


Giriş

• Bernardino Ramazzini (1713),

– işte yapılan

• sert ve düzensiz hareketler

• doğal olmayan duruş şekilleri

• hastalıklara neden olur

• Gray (1893),

– Çamaşırcı kadınlarda ortaya çıkan el bileği 
incinmelerini tanımladı (Quervain Hastalığı).
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Giriş
• Mayo klinik (1910),

– Karpal Tünel Sendromu

• Zollinger (1927),

– İsviçre sigortası tekrarlanan zorlamaya bağlı 
krepitan tenosinoviti tanımladı

• Ohio’da (1931) sigorta tazminatları arasına kas-iskelet 
sistemi hastalıkları dahil edildi. 

• Sonrasında ABD’nin bir çok eyaletinde 
tazminatlı oldu.
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Giriş

• 1970’de ABD’de Mesleki Güvenlik ve Sağlık 
yasası çıktı.

– Bu dönemden sonra “İİKİSH” bildirimi artmıştır.

• OSHA;

– Occupational Safety and Health Administration

– Görevi

• grup hastalıkların kaydını tutmak

• konuya ilişkin mevzuatı geliştirmek
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Giriş

• İİKİSH, endüstrileşmiş ülkelerde 

– İş kayıplarının veya işten geri kalmaların

– Güç kaybı tazminatların 

en önemli nedenidir.

• Avrupa ve Amerika’daki işçilerin

– %30-35’i İİKİSH nedeniyle tazminat talep 
etmektedir.
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Giriş

• Bu hastalık grubu;
– Risk faktörleri iş ortamında en sık bulunan,

– İşyeri hekimlerince muayenede en sık atlanan

gruptur.

• Bu grup hastalıklarda;
– ergonomiye uygun olmayan işler

– fizik etkenler
• (titreşim, ağır yük kaldırma vb)

– bireysel riskler
sorumludur
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Tanım
– İşle İlgili Kas İskelet Hastalıkları;

• Work Related Musculoskletelal Disorders

– Repetitive Strain Injuries (RSIs)
• Tekrarlayıcı İncinme zedelenmeleri,

– Cumulative Trauma Disorder (CTD)
• Kümülatif travma hastalıkları

– Strain Injuries
• Zorlanma, İncime Zedelenmeleri

– Sprain Injuries
• Burkulma Zedelenmeleri
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Tanım

• Hastalığın tanımı,
• ağır,

• tekrarlanan

• sürekli güç harcaması gerektiren

– iş aktivitelelerinin yol açtığı,

– ağırlaştırdığı

kas iskelet sistemi hastalıklarıdır.
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Tanım

• Bu hastalıklar;

– kas, eklem, tendon, bağ, sinir ve kemik yapılarında

– burada lokalize dolaşım sisteminde görülen,

– iş ve işin yapıldığı ortamın etkisiyle gelişen ya da 
alevlenen bozukluklardır. 

• Bel/Sırt ve Boyun ağrıları;

– kişisel sıkıntı ve gelir kaybına neden olur

– işletmelere ve ulusal ekonomiye yük

9



Tanım

• Hastalık;

– Tendonlar,

– Tendon kılıfları,

– İlişkili kaslar ve kemikler

– El, bilek, dirsek, omuz, 

– Boyun, bel ve sırtı 

ilgilendiren hastalıklardır.
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Kas İkelet Sistemi Hastalıkları

• Bu grup içindeki en sık şikayetler;
– burkulma ve zorlanma, gerilmedir (%77’si).

• Sıkça görülen hastalıkları;
– “Bel ve sırt ağrıları” (en sık)

– “Birikimsel travma Hastalıkları” (sık)
– Boyun ve üst ekstremite ağrıları

– Eklem ağrılarıdır.
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Epidemiyoloji

• Tüm işe bağlı hastalık yeni olgularının
– %50’sini İİKİSH oluşturmaktadır.

– Avrupa’da (AB25) yaklaşık;
• her dört çalışandan biri (%24) sırt,

• her beş çalışandan biri (%22) kas ağrısı,

• her beş çalışandan biri (%18) kol ve bacak ağrısı

nedenli yakınmaktadır.

– Tüm meslek hastalıkları arasındaki oranı (1997)
• İspanya için %75,

• Lüksemburg için %30
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Epidemiyoloji

• Avrupa’da; Son 12 ayda “Boyun ya da üst 
ekstremite” sorunu olma sıklığı

– Belçika’da %39.7

– İngiltere’de %17.0

– İsveç’te %27 (Erkekler %20, kadınlar %33)

• Hollanda;
– İİKİSH, işle ilgili hastalık izinlerinin tamamının %46’sı
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Epidemiyoloji

• Amerika’da İİKİSH sıklığı üç kat artmış durumda

• ABD’de yapılan bir araştırmada (1993);
– 94.309 yeni olgu saptanmış,

– Bu olguların;
• %64’ü kadın

• %70’i üretim, işleme ve hizmet sektörü

• %5’i Yönetim işleri

• Dünyada meslek hastalıklarının en sık nedeni
– Oranı %40
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Epidemiyoloji

• İngiltere’de her yıl İİKİSH nedenli yaklaşık;

– 10milyon iş günü kaybedilmektedir.

– Bunların;

• yaklaşık 5 milyonu sırt şikayetleri,

• 4 milyonu boyun ve kollarla ilgili şikayetler

• 2 milyonu bacaklarda görülen şikayetler nedenlidir.
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Maliyet
• İngiltere için;

• kas ve iskelet sistemi hastalıklarının maliyetinin 84 ila 
254 milyon £

• sırt problemlerinin maliyetinin 43 ila 127 milyon £

• Kol ve boyun rahatsızlıklarının maliyetinin 32 ila 104 
milyon £

• Alt uzuvlarla ilgili hastalıkların maliyetinin 17 ila 55 
milyon £           arasında olduğu düşünülmektedir.

– İngiltere’nin tahminlerine göre, Boyun ve Üst Uzuvlarda 
görülen işle ilgili hastalıkların isletmelere doğrudan ve 
dolaylı maliyeti sakat çalışan basına 5250£

– Bu grup hastalık nedeniyle çalışmayı bırakmak zorunda 
kalan her çalışan emeklilik yası gelmeden ortalama 
51,000£ kaybetmektedir.
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Maliyet
• Almanya;

– kas ve iskelet sistemi hastalıkları, hastalık nedeniyle 
kaybedilen çalışma gün sayısı toplamın yüzde 30’u

– İİKİSH nedenli kullanılan hastalık izinlerinin maliyeti 
yaklaşık 15 ila 20 milyar €

• İsvec, Almanya, Danimarka ve Hollanda’da yapılan 
İşe dönüş çalışmasına göre;
– sırt ağrısı nedenli 3aydan fazla işe gidemeyen 

çalışanların %37 (Dnm) ila %73’u (NL) işe 12 ay sonra 
dönmüştür.

– İki yıllık aradan sonra işe donen çalışanların %19’u 
(Alm) ila %38’ine (Dnm) iş adaptasyonu önerilmiştir.
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Risk faktörleri

• Kabaca risk faktörleri şunlardır;
– İş sırasındaki duruş ve biçimleri ve hareketler,

– Yineleme ve iş temposu

– Hareketleri şiddeti

– Titreşim (vibrasyon)

– Sıcaklık

• İİKİSH için risk faktörleri detaylandırılırsa;
– iki düzeyde tanımlanabilir.

• İş ortamı kaynaklı

• Kişi kaynaklı

18



Risk Faktörleri (İş ortamı kaynaklı)

• İş ortamından kaynaklı riskler;
– Sıcaklık (düşük-yüksek)

– Basınç

– Yüksek nitelikli güç

– Mekanik stres

– Titreşim
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Risk faktörleri (Kişi kaynaklı)

• Kişisel düzeydeki risk faktörleri,
– Yaralanma ya da hastalıklar 

– Yaş

– Vitamin eksiklikleri

– Cinsiyet

– Obezite

• Bu grup hastalıklar,
– ağır, tekrarlanan ya da güç harcanarak yürütülen iş 

etkinlikleri nedenli ortaya çıkar. 
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İşyeri ortamı kaynaklı riskler…
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“Birikimsel zedelenmeler”

• Tanım olarak işle ilgili kas iskelet sistemi 
hastalıklarının betimlese de,

– Sıklıkla;

• Tendinit, Bursit,

• Fibromiyalji, karpal tünel sendromu,

• Osteoartroz

gibi spesifik tanıları ortaklaştıran bir terim olarak 
kullanılır.
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Birikimsel zedelenmelerin patogenezi
• Patogenezdeki temel özellikleri;

1. “Mekanik” ve “fizyolojik” süreçleri birlikte bulundururlar.

2. Gelişmesi için haftalar, aylar ya da yıllar gerekir.

3. İyileşme için;

• aylar, yıllar gerekebilir

• tam iyileşme sağlanamamaktadır.

4. Semptomlar;

• nonspesifiktir,

• iyi lokalize edilemezler

• epizodiktir.

5. Sıklıkla bildirilmez. 
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Birikimsel zedelenmelerin patogenezi

• Mekanik süreçler;
– Deformasyon ve bazen de vücudun çalışması ve 

hareketine bağlı durumları

• Fiziksel süreçler;
– Doku deformasyonuna bağlı ortaya çıkan ağrı, 

metabolik ve adaptif cevapları

tanımlar
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“Birikimsel zedelenmeler”

• Bu gruba bağlı hastalıkların semptomları;

– kırık, yırtık gibi durumlarınkinden farklıdır.

– Sağlık profesyoneli tarafından fark edilemeyebilir.

– Sıklık tanısı atlanır ve semptomlar gözden 
kaçırılabilir.

– Çalışanın kendi olası bağlantıdan kuşkulansa bile 
söyleyemeyebilir.
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“Birikimsel zedelenmeler”

• Birikimsel hastalıklar,

– Fiziksel risklerin seviyesini etkileyen iş 
örgütlenmesiyle

• Hastalığın iyileşme dönemiyle

– fiziksel stresler ve

– bu streslerin boyutu ve süresi

ilişkilidir.
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“Birikimsel zedelenmeler”

• Karpal Tünel Sendromu
– Kanaldan geçen tendon-sinir paketinin sıkışması

– Başparmak, işaret parmağı ve yüzük parmağı tarafı 
radyal tarafında yanma, iğnelenme oluşur

– Transvers karpal ligamentin inflamasyonu…
• %55 çift taraflıdır

– Önce dominant el tutulur

• Orta yaş kadınlarda sık

– Araba sürme, vibrasyonlu araç kullanma,

– dikiş dikme,

– Et, balık kümes hayvanı hazırlama işleri
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“Birikimsel zedelenmeler”

• Ulnar Sinir Kompresyonu

– Medial epikondilin arka tarafındaki ligamentöz
tünelde sıkışma sonucu

– Kötü tasarımlı el araçlarının kullanımı sonu oluşur

• Tenosinovit

– Tendonları çevreleyen ve koruyan sinoviyal
kılıfların inflamasyonu

– Temel neden; yinelenen hareketlerdir.
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“Birikimsel zedelenmeler”

Hastalık Vücut hareketi Tipik işler, meslekler

Karpal tünel 
sendromu

El bileğinin tekrarlayan 
şekilde öne-arkaya 
bükülmesi
Hızlı bilek çevirme, eli 
bilekten sağa-sola 
yatırma
Parmakla baskı 
uygulama
Tutam hareketi

Parlatma
Cilalama, bileme
Törpüleme
Çekiçle dövme
Montaj
Daktilo, bilgisayar
Ev işleri, halıcılık
Müzisyen, cerrah
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“Birikimsel zedelenmeler”

Hastalık Vücut hareketi Tipik işler, meslekler

Epikondilit,
tenisçi dirseği

Dirsek bükülmüşken 
el bileğinin dışa 
döndürülmesi,
el bileğinin arkaya 
bükülmesi,
silkme tarzında 
atma ya da çarpma 
hareketi

Vidalama,
küçük parçaların 
montajı
Çekiçle dövme
Tenis ve bowling 
oynama
Müzisyenler
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“Birikimsel zedelenmeler”

Hastalık Vücut hareketi Tipik işler, meslekler

Boyun gerilim 
sendromu

Boyun, omuz ve kolun 
uzun süreli statik 
duruşu, omuzda ya da 
elde uzun süreli yükler 
taşınması

Bant montajı,
Küçük parça montajı,
Paketleme
Elde ya da omuz 
üstünde yük taşıma
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“Birikimsel zedelenmeler”

Hastalık Vücut hareketi Tipik işler, meslekler

Pronator teres 
sendromu

Önkolun hızla dışa 
çevrilmesi,
güçlü olarak dışa 
çevrilmesi ya da el 
bileğinin öne bükülmesi 
ile beraber dışa 
çevrilmesi 

Parlatma,
cilalama,
törpüleme,
bileme
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“Birikimsel zedelenmeler”

Hastalık Vücut hareketi Tipik işler, meslekler

Radyal tünel 
sendromu

Önkolun içe ya da dışa 
doğru çevrilmesi ile 
birlikte el bileğinin 
tekrarlı şekilde öne 
bükülmesi

El aletleri kullanımı
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“Birikimsel zedelenmeler”

Hastalık Vücut hareketi Tipik işler, meslekler

Omuz kirişleri 
yangısı, rotator
kaf sendromu

Kol gerilmiş, dirsekten 
60 dereceden fazla 
bükülmüşken omuzdan 
kaldırma ve çekme 
hareketi, sürekli 
dirsekten kaldırma, 
omuz hizası yukarısında 
elle yapılan işler, 
omuzda taşıma, 
fırlatma hareketi 

Zımba pres 
operatörleri, baş 
hizasının üstünde 
yapılan montaj, 
kaynak, boya, araba 
tamiri gibi işler, bant 
montajı, paketleme, 
yükleme, erişme 
hareketi, kaldırma işi
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“Birikimsel zedelenmeler”

Hastalık Vücut hareketi Tipik işler, meslekler

Bilekte kiriş 
yangısı

Bileğin güçlü olarak 
öne yada arkaya 
bükülmesi, güçlü olarak 
dışa yatırılması

Zımba pres 
operatörleri, montaj 
işleri,  telgraf ve pense 
kullanıcısı
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“Birikimsel zedelenmeler”

Hastalık Vücut hareketi Tipik işler, meslekler

De Quervain
Hastalığı

El bileği 
hareketleri, 
parmaklarla güç 
uygulayarak el 
bileğinin öne yada 
arkaya bükülmesi, 
el bileğinin hızlı 
döndürülmesi

Parlatma, cilalama, 
törpüleme, bileme, zımba 
pres operatörleri, cerrah, 
kasap, pense kullanımı, 
testere kullanımı, elle 
kavranıp döndürülerek 
kontrol edilen araçlar 
(motosiklet), vidayı 
yatağına yerleştirme işi, 
elle burma işi

36



“Birikimsel zedelenmeler”

Hastalık Vücut hareketi Tipik işler, meslekler

Tetik parmak

Parmakların 
tekrarlayan bükülmesi, 
el ayasının aşırı 
gerilmesi hareketi

Tetik parmağıyla 
yapılan işler, elin fazla 
açılmasını gerektiren 
aletlerin kullanımı
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“Birikimsel zedelenmeler”

Hastalık Vücut hareketi Tipik işler, meslekler

Ulnar sinir 
tuzağı, guyon
tüneli sendromu

El bileğinin uzun süreli 
öne yada arkaya 
bükülmesi, hipotenar
tepeye baskı, ulnar
yarığa baskı

Halıcılık, pense 
kullanımı, askerlik, 
çekiçle dövmek, 
müzisyen
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“Birikimsel zedelenmeler”

Hastalık Vücut hareketi Tipik işler, meslekler

Raynaud
fenomeni

Titreşimli aletler 
tutmak,
Kan akımını engelleyen 
el aletleri ile çalışmak

Motorlu testere,
Tepkili çekiç,
Törpüleme,
Boya kazıma,
Soğuk ortamda 
çalışmak
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“Birikimsel Zedelenmeler”

• Üst ekstremitelerle ilgili birikimsel 
zedelenmede;

– Kişisel risk faktörleri;

• Yaralanma ya da hastalıklar (DM, Romatoid artrit)

• Hormonal faktörler

• Yaş

• Vitamin eksiklikleri

• Cinsiyet (kadınlar)

• Bileğin şekli ve kalınlığı

• Psikososyal faktörler 

40



“Birikimsel Zedelenmeler”

• Üst ekstremitelerle ilgili birikimsel 
zedelenmede;

– İşle ilgili risk faktörleri;

• Tekrarlayan ve sürekli zorlamalar

• Sürekli el-kol postürü

• Hızlı yinelenen hareketler

• Mekanik baskı uygulanması

• Vibrasyon

• Soğuk ortamda çalışmak

• İşin organizasyonu 
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“Birikimsel Zedelenmeler”

• Üst ekstremite birikimsel zedelenmelerinde 
mekanik süreçler açısından risk faktörleri;
– Ulnar deviasyon

– Ulnar deviasyon ve supinasyon

– Palmar fleksiyon

– Dorsifleksiyon ve pronasyon

– Kolun fleksiyonu, el iç rotasyonu

– Radyal deviasyon, pronasyon ve dorsifleksiyon

– Elin alet gibi kullanımı

– Tekrarlı parmak hareketleri

– Tekrarlı vibrasyonlar
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“Birikimsel Zedelenmeler”
• Genellikle üç evrede incelenir;

– Evre I (hafif)
• Çalışma sırasında yorgunlukla semptomlar ortaya çıkar
• Geceleri ya da dinlenme sürelerinde geçer
• Haftalar veya aylar sürebilir.

– Evre II (orta)
• Çalışmanın erken zamanlarında ortaya çıkar
• Geceleri şikayetler sürebilir
• Dinlemeyle hemen geçmez.

– Evre III (şiddetli)
• Tam dinlenme durumunda dahi şikayetler vardır.
• Uyku bozulur, 
• En basit işler dahi yapılamaz haldedir.
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Korunma ve Kontrol

• Üst ekstremitelere yönelik birikimli 
zedelenmelere ilişkin korunma ve kontrol 
adımları şu şekilde ifade edilebilir;

– Mevcut kuvvetleri azaltılması,

– Sürekli kötü duruş biçimlerinin engellenmesi

– Hızlı ve tekrarlı hareketlerin azaltılması

– Temas zorlanmasının azaltılması

– Vibrasyonlu el araçlarının etkisinin azaltılması

– Uygun tasarımlı araç saplarının kullanımı
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Korunma ve Kontrol

• Birikimli zedelenmelere yönelik sistemik ve genel 
koruma ve kontrol önlemleri ise;
– Sürveyans uygulamaları

– İş analizi

– İş faktörleri analizi

– Yinelenen ve uzun süreli çalışma

– Zorlu çalışma

– Duruş biçimine bağlı stres analizleri

– Lokalize mekanik stres analizleri

– Fiziksel stres analizleri (Sıcaklık, vibrasyon)

– Organizasyonel stresler
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Sürveyans uygulamaları

• Genel olarak sürveyans uygulamaları;
– Hastalıkların işli ilişkisinin belirlenmesi ve 

değerlendirilmesi

– Mevcut verilerin periyodik değerlendirilmesi

– Çalışma koşullarının her açıdan proaktif
değerlendirmelerinin yapılması
• Risk faktörlerinin değerlendirilmesi

• Yeni  programların değerlendirilmesi

• Çalışma koşullarındaki değişikliklerin değerlendirilmesi

• işçi taramaları ve tıbbi muayenelerle desteklenmelidir
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İş Analizi

• Bazen basit gözlemleri içerir, bazen her işin 
analiziyle ilgili ayrıntı sayısı çok fazla olabilir.

• İş analizi dört evredir;

– İşin dokümantasyonu

– Stres kaynaklarının analizi

– Müdahale tasarımı

– Etkinliğin değerlendirilmesi

48



İş Analizi

• İşin dokümantasyonu sırasındaki aşamalar;
– Objektif (görevin nedeni)

– Elemanlar (iş için gerekli eleman sayısı)

– Standartlar (kalite ve kantitenin belirlenmesi)

– Yöntem

– İş ortam düzeni
• Uzanım mesafelerinin belirlenmesi için çalışma yeri

– Materyal

– Araçlar

– Çevre (iş istasyonu ve civarın koşulları)
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İş Faktörleri Analizi

• Kast edilen;
– Ergonomik analizlerdir.

• Streslerin;
– belirlenmesi, sıralanması, sınıflanması, 

ağırlıklandırılması

– Fiziksel streslerin belirlenmesinde işçi görüşmeleri

– Gözlemler

• Yinelenen ve uzun süreli çalışmalar

• Zorlu çalışma

• Duruş biçimlerine bağlı postürler
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Yinelenen ve Uzun Süreli Çalışma

• Her saatte ya da vardiyadaki çalışma sayısı iş 
standardı ve yöntem analizleri ile belirlenmeli,

– Yinelenen hareketlerin değerlendirilmesi

– Yapılan iş uygulamalarının hızı ve frekansı

– İş uygulamaları arasındaki toparlanma döneminin 
süresi

önemli noktalar
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Zorlu Çalışma

• Çalışma yönteminin basamaklarının gözlenmesiyle 
kuvvetler belirlenebilir. 

• Kuvvet gereksiniminin değerlendirilmesinde 
aşağıdaki faktörler göz önüne alınmalıdır;

– Ağırlık, direnç ve reaksiyon kuvvetlerinin boyutu,

– Sürtünme etkisi,

– Denge

– Tempo

– Eldivenler
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Duruş Biçimine Bağlı Stresler
• İşin gözlenmesi ya da video kayıtları kullanılır. 

• Analizde, boyun, dirsek, bilek  el vb tüm eklemler 
kapsanmalıdır.

– Uzanım mesafeleri,

– Dirsek yüksekliği,

– Gövdenin arkasına erişme,

– Tam dirsek fleksiyonu,

– Ulnar, radial bilek deviasyonu,

– Bilek fleksiyonu,

– Tam bilek ekstansiyonu

açılarından değerlendirme yapılmalıdır
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Lokalize Mekanik Stresler

• Lokalize temas stresi, vücudu etkileyen 
kuvvetin temas yüzeyine bölünmesiyle 
hesaplanır.

• İş istasyonu ve araçların özelliği nedeni ile 
kuvvetler eşit yayılım göstermeyebilir.

• Analizde ortalama ve pik stresler göz önüne 
alınmalıdır.
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Düşük Sıcaklık Dereceleri

• Var olan nörolojik bir hastalığın semptomları

– Aracın düşük sıcaklık derecesinde tutulması ve 
ince işin yapılması,

– periferik dolaşımı etkileyerek ağırlaştırır.

• Deri sıcaklığının 20ºC altına düşmesi 
durumunda  yan etkiler ortaya çıkabilir.
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Vibrasyon

– yumuşak doku üzerine doğrudan etkili

Etkisi;

– çalışanların çalışma materyalini tutma ve kullanma 
etkinliğini değiştirir. 
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Organizasyonel Etmenler

• Ergonomik stres işçilerle görüşülerek belirlenir.

• Görüşmelerde;

– Tüm işçilere aynı sorular sorulmalı

– Yönlendirici olunmamalı

– işçilerin algıladıkları çalışma şiddeti ya da 
rahatsızlığı puanlamaları istenebilir
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Organizasyonel Etmenler
YÖNETİM SORUMLULUĞU İŞÇİ KATILIMI EĞİTİM

İŞÇİ BİLDİRİMLERİ VAR OLAN KAYITLARIN 

ANALİZİ

İŞ DEĞERLENDİRMESİ

TARAMA SİSTEMİ

BZH TIBBİ YÖNETİM VE 

DEĞERLENDİRMESİ

TIBBİ DEĞERLENDİRME

TIBBİ TEDAVİ VE KAYIT

İŞ ANALİZİ VE 

DÜZENLENMESİ 

(TASARIM)

BZH RİSKLERİNE YÖNELİK 

İŞ ANALİZİ

İŞ MÜDAHALESİ VE 

İZLEME

İİBZ

İİBZ 

KAYDI

BE

LİR

Gİ

N 

ÇÖ

ZÜ

M
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İİBZH’nın KONTROLÜ

1. Konuyu tanımla; 
İhtiyaçları belirle, 
Olası çözümleri araştır,
Olası sonuçları belirle
Etkilenecek olan işçilerle işbirliği yap

2. Hedefini belirle
Ergonomik hedefler ne olacak
Bu hedeflere ulaşabilmek için stratejiler
Programın amaçları ve zaman çizelgesini oluştur.
Kaynaklar ve bilgi için ergonomistler ile görüş
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İİBZH’nın KONTROLÜ

3. Araştırma Yap
İşçilerle görüşme ya da araştırma yap
İşçileri çalışırken videoya al
Durum analizi raporunu hazırla
Kaynaklar ve bilgi için ergonomistler ile görüş

4. Öneriler geliştir
Toplanan verileri değerlendir
Belirlenen problemleri sorgulamaya  ya da önlemeye yönelik 
uygulamalar geliştir,
İşçiler ve yöneticiler için eğitim materyali geliştir
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İİBZH’nın KONTROLÜ

5. Bu programları yürüt
Önerilen çözümleri test et
Çözümleri normal çevrede uygula
İşçilerin yorumlarını ve onların ürettikleri çözümleri dikkate al
İşçileri eğit
İşin yeni biçimine uyumun sağlanması için işçilerin eğitimine 
devam et
Stresin azaltılması için egzersiz ve dinlenme aralarının etkili 
kullanılması konusunda eğitim ver.
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TEŞEKKÜRLER


