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4857 Sayýlý Ýþ Yasasýnda Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði ile
ilgili yönetmeliklerde deðiþiklik yapýlmýþtýr. Örneðin
Ekranlý Araçlarla Çalýþmalarda Saðlýk ve Güvenlik
Önlemleri Hakkýnda Yönetmelik , Elle Taþýma
Ýþleri Yönetmeliði gibi yönetmelikler ile iþveren iþyerinde
mesleki risklerin belirlenmesi, önlenmesi, çalýþanýn korunma
eðitimi ve iþ yerinde ergonomik giriþimleri uygulama
konusunda yükümlü kýlýnmýþtýr.

Ýþ yerinde bazý fiziksel ve psikososyal etkenlere maruz
kalmaya ve iþ koþullarýna baðlý olarak geliþen kas
iskelet hastalýklarý iþ ile ilgili saðlýk sorunlarý arasýnda
önemli bir yer tutar. Çalýþanlarda iþe baðlý sakatlanmalarýn
en önde gelen nedenlerinden olan iþe baðlý kas iskelet
hastalýklarý (ÝKÝH) yüksek taný ve tedavi harcamalarýna,
iþ günü kaybý ve sigorta tazminat ödemelerine yol açar.
ABD¥de Ulusal Bilim Akademisi (National Academy of
Sciences) ÝKÝH için 1999¥da yapýlan toplam harcamanýn,
1 trilyon ABD Dolarýný aþtýðýný bildirmektedir.

Ülkemizde çalýþanlarda kas iskelet hastalýklarýnda
rehabilitasyon ve ergonomi alanýnda çalýþmalarýn yetersizliði
göz önünde tutularak Ýstanbul Týp Fakültesi Fiziksel
Týp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalýnda Kas Ýskelet
Hastalýklarý ve Ergonomi Birimi kurulmuþtur. Birimin
temel amacý endüstride ve ofiste çalýþanlarýn kas iskelet
saðlýðýný korumak ve iyileþtirmek, hastalýklarý engellemek,
iþ verimini artýrmak ve iþe dönüþü kolaylaþtýrmaktýr.
Birim poliklinik, iþ rehabilitasyonu, çalýþanlar ve iþ
saðlýðý ve güvenliði ile ilgili profesyoneller için ergonomi
eðitimi, iþ yerinde riske maruziyeti deðerlendirme,
ergonomik iyileþtirme sürecinin planlanmasý, uygulanmasý
ve bilimsel araþtýrmalarý kapsamaktadýr.

Son yýllarda endüstrileþmiþ ülkelerde ÝKÝH¥nin sýklýðýnda
ve maliyetinde dramatik artýþ; çalýþanýn, iþverenin, saðlýk
bakým sistemlerinin ve sigorta þirketlerinin dikkatini bu
konuya çekmiþ, risk etkenleri, ergonomi eðitimi ve tedavi
ve rehabilitasyon yaklaþýmlarýnda çalýþmalar hýz kazanmýþtýr.
Araþtýrmalarda ÝKÝH ve sakatlýklarýný engellemede ve
endüstriyel rehabilitasyonda ergonomi eðitimi ve ergonomik
giriþimleri kapsayan ergonomi programlarýnýn etkinliði
ve maliyet etkinliði gösterilmiþtir. Farklý endüstrilerde
yapýlan çalýþmalarda, kapsamlý korunma giriþimlerinin
uygulanmasý sonucunda iþverenin, korunma için harcanan
her dolar karþýlýðýnda 80-2220 dolar arasýnda deðiþen
tasarruf saðladýðý bildirilmiþtir.
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Geliþmiþ ülkelerde artan finansal ve yasal baskýlarýn
da etkisiyle, hükümetler ÝKÝH¥den korunmak için acil
ve etkin politikalar geliþtirmeye zorlanmýþtýr. Korunma
ve ergonomi konusunda toplum bilinci oluþmuþ ve iþ
yerlerinde ergonomi eðitimi ve ergonomik giriþimler hýzla
yaygýnlaþarak uygulanmaya baþlamýþtýr.
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Ülkemizde de çalýþanlarda çeþitli kas iskelet hastalýklarý
yasalarda meslek hastalýðý olarak kabul edilmekte, fakat
iþverenler, çalýþanlar ve hekimler tarafýndan bu yönüyle
yeterince tanýnmamaktadýr. ÝKÝH¥nin sýklýðý, risk etkenleri,
iþ günü kaybý, sigorta tazminatlarý, maliyeti, korunma
eðitimi ve ergonomik giriþimlerin etkinliði konusunda
çalýþmalar çok yetersizdir.
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