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                                           İşyerinde Bel Ağrısı  

 

Giriş 

Bel ağrısı, çalışan yetişkinler arasında yaygın bir sorundur. Çalışan yetişkinlerin dörtte birinden fazlası 

mevcut bel ağrısı bildirmektedir [1]. Bazı bel ağrısı atakları, fiziksel iş yükü ile tetiklenmiş olabilir, ancak hem 

işle ilgili hem de işle ilgili olmayan ağrı atakları iş devamsızlığına katkıda bulunabilir ve bazı çalışanlar, normal 

görevlerini sürdürürken veya işlerine geri dönerken sorunlar yaşayabilirler. Bel ağrısının çoğu tıbbi olarak 

ciddi olmasa da, ağrı deneyimi caydırıcı ve kendini sınırlayıcı olabilir ve bel ağrısı mesleki zorluklara ve 

aksaklıklara yol açabilir. Bu bilgi formu, işyerinde bel ağrısı ile ilgili kanıtları özetlemektedir. 

Sıklık ve Seyir  

Çalışma yaşındaki yetişkin erkek ve kadınlar arasında hem akut bel ağrısı atakları, hem de primer kronik bel 

ağrısı (> 6 ay) yaygındır. Elle malzeme işlemede çalışanların anketlerinde, 7 günden uzun süren bel ağrısı 

sıklığının yılda %25, tıbbi müdahale gerektiren bel ağrısı %14 ve çalışmayı engelleyen bel ağrısı sıklığı % 10 

olarak gösterilmektedir [2]. Akut bir bel ağrısı döneminden sonra, bireylerin çoğu birkaç hafta içinde normal 

işine dönebilir; ancak vakaların yaklaşık yüzde 10'unda akut bel ağrısı 6 aydan uzun süren daha kronik bir 

soruna dönüşebilir [3]. İlk bel ağrısı atağından sonra tekrarlayan bel ağrısı atakları yaygındır; nüks oranı bel 

ağrısının iyileşmesinden sonraki 12 ay içinde üçte ikiye kadar çıkmaktadır [4]. Primer kronik bel ağrısı 

durumunda, işçilere daha kapsamlı teşhis, tedavi veya palyatif tedaviler, işveren koordinasyonu veya 

mesleki rehabilitasyon hizmetleri sunulabilir. Subakut veya primer kronik bel ağrısına yönelik 

biyopsikososyal tedavi, genellikle çalışmayı iyileştirmek ve uzun vadeli iş günü kaybını önlemek için en etkili 

yaklaşım olarak kabul edilmektedir [5, 6]. 

Bel Ağrısı İçin İşyeri Risk Faktörleri 

Belli fiziksel iş gereklilikleri, bel ağrısının başlama riskini artırır; ancak tüm sektörlerde ve mesleklerde bel 

ağrısı yaşanabilir. Bel ağrısını başlatan fiziksel işler arasında uygunsuz duruşlar, ani görev bölünmeleri, 

yorgunluk, ağır kaldırma, açık havada çalışma, el hareketleri ve sık bükülme ve dönme yer alır [7-11]. Bel 
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ağrısı riskini artıran psikolojik talepler, düşük gözetmen desteği, stresli monoton çalışma, hızlı çalışma, iş 

güvensizliği, iş-aile dengesizliği ve düşmanca çalışma ortamıdır [7-11]. En yüksek bel ağrısı oranlarını bildiren 

meslekler arasında hemşirelik, nakliye, inşaat, depolama ve çevre düzenlemesi bulunmaktadır [1]. 

İşyerinde Birincil Önleme 

Orta ve yüksek gelirli ülkelerde, işyerinde bel ağrısının başlamasını veya şiddetlenmesini önlemek için 

önemli çabalar sarf edilmiştir. Bu çabalar, zorlu fiziksel işleri ve uygunsuz duruşları azaltmak, çalışanların 

güvenli kaldırma ve malzeme taşıma uygulamaları konusunda eğitilmesi ile iş istasyonları ve montaj 

hatlarının yeniden düzenlenmesini içerir [12, 13]. Bu risk azaltma önlemleri, işle ilgili bel ağrısında kısmi 

azalma sağlamıştır [4], ancak randomize çalışmalarda bireysel olarak yaygın önerilen bazı önlemlerin 

(örneğin, "bel kemeri" kullanımı) ikna edici faydası gösterilmemiştir [14], 15]. Düzenli egzersiz yapan ya da 

işyerinde eğitimli ya da eğitimsiz egzersiz yapma fırsatı verilen çalışanların daha az bel ağrısı yaşadığına dair 

kanıtlar vardır [14, 16-18]. 

Bel Ağrısı ve Çalışabilirlik 

Dikkatli tıbbi değerlendirme ve yönetimden sonra bile, benzer bel ağrısı sahip çalışanlar, işte kalma veya işe 

dönme becerileri açısından oldukça değişken sonuçlar yaşayabilir. Fonksiyonel kapasiteyi ve çalışabilirliği 

değerlendirmek için geçerli ve objektif ölçüm sistemleri yaratma çabaları genellikle işe dönüş sonuçlarıyla 

ilişkisizdir [19,20] ve araştırmacılar, ağrı inançları, sağlık sistemi, işyeri desteği ve barınma ve sosyo-

demografik özellikler dahil olmak üzere bel ağrısının fonksiyonel ve mesleki sonuçlarına katkıda bulunan 

faktörlerin karmaşıklığına dikkat çekmiştir [21, 22]. Bu nedenle, bel ağrısının işyeri işlev bozukluğunda 

engelliliğe yol açıp açmadığı, yalnızca ağrı şiddetine değil, bireysel, sistemsel ve işyeri özelliklerine bağlıdır. 

İşyerinde İkincil Önleme 

Çoğu yüksek gelirli ülkede, işverenlerin uzun vadeli işgücü kaybını, işsizliği veya işgücünden gereksiz 

ayrılmaları önlemek için bel ağrısı olan işçilere makul konfor ve destek sağlamasını gerektiren düzenlemeler 

ve politikalar mevcuttur. Tipik bir temel zorunluluk, işverenlerin, temel iş unsurları zaman içinde sağlanana 

kadar işçilerin çalışmaya devam edebilmesi için geçici veya kalıcı iş değişiklikleri sağlamasıdır. İşe dönüşü 

hızlandırma ve iş değiştirme konusunda daha öngörülü politikalara sahip kuruluşlarda, işçiler daha az 

hastalık günü yaşarlar ve daha olumlu işe dönüş sonuçları bildirirler [23, 24]. 
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İş Engelliliğiyle İlişkili Psikososyal ve İşyeri Faktörleri 

Ağrıyla ilgili bazı inanç ve algıların, bel ağrısının başlangıcından sonra işyerinde daha fazla zorlanma 

öngördüğü gösterilmiştir. Bunlar arasında ağrının felaketleştirilmesi, hareket etme korkusu, ağrıyla ilgili 

zorlukların üstesinden gelmede güvensizlik, iyileşme beklentisinin düşüklüğü, psikolojik sıkıntı ve daha 

büyük fonksiyonel kayıp algısı bulunmaktadır [25]. Bazı işyeri faktörleri aynı zamanda daha fazla işyerinde 

zorlanmanın habercisidir. Bunlar, fiziksel iş beklentisi, işi değiştirme yeteneği, iş stresi, işyerinde sosyal 

destek veya işlev bozukluğu, iş tatmini, işe devam etme beklentisi ve yeniden yaralanma korkusunu içerir 

[26]. Bu faktörlerin çoğu mevcutsa, işe dönüş koordinasyonu, danışma, ağrı eğitimi veya kademeli aktivite 

şeklinde ek müdahaleler bu endişeleri hafifletmek için yardımcı olabilir [27,28]. 

Sağlık çalışanlarıyla  iletişim kurmak 

Bel ağrısı olan çalışanlar için birçok tedavi seçeneği mevcuttur ve hastalar, sağlık çalışanlarının teşhis ve 

tedavi kararlarını verirken mesleki faktörleri gözönüne almasını beklemelidir. İşverenler tarafından sağlanan 

yazılı iş tanımları, iş kısıtlamaları hakkında bilgilendirilmiş kararlar için yeterince ayrıntılı olmayabilir; bu 

nedenle hastalar, doktorlarıyla devam ettirmelerinin en zor olacağı özel iş gereksinimleri hakkında 

paylaşıma hazırlıklı olmalıdır. Özellikle hizmet verenler doğrudan işverenlere ulaştıklarında [30], sağlık 

çalışanının öngörülü iletişim ve rehberliğinin, işe dönüşü kolaylaştırmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir [29]. 

Mesleki Rehabilitasyon 

Birkaç aydan uzun süren bel ağrısı işe dönüşü engellediğinde, hem akut hem de kronik bel ağrısında 

multidisipliner rehabilitasyon programlarının işe dönüşü kolaylaştırma ve fiziksel ve sosyal işlevleri 

iyileştirmede orta derecede etkili olduğuna dair kanıtlar vardır [5, 6, 31, 32]. Bu programlar tipik olarak ağrı 

yönetimi, psikolojik danışmanlık, fizyoterapi, egzersiz, hasta eğitimi, kademeli aktivite ve akran desteğinin 

faydalarını birleştirir; ancak, bu programlar için ulaşılabilirlik veya ödeme birçok ülkede ve bölgede sınırlıdır. 

Bazı durumlarda, çalışanı daha az fiziksel göreve geçirmek için mesleki eğitim gerekli olabilir, ancak çalışanın 

ve işverenin tercihi çalışanı genellikle işte tutmaktır. 
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