İşe dönüş muayenesinin hangi durumlarda yapılacağını bilir
Hangi durumlarda işe dönüş muayenesi 
yapılacağını sayar
Hangi durumlarda işe dönüş muayenesi yapılacağı 
konusundaki mevzuatı söyler

İşten süresiz uzaklaştırma (İş değişikliği) 
kararını verir

Hangi koşullarda işten süresiz uzaklaştırma (İş değişikliği) 
kararının verileceğini bilir.

Hangi koşullarda işten süresiz uzaklaştırma (iş 
değişikliği) kararının verileceğini söyler
Hangi koşullarda işten süresiz uzaklaştırma (iş 
değişikliği) kararının verileceği kosundaki 
mevzuatı açıklar

MESLEK HASTALIĞI/İŞ KAZASI 
SONUCU REHABİLİTASYON 
YÖNETİMİ YAPAR

Meslek hastalığı /iş kazazı sonucu 
rehabilitasyon gereksinimini değerlendirir Tıbbi rehabilitasyon gereksinimini saptar

Tıbbi rehabilitasyon gereksinimini koşullarını 
açıklar

Mesleki rehabilitasyon gereksinimini saptar
Mesleki rehabilitasyon gereksinimini koşullarını 
açıklar

Gerekli rehabilitasyonun uygulanmasını 
sağlar

Başlıca fonksiyonel kayıp durumlarında uygulanabilecek 
rahabilitasyon yöntemlerini bilir

Başlıca fonksiyonel kayıp durumlarında 
uygulanabilecek rahabilitasyon yöntemlerini sayar
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