Sağlık Tedbirleri Kurumu (GVS)
Daha önceden: Asbest tozu tehlikesine maruz kalmıș ișçi kayıt merkezi (Zas)
__________________________________________________________________
Asbest lifi tozu
Mesleki çalıșmalarında asbest lifi içeren toza maruz kalmıș kișilere yönelik bilgiler
• Asbest
Asbest, doğada lif biçiminde bulunan bir silikat mineralidir ve sanayide çok çeșitli alanlarda
kullanılmıștır. Asbest liflerinden kaynaklanan sağlık sorunlarının önlenmesi için asbestin kullanımı
ve asbest içeren ürünlerin üretimi günümüzde yasaklanmıștır. Asbest, artık yalnızca bunun yerine
kullanılabilecek bașka maddelerin bulunmadığı çok az üründe mevcuttur.
• Sağlığa yönelik tehlikeler
Soluduğumuz havada bulunan asbest lifi tozları, sağlığımızı tehdit etmektedir. Teneffüs edilen
asbest lifleri akciğerlerde birikebilir ye yıllar sonra bile hastalıklara neden olabilirler:
Gıcık öksürüğü, kesintili soluk alma, balgam ve daralma hissi ortaya çıkabilir. Bunlara ek olarak
asbest lifi, akciğer hastalığına (asbestoz) ve hatta akciğer kanserine bile yol açabilir. Özellikle sigara
kullananlar daha büyük risk altındadır. Nadiren de olsa göğüs zarı ve karın zarı kanserine neden
olması da mümkündür. Bu gibi belirti ya da hastalıkların bir meslek hastalığına ilișkin olup
olmadığına ise sadece doktor karar verebilir.
• Sonradan yapılan iș tıbbi kapsamındaki muayeneler
Edinilen tecrübelere göre asbest lifinden kaynaklanan hastalıklar, asbest tozu tehlikesi altındaki
çalıșmanın sona ermesinden yıllar sonra ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı da sigortalılar, meslek
hayatlarının sona ermesinden sonra da iș tıbbi açısından takip edilme hakkına sahiptirler. Sonradan
yapılan iș tıbbına ilișkin bu muayeneler, asbest lifi kaynaklı hastalıkların erken teșhis edilmelerini
sağlarlar. Söz konusu takipler, bu durumdan etkilenen herkesin yararınadır.
Düzenli aralıklarla sonradan yapılan muayeneler Sağlık Tedbirleri Kurumu (GVS) tarafından yetkili
yasal kaza sigorta kurumları adına (Berufsgenossenschaften) sunulmaktadır. Bu muayenelere
katılım isteğe bağlı olarak yapılır ve sigortalı için ücretsizdir. Seyahat masrafları ve kazanç kaybı da
dahil olmak üzere muayene masrafları, iș kazası sigortası kurumu tarafından karșılanmaktadır.
• Belgelendirme
Rıza gösterildiği taktirde, muayene sonuçları ve bulgular ZAs’de belgelenir. Böylece doktor, her
muayenede eski muayene sonuçlarını da göz önünde bulundurabilir. Bir meslek hastalığının mevcut
olmasına ilișkin șüphe bulunması durumunda da çabuk bir șekilde durumun aydınlatılması sağlanır.
Veriler, yetkili olmayanların eline geçme ihtimaline karșı korunmaktadır.
• Uyarı
Sigortalılardan GVS’in çalıșmalarını desteklemeleri ve
her adres değișikliğini bildirmeleri rica olunur.
Adres
GVS do Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse
86132 Augsburg
Telefon: 0821 3159-0
Faks: 0821 3159-1761
E-Mail: gvs@bgetem.de
Internet: http://gvs.bgetem.de
VA 701 (12/2012) türkisch

