Yüksekten Düşme konusunda İGU- İH ilişkisi nasıl olmalı?
3.6.2017 TTB
Ruhi Öktem
İGU İH Eğiticisi
İSİG Bilim Uzmanı
Kimya Yük. Müh.
ruhioktem@blogspot.com
TTB nin bu çok önemsediğim tüm boyutlarının derinlemesine incelendiği etkinliğinde bana
da yer verilmesinden çok memnun oldum. “Yüksekten düşme sadece İGU nun konusudur ,
Hekimin bu konu ile ne ilgisi var ? “denilebilir ama bence durum böyle değildir.
İlk aşamada, işçi işe girerken hekimin rolü yadsınamaz, hayatidir. Seçerken işçinin yüksekte
iken tansiyon- şeker vb. hastalıklar ile bayılma kendinden geçme gibi bir durumlarının
olabilmesi düşmeyi kolaylaştıracaktır. Hekimin şartlı olarak kabul ettiği işçi varsa elbette
bundan İGU nı haberdar edecektir.
Daha sonra çalışma aşamasında hekim de saha gözlemlerinde doğrudan müdahele etmese
bile, İGU ya haber vererek kemer takmayanları caydırmaya çalışmalı, hatta bu konu ve diğer
saglık gözetimi konularında sahadan gelen rahatsızlıkların artış gösterdiği durumlar en
azından İSİG Kurulunda ele alınmalıdır. Koruyucu hekimliğin olmazssa olmaz şartı budur
bence.
İşverenin bu konuları bilmediği durumlarda İGU nun işyeri hekimini desteklemesi hayati
önem taşımaktadır. Nitekim gerekli bir tetki istendiğinde bunun gerçekten gerekip
gerekmediğini bana soran bir işverenime mevzuatı anlatarak yardımcı olduğumu hatırlarım.
Bunun tersi de doğrudur. Hekim düşme önleme de alınacak önlemlerde İGU nu destekler.
Bilimsel ve hukuksal konularda bu karşılıklı destek işverenin de işçinin de işyerinin de
kazasız bir şekilde devamı için şarttır. Bakanlığımızın, İşçinin, işverenin İH ve İGU nun aynı
kaza ve mh azaltma ortak hedefi için birlikte çalışmak gerekir ve birlikte yapacakları risk
analizinde konunun çözüme kavuşması başarısı da birlikte paylaşılmalıdır.
İşçi işe başladıktan sonra yüksekte yaşadığı sağlık sorunları varsa bunu elbette hekim ile
hekim de İGU ile paylaşacaktır.
Formenlerin dikkati, düşme olasılığı olan adamı seçmede çok önemlidir. Yorgun bitkin
işçilere tölerans tanınmalı, kötüye kullanım olduğunda başka önlemlerle (işten çıkarma veya
başka işe verme dahil) devam edilmelidir. Asla yükseğe çıkmaya zorlanmamalıdır. İçinde
bulunduğumuz Ramazan ayında bu konu daha da önem arzetmektedir. Sahur yemek düzeni
vb. ilgilenilmesi gereken konulardandır. Ortadoğu ülkelerinde Batılı şirketlerin çalıştığı
yerlerde ramazan için özel önlemler alınmakta ve bu konuda broşürler yayınlanmakta işçi ve
işveren uyarılmaktadır. İstendiğinde paylaşılabilir.
İçinin de gözünün kesmediği işi, mantığa ters, ölüm tehlikesi Yakın tehlike olarak
mevzuatımızda geçen tehlike durumunda uygun dille “hayır” deyip, olması gerektiği şekli
önerebilmesi gerekir. Kötü niyet olmadan dalgınlıkla, yorgunlukla veya unutarak yüksekte
bir iş yapmasını söyleyen formenine -önce kemerimi alayım veya oraya önce yaşam halatı

yapalım vb cevap verebilmesi gerekir. Bu şekilde kararından dönen emniyetli yolu seçen çok
formen gördüm.
Mühendisler de örnek olmalı her biri her gördüğü uygunsuzlukta müdahele etmelidir. Bir
işyerinde sistem kurulması ancak böyle olur her göz bir auditor – gözlemci olmalıdır.
Elbette bilip anladığı konularda.
Bu konuda hat sorumlulugu (line management) ilkesi nin olduğunu hatırlatmakta yarar
görüyorum. İşi yapan formen, mühendis, müdür sıra ile 1. Derecede sorumludur. İGU ve İH
işin nasıl doğru yapılacağını söylerler ve gözlem yaparlar ama ben buna uymayacağım
diyen üretimci bundan sorumlu olmaktadır .(Batı’ daki sistemlerde.)
Bizde özellikle İGU lara bu yaklaşıma ters hukuki geri dönüşler olduğunu düşünüyorum. Bu
nedenle de gerek işyeri içinde bu eğitimler yapılmalı ve gerekse dışarıdan eğitim talep
edilmelidir tabii bütçe varsa?.
Tedavi hekimliği konuyu bilmeyen işverenlerin hoşuna gitse de, Hekim ve İGU nun birlikte
işyerinde sağlıklı bir güvenlik yönetim SİSTEMİ kurulmasının önemi yine İGU nun gayretleri
ile işverene anlatılmalıdır.
Dr. Ali Rıza Tiryaki Hocamızın tavsiye edip büyük Endüstriyel kuruluşlarda uygulattığı kurul
sonrası veya hekim İGU beraber işyeri turları (walk about) gözlemi yapmaları uygulamasını
ben de, kendi işyerimde uyguladım ve güzel sonuçlar aldım. “Sağlık gözetimi” deyince
sadece kan idrar odio vb tetkilerinin anlaşılmamasının güzel bir örneğidir bu . Öyle ya; işte
GÖZETİM var birlikte ve kaza MH önlemek için yapılıyor.:)
Sunumumda pek çok yaşadığım anektodu paylaşıyorum traji komik olanlar var. Bunları çok
az da olsa, değerli işyeri hekimleri ile de paylaşma fırsatım oldu. Aslında C uzmanlara işte
nasıl davranmaları gerektiği hekimlerle işbirliği konusu da anlatılmalı tersi de doğru. Yeni
uzman için bir uygulama eğitimi planlamıştık ama ne yazık ki talep olmadığı için
yapamadık.:(
Bu iş çok disiplinli bir iş ve sinerji gerektirir. Önden çekişlidir. Tıpkı bir şehriye çorbası gibi;
bir çatal ile önden çekerseniz, düzenli geldikleri halde, iterek karmaşadan başka bir şey
yapamazsınız. Hekim ve İGU ve işveren örnek olmalı önce iç uyumu sağlanmalıdır.
Bunların çatıştığı bir yerde her türlü kazayı bekleyebilirsiniz. Ancak burada asıl vurgulamak
istediğim hekimin revirine sıkışıp bu tür konulara girmemesinin de en az bu kadar tehlikeli
olduğudur-kabul gören bir davranış gibi gözükmesine rağmen. İşyerinin dolaşılmasının
işçiler üzerinde oluşturduğu moral etkisini gözlemlemiş biriyim. Tavsiye ediyorum tüm
işyerlerimize.:)
Belki İşyeri hekimleri eğiticileri biraraya gelip
yapmasında yarar var.

bu işin doğrusu konusunda bir paylaşım

Hekimlerin en son faydası da kaza olduktan sonra can kurtarma konusunda olmaktadır.
Sahada kaşık sedye bulundurma ve derhal ilkyardım yapacak baretlerinde ay işareti olan
eğitimli ilk yardımcıları ve DSP yi hazır ve eğitimli tutmak ve düşme sonrası en iyi hizmet
verecek hastanelerle işbirliği yapmak ve plana bunları işletem son derece yararlı
görevlerinden biridir.

Buradan çıkacak sonucu ve paylaşılan sunumları riskyönetimi yahoogrubunda paylaşacağım
böylelikle bu değerli etkinlikten 12000 İGU haberdar olacak ve yüksekten düşme kazalarının
azalmasına vesile olacaktır. Bu değerli etkinliğe emek veren herkese teşekkür eder, konu ile
ilgili yapabileceğim başka katkılar olursa bundan onur duyacağımı yinelerim.
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