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Özet

Summary

Kas iskelet sistemi hastal›klar› özürlülü¤ün önemli nedenlerindendir. Bu nedenle bu hastalar s›kl›kla baﬂta özürlülük raporu olmak
üzere çeﬂitli isteklerle hastanelerin sa¤l›k kurullar›na baﬂvururlar.
Sa¤l›k kurullar›nda özürlülük sa¤l›k kurulu raporlar› için 30 Mart
2013 tarihinde yay›nlanan ilgili yönetmelik hükümlerine göre karar verilir. Romatoloji, sa¤l›k kurullar›nda bulunmas› zorunlu
branﬂlardan biri de¤ildir. Bu nedenle romatolojik hastal›¤› olan
hastalar kurul taraf›ndan de¤erlendirme için romatoloji klini¤ine
yönlendirilir. Bu ﬂekilde yönlendirilen hastalar›n önceki epikriz, laboratuvar sonucu, rapor ve reçete gibi geçerli t›bbi kay›tlar›n›n incelenmesi ve öykü, fizik inceleme ve gerekli laboratuvar testleri ile
birlikte de¤erlendirilmeleri gerekir. De¤erlendirilen bu hastalar›n
romatolojik tan›s›, aktivite durumu, organ tutulumu olup olmad›¤› ve varsa kal›c› organ ve fonksiyon sekelleri aç›k olarak gönderilen forma yaz›lmal›d›r. Organ tutulumu olan hastalar›n de¤erlendirme için ilgili di¤er branﬂlara da yönlendirilmesi gerekir. Sa¤l›k
kurulu raporlar›nda son karar yetkisi sa¤l›k kurulunundur. Romatizmal hastal›klar ile ilgili olarak, yönetmelikte geçen önemli bir ilke, bu hastal›klar için özür oranlar›n›n hastal›¤›n aktif oldu¤u dönemde belirlenemeyece¤idir. Bu nedenle hastal›¤› aktif olan ve yeterli tedavi almayan hastalarda, uygun ve yeterli tedavi ile hastal›¤›n bask›lanmas›ndan sonra de¤erlendirme yap›lmas› gerekir. Hastal›k aktivitesinin tam olarak bask›lanmas›n›n beklenmedi¤i durumlarda ise en az bir y›l uygun ve yeterli tedavi almas›ndan sonra de¤erlendirilmesi gerekir.

Musculoskeletal diseases are the major causes of disability. Therefore,
these patients apply to health assessment committees of hospitals
with various demands including disability reports. In health assessment committees, disability reports are decided according to provisions of regulations published in 30th of March 2013. It does not
mandatory to have rheumatologist in health assessment committees.
Hence, the patients applied to these committees with diagnosis of
rheumatological diseases are directed to department of rheumatology for detailed evaluation. These patients’ previous hospital records
such as reports of epicrisis, laboratory results, drugs and prescriptions
should be evaluated concurrently with current history, physical examination and essential laboratory results of patients. Rheumatological
diagnosis, activity status, the status of organ involvement, permanent
disabilities of organ systems and functional disabilities of these
patients should be written apparently in forms sent by committees.
The patients with organ involvement should be directed to concerned
department for examination. The authority of final decision belongs
to the health assessment committees. Regarding the rheumatological
disorders, one of the most important principle regulations is that
when the patients are in active disease period, disability ratios should
not be determined. Therefore, these patients who have active disease
should be reevaluated after suppression of disease with appropriate
and sufficient treatment. Whether the disease suppression is not possible, reevaluation of these patients should be considered after at
least one year appropriate and sufficient treatment.
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Kas-iskelet sistemi hastal›klar›, kiﬂinin yaﬂ›na uygun
aktiviteleri gerçekleﬂtirme kabiliyetinin olmamas› ﬂeklinde
tan›mlanan uzun süreli yetersizli¤in en önemli nedenle-

rindendir. Kas-iskelet sistemi rahats›zl›klar›n›n Amerika
Birleﬂik Devletleri'nde, her y›l 315 milyon kiﬂinin birinci
basamak hekimine gitmesine, 8 milyondan fazla kiﬂinin
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hastaneye baﬂvurmas›na ve 1.5 milyondan fazla kiﬂide de
fonksiyonel k›s›tlanmaya neden oldu¤u bildirilmiﬂtir.[1] Örne¤in romatoid artritte (RA), eklem hasar› progresif olarak
artmakta ve 20 y›lda hastalar›n önemli bir k›sm›nda ciddi
iﬂgücü kayb› meydana gelmektedir.[2,3] RA tan›s› alan çal›ﬂanlar›n ilk 6 ay içinde %22-76's›, ilk 12 ay içinde ise %3684'ü iﬂ kayb› yaﬂamakta ve 7-10 y›l içinde %20-70'i iﬂ göremez hale gelmektedir.[4] Bununla birlikte geliﬂen tedavi
imkanlar› ile birlikte RA'da iﬂgücü kay›plar› geçmiﬂten günümüze istikrarl› bir ﬂekilde azalmaktad›r.[4,5] Kas-iskelet
sistemi hastal›klar›, benzer ﬂekilde ülkemizde de önemli iﬂ
gücü kayb›na ve özürlülü¤e neden olmaktad›r ve bu hastalar baﬂta özürlülük raporu olmak üzere çeﬂitli isteklerle
sa¤l›k kurullar›na baﬂvurmaktad›rlar.
Özürlü sa¤l›k kurulu raporlar›n›n al›n›ﬂ›, geçerlili¤i,
de¤erlendirilmesi ve özürlü sa¤l›k kurulu raporu verebilecek yetkili sa¤l›k kurumlar›n›n tespiti ile ilgili usul ve
esaslar› belirlemek, bu alanda ortak bir uygulama geliﬂtirmek ve uluslararas› s›n›fland›rma ve ölçütlerin kullan›m›n› yayg›nlaﬂt›rmak amac›yla en son 30 Mart 2013 tarihinde bu konu ile ilgili bir yönetmelik yay›nlanm›ﬂt›r. Bu yönetmelik, özürlülere sa¤lanan haklardan ve verilen hizmetlerden yararlanmak amac› ile istenilen özürlü sa¤l›k
kurulu raporlar› ile bu raporlar› verebilecek yetkili sa¤l›k
kurumlar›n› ve özürlülerle ilgili s›n›fland›rma ve ölçütleri kapsar.[6] Bu yönetmeli¤e göre do¤uﬂtan veya sonradan,
bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini
çeﬂitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaﬂama uyum sa¤lama ve günlük gereksinimlerini karﬂ›lamada güçlükleri olan ve korunma, bak›m veya rehabilitasyon, dan›ﬂmanl›k ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kiﬂilere özürlü, özür oran› %50 veya üzerinde olan ve günlük yaﬂam aktivitelerini baﬂkalar›n›n yard›m› olmaks›z›n
yerine getiremeyece¤ine karar verilen kiﬂilere de a¤›r
özürlü denilmektedir.[6] Özürlü sa¤l›k kurulu, iç hastal›klar›, göz hastal›klar›, kulak-burun-bo¤az, genel cerrahi
veya ortopedi ile nöroloji veya psikiyatri uzmanlar›ndan
oluﬂur. Özürlü sa¤l›k kurulu raporu vermeye yetkili sa¤l›k kurumunda, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR) uzman hekiminin bulunmas› halinde, özürlü sa¤l›k kurulunda FTR uzman›n›n yer almas› zorunludur. De¤erlendirilecek özür, say›lan uzmanl›k dallar›n›n d›ﬂ›nda ise ilgili dal uzman›n›n da kurulda bulunmas› ﬂartt›r. Kurulda
bulunan hekimler birbirlerinin yerine karar veremezler.[6]
Sa¤l›k kurulu sekretaryas› taraf›ndan haz›rlanan, kiﬂilerin özür ve sa¤l›k durumlar› ile kullan›m amac›n› belirten
özürlü sa¤l›k kurulu raporlar› ilgili branﬂ›n o ay için sa¤l›k
kurulu için görevlendirilmiﬂ olan uzman hekimleri taraf›ndan doldurulur. Bu raporlara muayene tarihi, poliklinik kay›t numaras›, klinik ve laboratuvar bulgular› ile tan›lar ayr›nt›l› olarak yaz›l›p imzalan›r. Varsa muayene, radyolojik
bulgular ve di¤er laboratuvar incelemelerini içeren di¤er
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belgeler özürlü sa¤l›k kurulu raporu formuna eklenir. Kiﬂinin özür oran›, sa¤l›k kurulunca, bu yönetmeli¤in ekinde
yer alan özür oranlar› cetveline göre yüzde (%) olarak belirlenerek özürlü sa¤l›k kurulu raporunun ilgili bölümünde
rakam ve yaz› ile belirtilir. Bu cetvelde ad› geçmeyen hastal›klara ve kay›plara ait özür oranlar›, fonksiyon kayb› esas
al›narak sa¤l›k kurulunca de¤erlendirilerek belirlenir.[6]
Hastalar sa¤l›k kurullar›na, özürlülere sa¤lanan haklardan ve verilecek hizmetlerden yararlanma (gelir vergisi muafiyeti, malulen emeklilik, evde bak›m ücretinden
yararlanma, özel tüketim vergisinden vb) yan› s›ra tayin
ve nöbet tutmadan muafiyet gibi çeﬂitli isteklerle baﬂvurmaktad›rlar. Sa¤l›k kurulu hastalar›n›n bir k›sm› kendi
merkezimizde takipli hastalarken ço¤u hasta baﬂka merkezlerin izledi¤i veya düzgün bir takibi olmayan ve hatta
tan›s› bile konulmam›ﬂ hastalar olabilmektedir. Bu nedenle bu gibi hastalar›n öncelikle öykü, fizik muayene ve
lüzumu halinde laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri ile
romatolojik aç›dan de¤erlendirilmeleri gerekmektedir.
Romatizmal hastal›klar ile ilgili olarak, yönetmelikte
geçen önemli bir ilke, bu hastal›klar için özür oranlar›n›n
hastal›¤›n aktif oldu¤u dönemde belirlenemeyece¤idir.
Bu nedenle hastal›¤› aktif ve yeterli tedavi almayan hastalarda, uygun ve yeterli tedavi ile hastal›¤›n bask›lanmas›ndan sonra de¤erlendirme yap›laca¤› belirtilir. Yönetmelikte hastal›k aktivitesinin tam olarak bask›lanmas›n›n
beklenmedi¤i durumlarda, hastalar›n özür oran›n›n en az
bir y›l uygun ve yeterli tedavi almas›ndan sonra de¤erlendirilmesi ﬂart› getirilmiﬂtir.
Özürlü sa¤l›k kurulu raporunda hastan›n tan›s› ve
hastal›k aktivitesi yan›nda organ ve fonksiyon sekellerinin
de de¤erlendirilerek belirtilmesi gerekir. Yönetmelikte
organ ve fonksiyon sekellerine ba¤l› özür oranlar›n›n ilgili sistemlerin yönetmelikte belirtilen ölçütleri kullan›larak yap›lmas› gerekti¤i belirtilmektedir. Yönetmelikte
romatoloji bölümü alt›nda organ ve fonksiyon sekeli bulunmayan romatolojik hastal›klar için tan›ya göre özel bir
özür oran› bulunmamaktad›r. Romatizmal hastal›klar›n
en çok etkiledi¤i sistemlerden biri de kas iskelet sistemidir. Yine santral ve periferik sinir sistemi tutulumu olabilir. Yönetmelik Ek-2'de kas iskelet ve sinir sistemi baﬂl›¤› alt›nda yer alan bölümlerde Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon, Ortopedi, Nöroloji ve Romatoloji uzman hekimleri taraf›ndan tan› ve tedavisi yürütülen ortopedik, nörolojik, romatizmal hastal›klar›n hareket sisteminde neden
olduklar› bozukluklara ait özürlülük yüzdeleri yer almaktad›r. Özürlülük yüzdeleri belirlenirken hastal›k tan›s›
de¤il, ortaya ç›kan bozuklu¤un vücutta neden oldu¤u
fonksiyon kayb› öncelikle dikkate al›n›r. Bu bölümlerin
yan› s›ra özür oranlar› cetvelinde baz› romatolojik hastal›klar için di¤er bölümlerin alt›nda yüzde (%) olarak baz›
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oranlar› bulunmaktad›r. Örne¤in deri baﬂl›¤› alt›nda
Behçet hastal›¤›, cilt tutulumlu vaskülit, sarkoidoz, kronik ba¤ dokusu hastal›klar›, Reiter sendromu ve pannikülit için özür oranlar› verilmektedir. Benzer ﬂekilde kardiyovasküler sistem içinde Raynaud fenomeni ve staz ülserleri (örne¤in Behçet hastal›¤›na ba¤l› derin ven trombozuna sekonder) için ve endokrin sistem içinde de gut hastal›¤› için özür oranlar› bulunmaktad›r[6] (Tablo 1).

Maluliyet, bak›m ücretinden yaralanma, özel tüketim
vergisinden (ÖTV) yararlanma ve özürlü kimlik kart› almak için sa¤l›k kuruluna baﬂvuran ve sa¤l›k kurulundan romatolojiye yönlendirilen hastalarda hastan›n varsa eski
epikriz, rapor, laboratuvar tetkik sonucu, radyolojik incelemeleri ve reçetelerinin gözden geçirilip, detayl› öyküsünün
al›nmas›, lokomotor sistem dahil ayr›nt›l› fizik muayenesinin yap›lmas›, gerekiyorsa laboratuvar testlerinin ve radyo-

Tablo 1. Yönetmelikte Ek-2 özürlülük oranlar› cetvelinde di¤er branﬂlar içinde geçen romatolojik hastal›klar›n özür oranlar›.
Deri
‹mmün, otoimmün ve sistemik hastal›klar›n deri bulgular›
Vaskülitler
• Hafif
• Orta
• ﬁiddetli
• Çok ﬂiddetli
Pannikülitler (Lezyon ﬂiddetine göre de¤erlendirilir)
• Orta
• ﬁiddetli
• Çok ﬂiddetli
Behçet hastal›¤›
• Tedavi alt›nda hafif ve orta derecede mukokutanöz Behçet hastal›¤›
• Tedaviye dirençli ﬂiddetli mukokutanöz Behçet hastal›¤›
Kronik ba¤ doku hastal›klar›
• Hafif
• Orta
• ﬁiddetli
• Çok ﬂiddetli

5
10
20
40
5
10
20
10
20
5
10
20
30

Reiter sendromu: Sadece deri lezyonlar› için

5

Sarkoidozis
• Sadece deri lezyonlar› için lokalize
• Yayg›n

5
10

Vasküler hastal›klar›n deri bulgular›
Kronik bacak ülserleri: (Lezyon ﬂiddetine göre)
• Hafif
• Orta
• ﬁiddetli
• Çok ﬂiddetli

5
10
20
30

Hematolojik hastal›klar
Otoimmün hemolitik anemiler (‹diyopatik ve sekonder otoimmün hemolitik anemiler)
• Hafif-orta (Tedavi ile Hb 10-12 g/dl)
• Tedavi ile Hb 8-10 g/dl
• Tedaviye yan›t vermeyenler (Hb <8 g/dl)

20
40
80

Kardiyovasküler sistem
Pulmoner hipertansiyon
Klas 1: Asemptomatik; Fizik muayene ve EKO veya sa¤ kateter ile pulmoner arter sistolik bas›nc› (PASB)
30-40 mmHg saptanan ve pulmoner hipertansiyon tan›s› konmuﬂ hastalar

10

Klas 2: Günlük fiziksel aktivitede hafif k›s›tlamas› olan (NYHA 2), EKO veya sa¤ kateterde PASB: 40-50 mmHg saptanan hastalar

25

Klas 3: Günlük fiziksel aktivitede a¤›r k›s›tlamas› olan (NYHA 3), EKO veya sa¤ kateterde PASB: 50-70 mmHg saptanan hastalar

50

Klas 4: ‹stirahatte dispne, gö¤üs a¤r›s› ve presenkopu olan veya en küçük aktivitelerde semptomlar› ortaya ç›kan (NYHA 4) ve/veya
istirahatte sa¤ ventrikül yetmezli¤i belirti ve bulgular› olan PASB: 70 mmHg üzeri hastalar

100

Fonksiyonel damar hastal›¤› olanlar (Reynaud fenomeni, akrosiyanozis vb.)
• Trofik bozuklu¤u olmayanlar
• Trofik bozuklu¤u olanlar (doku nekrozu)
Venöz sistem hastal›klar›: ‹nvaziv ve noninvaziv tetkiklerle tespit edilmiﬂ derin ven trombozuna ba¤l› venöz dönüﬂ bozuklu¤u olanlar
• Staz ülseri bulunmayanlar
• Staz ülseri bulunanlar
- Tek ekstremite
- ‹ki ekstremite

20
40
20
40
70

Endokrin sistem
Gut hastal›¤›
• Komplikasyonsuz
• Kronik gut artiriti

10
20
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lojik incelemelerinin istenmesi ve de¤erlendirilmesi ile hastan›n romatolojik tan›s›n›n, aktivite durumunun ve organ
ve/veya fonksiyon sekeli olup olmad›¤›n›n aç›k olarak belirtilmesi gerekir. Özellikle sistemik tutulumu olan hastalarda
organ ve fonksiyon sekelleri belirlenerek, hastan›n gerekiyorsa ilgili bölümlere de yönlendirilmesi ve hastan›n ilgili
branﬂlar taraf›ndan da de¤erlendirilmesi gerekir. Örne¤in
akci¤er tutulumu olan RA, SLE veya sistemik skleroz hastalar›n›n gö¤üs hastal›klar› bölümüne, pulmoner hipertansiyonu olan hastalar›n kardiyoloji bölümüne, özofagus, ince barsak veya kolon tutulumu olan hastalar›n gastroenteroloji bölümüne, üveit, sklerit veya baﬂka göz tutulumu
olan hastalar›n göz hastal›klar› bölümüne, nörolojik tutulumu veya defisiti olan hastalar›n nöroloji bölümüne, böbrek
tutulumu veya böbrek testlerinde bozulma olan hastalar›n
nefroloji bölümüne kas-iskelet tutulumu olan hastalar›nda
da fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüne yönlendirilmesi
ve o bölümlerce de de¤erlendirilmesi gerekir. Hastanemizde özellikle deformitesi olan tüm romatoid artrit ve ankilozan spondilitli hastalar tan›s›, aktivite durumu, kulland›¤›
ilaçlar ve sistemik tutulumu olup olmad›¤› belirlenip rapora yaz›ld›ktan sonra deformitelerin ve kas iskelet sisteminin
fonksiyonel durumunun de¤erlendirilmesi için fizik tedavi
ve rehabilitasyon bölümüne yönlendirilmektedir.
Bölümümüz aç›s›ndan sa¤l›k kuruluna baﬂvuru nedenlerinden birini de, romatizmal hastal›¤› olan hastalar›n tayin için kullan›lmak üzere, sa¤l›k durumlar›n› ve
hastal›klar›n› gösterir ve s›kl›kla da “romatoloji uzman›
olan bir merkezde takibi gerekir” ibaresinin eklenmesini
istedikleri sa¤l›k kurulu raporlar› oluﬂturmaktad›r. Bu konuda ilgili yönetmeliklerde aç›k bir hüküm bulunmamaktad›r ve bu konu sa¤l›k kurullar›n›n takdirine b›rak›lm›ﬂt›r. Hastanemizde bölüm olarak uygulamam›z yaln›zca
a¤›r sistemik tutulumu ve hayati tehlikesi olan ve kulland›¤› tedaviler nedeni ile çok yak›ndan romatoloji takibi
gereken hastalar için bu ﬂekilde rapor verilmesidir. Bunun d›ﬂ›ndaki hastalar için “romatoloji uzman› olan bir
ﬂehirde yaﬂamas› gerekir” ﬂeklinde bir rapor verilmemektedir. Özellikle ülkemizde ulaﬂ›m imkanlar›n›n geldi¤i seviye ve romatizmal hastal›klar›n pek ço¤unda ayda birden
daha s›k bir takibin gerekmedi¤i de göz önünde tutularak, bu konuda uygun ve gerçekçi kararlar›n al›nmas› konusuna özen gösterilmesi gerekti¤i aç›kt›r.
Bölümümüz aç›s›ndan sa¤l›k kuruluna s›k baﬂvuru nedenlerinden bir tanesi de, romatizmal hastal›¤› olan çal›ﬂanlar›n özellikle de sa¤l›k personelinin nöbet tutup tutamayaca¤› ile ilgilidir. Bu konuda da ilgili yönetmeliklerde aç›k bir hüküm bulunmamaktad›r ve bu konu da sa¤l›k kurullar›n›n takdirine b›rak›lm›ﬂt›r. Tedaviye ra¤men
aktif seyreden ve günlük iﬂlerini yapmakta zorlanan, sistemik tutulumu veya kas iskelet tutulumuna ba¤l› a¤›r deformiteleri olan hastalar›n nöbet tutmalar› uygun olma-
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yabilir. Ancak bölümümüzde özellikle tedavi ile hastal›klar› kontrol alt›nda olan hastalara “nöbet tutmas› sak›ncal›d›r veya nöbet tutmas› hastal›¤›n› alevlendirebilir” gibi
raporlar verilmemekte ve hakem hastane olarak da di¤er
hastanelerden al›nan bu tür raporlar yukar›daki kriterleri
taﬂ›mad›kça onaylanmamaktad›r.
Sonuç olarak, sa¤l›k kuruluna baﬂvuran ve sa¤l›k kurulu taraf›ndan romatoloji görüﬂü istenen hastalar, elindeki
eski epikriz, dosya, dosya özeti, laboratuvar sonucu ve reçete gibi geçerli t›bbi dokümanlar, detayl› öykü, lokomotor sistemi de içeren fizik muayene, gerekli görülen laboratuar ve radyolojik incelemeler ile de¤erlendirilerek varsa
romatolojik tan›s›, aktivite durumu, fonksiyonel durumu
ve sistemik tutulumu olup olmad›¤› tespit edilerek rapora
yaz›lmal›, sistemik tutulumu veya baﬂka hastal›klar› varsa
ilgili di¤er branﬂlara da yönlendirilmeli ve sa¤l›k kurulu taraf›ndan sorulan sorulara aç›k bir yan›t verilmelidir. Bu
noktada son karar yetkisinin sa¤l›k kurulunda oldu¤u ve
sa¤l›k kurulunun ilgili branﬂlar›n da görüﬂünü dikkate alarak, nihai karar› heyet halinde verdi¤i unutulmamal›d›r. ‹lgili yönetmelikte uygun tedavi ile hipertansiyon ve diabetes mellitus gibi asemptomatik seyredebilen kronik hastal›klar›n bile özür oranlar› mevcutken, hastan›n yaﬂam kalitesini ve fonksiyonel durumunu çok daha fazla etkileyen ve
daha riskli tedaviler verilmesi gereken romatolojik hastal›klar›n yaln›zca komplikasyonlar›na ve sekellerine özür
oranlar› verilebilmesi, ilgili yönetmelikte dikkat çeken ve
üzerinde düﬂünülmesi gereken bir konudur.
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