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Mobil Sağlık Hizmetlerimiz
İstanbul OSGB , Ankara OSGB ve İzmir OSGB firmalarımız üzerinden 
İl Sağlık Müdürlüklerince yetkilendirilmiş olan “Gezici İSG Aracı” ve 
“Gezici Röntgen Araçları” ile siz değerli müşterilerimize 20.09.2018 
tarihinde İSG KATİP Sistemi üzerinden yayınlanan duyuru ile 
Türkiye’nin 81 illinde profesyonel ekibimiz ile Kaliteli, Hızlı ve Güvenilir 
Hizmet vermeye devam etmekteyiz.

Basit Tıbbi Laboratuvar Hizmetlerimiz
Detam Grup olarak İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde kurmuş 
olduğumuz “basit hizmet laboratuvarları” ile yine siz değerli 
müşterilerimize kaliteli hizmeti hızlı ve uygun fiyata sunmaya 
devam etmekteyiz.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince , çalışanların yaptığı işin niteliğine göre periyodik olarak sağlık muayenelerinin ve 
tetkiklerinin yapılması zorunludur. Detam Mobil Sağlık ekibi olarak çalışanlarınızın periyodik sağlık muayenelerini ve periyodik sağlık 
tetkiklerini mobil sağlık araçlarımız ile yerinde yapıyoruz.

Hangi Durumlarda Sağlık Muayenesi yapılmalıdır ? 

İşe Girişlerde ; İş Değişikliğinde ;Periyodik aralıklarla düzenli olarak ;İş Kazası , meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten 
uzaklaşmalardan sonra işe dönüşlerde talep edilmesi halinde

HİZMETLERİMİZ
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SAĞLIK MUAYENESİ NE SIKILIKLA YAPILMALIDIR ?
Çalışanların kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurarak uluslar arası standartlar ile 
işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda ; Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir Tehlikeli sınıftaki 
İşyerlerinde en geç üç yılda bir Çok Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk , 
genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerekli görmesi 
halinde bu süreler kısaltılabilir.

PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİNDE İSTENİLEN TETKİKLER NELERDİR 
Yapılan işin gereklilikleri ve işyeri hekiminin insiyatifi doğrultusunda yapılması gerekli olan tetkikler değişebilir. Başlıca yapılması ger-
ekli olan tetkikler aşağıdaki gibidir. 

Tam Kan Sayımı 

Karaciğer Enzim Analizleri

Tam İdrar Analizi

Biyolojik Sıvılarda Ağır Metal Analizleri (Kurşun, Aluminyum Vb)

İdrarda Fenol Analizi İdrarda Hippürik Asit Analizi

İdrarda TCA (Triklor Asetik Asit) Analizi

Göz Muayenesi İşitme Testleri

E-SONUÇ
Detam Grup Sağlık Hizmetlerimiz kapsamında yeni 
yaptığımız E Sonuç yazılım uygulaması sayesinde artık 
sonuçlar dijital platformda.

E-Sonuç ‘a tıklayarak size tanımlanmış kullanıcı bilgileri ile 
sistemimizden 15 yıl süre ile sağlık kayıtlarınıza güvenilir bir 
şekilde ulaşmanızı taahhüt ederiz.

E-Sonuç uygulaması sayesinde sonuç beklemeye gerek 
kalmadan tetkik sonuçları yapılacak olan tetkik çeşidine göre 
1-2 saat içerisinde sisteme yüklenerek sonuçlara hızlı bir 
şekilde ulaşmanızı sağlayacaktır.

Detam Grup Sağlık firmalarımızdan alacağız sağlık 
hizmetleri kapsamında önceki sağlık sonuçlarınızı da 
E-Sonuç uygulamamızdan sürekli olarak ulaşabilirsiniz.

RAPOR SİSTEMİ
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Neden Detam Mobil Sağlık ?
Detam Mobil Sağlık olarak 10 
yıllık tecrübe ve profesyonel, 
işinde uzman kadromuz ile 
sizlere daha hızlı ve kaliteli 
hizmeti en uygun şartlarda 
sunuyoruz. Mobil sağlık 
hizmetimizden faydalanmak 
için İletişim Sayfası aracılığı ile 
bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hangi durumlarda sağlık muayenesi yapılmalıdır?
İşe girişlerde
İş değişikliğinde
Periyodik olarak düzenli aralıklarla
İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalardan sonra işe 
dönüşlerde talep edilmesi hâlinde.

Sağlık muayenesi ne sıklıkla yapılmalıdır?
Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde 
bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları 
doğrultusunda;
Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir
Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir
Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir
özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir
defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu 
süreler kısaltılır.



Periyodik sağlık muayenelerinde istenilen tetkikler nelerdir ?
Yapılan işin gereklilikleri ve iş yeri hekiminin insiyatifi doğrultusunda yapılması gerekli olan tetkikler değişebilir. Başlıca 
yapılması gerekli olan tetkikler aşağıdaki gibidir.

Tam Kan Sayımı
Karaciğer Enzim Analizleri
Tam İdrar Analizi
Biyolojik sıvılarda ağır metal analizleri (Kurşun, Aluminyum vb.)
İdrarda Fenol Analizi f. İdrarda Hippürik Asit Analizi
İdrarda TCA (Triklor asetik asit) Analizi
Göz Muayenesi
İşitme testleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince, çalışanların yaptığı işin niteliğine göre periyodik olarak sağlık muayenel-
erinin ve tetkiklerinin yapılması zorunludur. Detam Mobil Sağlık ekibi olarak çalışanlarınızın periyodik sağlık muayenelerini 
ve periyodik sağlık tetkiklerini mobil sağlık araçlarımız ile yerinde yapıyoruz.
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AKCİĞER GRAFİSİ 
Çalışanların, akciğer hastalıklarından korunmasının yanı sıra olası 
riskleri takip edip önlem almak büyük bir öneme sahiptir. Akciğer grafisi, 
bu amaçla yapılması gereken en önemli tetkiklerden biridir. 

Akciğer filmleri 35x35 cm boyutunda olmalıdır. Akciğer grafisinin 
alınacağı mobil sağlık aracındaki röntgen cihazlarının yeterliliğinden 
emin olunmalıdır. Ayrıca filmler uzman radyologlar tarafından 
değerlendirilmelidir. 

ILO ULUSLAR ARASI  PNÖMOKONYOZ  

RADYOGRAFİLERİ SINIFLANDIRMASI
Tozlu ortama maruz kalması sonucu akciğerlere tozun girmesi ve tozun 
akciğerlerde birikmesi ile akciğer dokusunda hasar meydana gelmektedir. 
Bu hasar nedeni ile meydana gelen her türlü hastalığa pnömokonyoz 
denilmektedir. Erken tanı, teşhis ve tedavi ile kalıcı zararların önüne 
geçilebilmektedir. Tozla mücadele  Yönetmeliği kapsamına giren asbest 
ve türleri, kuvars içeren tozların bulunabileceği işyerlerinde çalışanların 
standart akciğer radyografileri okuyucu tarafından ILO Uluslararası 
Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılmasına göre değerlendirilir. 
Değerlendirmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ILO Uluslararası 
Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılması konusunda eğitim almış 
hekimler yapabilir.

İŞİTME TESTİ (ODİOMETRİ)
Çalışanların, akciğer hastalıklarından korunmasının yanı sıra olası 
riskleri takip edip önlem almak büyük bir öneme sahiptir. Akciğer 
grafisi, bu amaçla yapılması gereken en önemli tetkiklerden biridir. 

Akciğer filmleri 35x35 cm boyutunda olmalıdır. Akciğer grafisinin 
alınacağı mobil sağlık aracındaki röntgen cihazlarının yeterliliğinden 
emin olunmalıdır. Ayrıca filmler uzman radyologlar tarafından 
değerlendirilmelidir. 

GÖRME BOZUKLUKLARI VE  
RENK KÖRLÜĞÜ TARAMASI
Çalışanların görme bozukluklarının takibi; çalışanların görme kalites-
inin işe uygunluğunun saptanması için önem taşır. Görme bozuklukları 
ve renk körlüğü taramaları, işe giriş sırasında yapılır. Bunun nedeni 
işe giriş sırasında uzağı ya da yakını görememe veya renk körlüğü gibi 
rahatsızlıkları tespit etmektir. Değerlendirmeleri göz hekimi tarafından 
yapılması gerekmektedir.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ  (SFT)
Çalışma ortamında bulunun gaz, toz, duman veya kimyasal maddelere 
maruz kalan çalışanlarında solunum yolları ve akciğerleri belirli 
aralıklarla sağlık taramasından geçirilmelidir. Çünkü bu tür ortamlarda 
çalışanların, akciğer hastalıkları ve akciğer kanserine yakalanma riski 
yüksektir.

Solunum Fonksiyon Testi ile akciğerlerin alabildiği hava hacmi ve bu 
nefes alıp verme esnasında güçlü solunum faaliyeti sonucu oluşan  
hava akım  hızı ölçülür. Bu test, birçok ciddi hastalığın tanısında 
büyük öneme sahiptir. Sonuçlar göğüs hastalıkları uzmanı tarafından 
değerlendirilir.
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EKG (ELEKTROKARDİOGRAFİ) 
EKG (  Elektro Kalp Grafisi ) 12 kanallı EKG cihazı elektrotları ile  
gerçekleştirilir. Sonuçları Kardiyoloji Uzmanımız ve/veya  Kurum Sorumlu 
Hekimimiz  tarafından değerlendirilip raporlandırılır.

LABORATUVAR TETKİKLERİ 
Numuneler sağlık memuru, hemşire ve/veya Tıbbi Laboratuvar Teknisy-
enleri tarafından alınmakta ve soğuk zincir kuralları gözetilerek laboratu-
vara ulaştırılmaktadır. Alınan numuneler, uzman hekimler tarafından 
ileri teknolojik yöntemlerle çalışılmakta ve sonuçlandırılmaktadır. 
Sonuçlar İçerik Türüne göre Tıbbi Mikrobiyoloji ve/veya Tıbbı Biyokimya 
Uzmanı ve/veya Laboratuvar Sorumlu Hekim  tarafından değerlendirilip 
raporlandırılacaktır

PORTÖR TARAMALARI
İşyerlerinde çalışanlara yapılması zorunlu olan tetkiklerden biri de 
portör taramalarıdır. Tüm çalışanlar işe giriş sırasında ve periyodik 
olarak portör taramaları yaptırmalıdır. 

Özellikle gıda sektörü ve kreş çalışanlarının yaptırması zorunlu olan 
portör taramalarında, birkaç farklı test uygulanır.

Gaita mikroskopisi, gaitada parazit ve parazit yumurtası incelemesinde; 
dışkıda bağırsak parazitleri, mikroskobik inceleme yöntemiyle analiz 
edilir. Bu test 6 ay aralıkla yaptırılmalıdır.

Gaita kültürü ve antibiyogrami testi; salmonella ve shigela bakterilerin 
dışkıda araştırılmasıdır. Yılda 1 kez tekrarlanmalıdır.

Boğaz kültürü; boğazda bulunan beta hemolitik streptekok araştırılması 
için yapılır. Yılda en az 1 kez yapılması gereken tetkiklerdendir.

bulunabileceği işyerlerinde çalışanların standart akciğer radyografileri 
okuyucu tarafından ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi 
Sınıflandırılmasına göre değerlendirilir. Değerlendirmeyi Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ILO Uluslararası Pnömokonyoz 
Radyografileri Sınıflandırılması konusunda eğitim almış hekimler 
yapabilir.

KANDA KURŞUN VE KRETAİNİN
Böbreklerinizin normal çalışıp çalışmadığını belirlemek ve böbrek 
hastalığı tedavisini izlemek için bu test yapılır. 

Bu test kan ve idrarınızdaki kreatinin miktarını ölçmektedir. Kreatinin 
kaslarınızda kreatin denilen bir bileşiğin parçalanması sonucu oluşan 
bir atık üründür. Kreatin, kaslarınızı kasmanız için gereken enerjiyi 
temin eder. Hem kreatin hem de kreatinin vücudunuz tarafından 
oldukça sabit oranda üretilir. Kreatininin hemen hemen hepsi böbrekler 
tarafından atıldığından kan düzeyleri böbreklerimizin ne kadar iyi 
çalıştığının bir göstergesidir. Üretilen miktar kişinin cüssesine ve kas 
kitlesine bağlıdır. Bu nedenle kadınlar ve çocuklara göre kreatinin 
düzeyleri erkeklerde biraz daha yüksek olacaktır.

Kreatinin klirensini hesaplamak için kan kreatinini ve 24 saatlik idrarda 
kreatinin testi kullanılabilir.
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Sanayi Cad. Çobançeşme Mah. Nish İstanbul 
Evleri B Blok Zemin 5 Bahçelievler /İSTANBUL

0 212 217 67 06 - 444 6 596

 istanbul@detam.com.tr

Sağlık Mah. Aksu Cad. No:3/2 Sıhhiye / Çankaya 
ANKARA

0 312 433 39 39 - 444 6 596

detam@detam.com.tr

İsmet Kaptan Mah. Gazi Bulvarı Aran İş Mrkz. 
No: 93 Kat:3 Daire: 33-34 Konak / İZMİR

0232 259 77 00 - 444 6 596

izmir@detam.com.tr

MOBİL SAĞLIK VE BASİT HİZMET LABORATUVARI

√ İşe Giriş Muayenesi
√ Mobil Sağlık Hizmeti
√ Ambulans Hizmeti
√ Solunum Testleri
√ Akciğer Grafisi 
√ Portör
√ Kan Tahlilleri
√ İdrar Tahlilleri
√ Şeker Testi

“Detam Mobil Sağlık Bir Detam Group Markasıdır”


