מחלות מקצוע ומיקרוטראומה

לשכת ממוני הבטיחות בישראל
 בתאריך  ,23.3.2020נרשמה לשכת ממוני הבטיחות בישראל כעמותה
 ואלה מטרות העמותה :
 הקמת ארגון יציג לפי כל דין לכלל ממוני הבטיחות בישראל.
 לפעול למען קידומם המקצועי של ממוני הבטיחות בין היתר לפי המלצות "וועדת אדם".
 לפעול למען רווחתם של ממוני הבטיחות בין היתר על ידי הפחתת כמות ימי העיון הנדרשת מממונה הבטיחות
לפי דין ו/או הגבלת התשלום בגין ביצוע ימי העיון באופן שלא יעלה על  ₪ 100לכל יום עיון.

 נכון ל  ,17.11.2021מונה העמותה  2150חברים שהינם ממונים על הבטיחות והיא מהווה היום את
הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של ממונים על הבטיחות.

הוראות כלליות ליום העיון

 במהלך היום תידרשו לחתום באמצעות האפליקציה בזמנים המוגדרים  -סה"כ  3חתימות.
 חובה להשאיר את מצלמת המחשב פתוחה בכל שעות יום העיון כולל בזמני ההפסקה.
 חל איסור על שימוש ברקע וירטואלי.
 נוהל מפע"ר מחייב להזדהות בשם פרטי ושם משפחה במשך כל ההדרכה בעברית.
 חל איסור על שימוש בטלפון בזמן נהיגה ולכן חל איסור להימצא ברכב.
 בזמן ההדרכה נדרש לשהות במקום קבוע ,יש להימנע מלהסתובב עם המצלמה.
 חובה להקפיד על מיקרופון סגור לטובת הצלחת ההדרכה.
 ניתן ואפילו רצוי לשאול שאלות .אם יש לכם שאלות אפשר לשאול באמצעות הצ'אט אני מבטיח להתייחס לכולם.
 משתתפים שלא ימלאו אחר הוראות אלו לא יונפק עבורם אישור כשירות.
 אישור הכשירות יועבר בדוא"ל עד  10ימים.
 איש הקשר ביום העיון (מנהל ה  – )ZOOMאיריס (מזכירת לשכת הממונים) – .055-5570919

זמני חתימה באפליקציה רמדור בטיחות

חתימה ראשונה 10:30 -10:00 -
חתימה שניה 12:00-13:00 -
חתימה שלישית 15:00 -14:30 -
אפשרות החתימה היא רק בשעות שנקבעו לכך.

יוסי קופל
 M.H.A.בניהול מערכות בריאות
ממונה בטיחות בעבודה ,ממונה קרינה מייננת ,מדריך בטיחות
עורך מבדקים בכיר למערכות משולבות

נייד052-9283231 :
E-mail: josephe.copell@gmail.com



מרצה בתחומי ניהול ותקני איכות ,בריאות ובטיחות לחברות וארגונים (ד.י.מ יעוץ

והדרכה ,מכון מור ,פמי פרימיום ועוד).


מדיטון  -מנהל סניפי יד מכוונת  -יעוץ והכוונה לוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי.



הטכניון – יחידת הבטיחות.



צה"ל – קצין בחיל הרפואה  -מגוון תפקידי ארגון ,הדרכה ופיקוד.

שירות צבאי:

 – 1999-2016שירות קבע (רס"ן)
 – 1990-1999מפקד בחטיבת חיל רגלים (מילואים)
 - 1987-1990לוחם ומפקד בחטיבת גבעתי
מתפקידי האחרונים בשירות:
 – 2012-2016סגן מפקד המרכז לציוד ומכשור רפואי ,צה"ל


אפיון והקמת בתי"ח שדה בעיתות חירום (בי"ח לפצועים הסורים ברמה"ג ,בתי"ח במשלחות
צה"ל לאזורים מוכי אסון בחו"ל).



תכנון וניהול בקרה תקציבית לעולם המכשור וציוד רפואי ושרשרת לטיוב אספקת המכשור וצר"פ.



תכנון וניהול תחום איכות ,בטיחות ,גהות והגנת הסביבה בהתאם לדרישות תקני איכות ות"י.

 - 2008-2012ראש תחום מערך יקרים בחירום (ר"מ  2בחירום) ,צה"ל


תכנון ,אימון ,הדרכה וניהול כשירותן של  25יחידות מילואים הפורשות בבתי החולים הציבוריים
ושיתוף פעולה
עם האגף לשעת חירום החירום במשרד הבריאות ,אגף השיקום במשרד הביטחון ויחידת דובר
צה"ל.



פרישת היחידות במבצעים כדוגמת "עופרת יצוקה"" ,עמוד ענן" ו"צוק איתן".

יום עיון לשכת הממונים  -מחלות מקצוע ומיקרוטראומה

החומר הנסקר:
 מבוא לתחלואה תעסוקתית
 הקשר בין מחלות מקצוע ,תאונות עבודה ומיקרוטראומה

 תפקידי הממונה על הבטיחות בעבודה במניעה וצמצום מחלות מקצוע
 רישום מחלות תעסוקתיות
 תקנות ביטוח לאומי

 סיווג מחלות מקצוע:



סרטן תעסוקתי



מחלות שמיעה תעסוקתיות



מחלות עור תעסוקתיות



מחלות שריר  -שלד תעסוקתיות



מחלות דרכי נשימה תעסוקתיות



מחלות תעסוקתיות של מערכת העצבים



מחלות נפש תעסוקתיות

חקיקה:

 פקודת תאונות ומחלות משלח  -יד (הודעה)1945 ,
 תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה  -רשימה נוספת) ,התש"ם 1980

מסמכים ישימים ותומכי החלטה:

 הרישום למחלות תעסוקתיות בישראל
 ספר המבחנים ביטוח לאומי
 טופס בל – 202 /תביעה למחלת מקצוע
 תקציר בנושא מחלות מקצוע

מחלת מקצוע ,בריאות תעסוקתית – מונחים שחובה להכיר

 מחלת מקצוע הינה מחלה שבה חלה העובד עקב עבודתו בעת היותו חשוף לגורמים מזיקים ,כגון:
גורמים כימיים ,פיסיקליים ,ביולוגיים וכדומה.
 מחלת המקצוע הינה תוצאה של חשיפה חוזרת וממושכת לגורם המזיק.
 בכל מקרה של חשד למחלת מקצוע על המעביד לדווח למפקח עבודה אזורי.

 בריאות תעסוקתית הינה ענף בתחום הרפואה העוסק בתופעות הנגזרות מתחום העיסוק של החולה.
 התפקיד העיקרי של הבריאות התעסוקתית הוא למנוע מראש את החשיפה של העובד לאותם גורמים
מזיקים העלולים לפגוע בעובד ולגרום למחלתו.
 גהותן ---סקר---המלצות והנחיות---מעקב ביצוע

 במקום העבודה עלול עובד לבוא במגע ולהיחשף לגורמים ותנאים מזיקים לבריאות כגון חומרים
מסוכנים ,רעש ,רטט ,קרינות אלקטרומגנטיות ,חיידקים ,ווירוסים ,תחנת עבודה שנבנתה בצורה
לקויה ועוד.
 מחלות הנגרמות לעובד כתוצאה מגורמים ותנאים מזיקים בעבודה הן לרוב מחלות כרוניות ,אשר
אינן ניתנות לריפוי ומופיעות לאחר חשיפה ארוכה וממושכת שעשויה לארוך שנים רבות.

 המחוקק מכיר בחשיבות המניעה של מחלות מקצוע ולכן הקים מערכת חוקים ותקנות ואוכף אותם
כדי לשמור על בריאות העובד.

מבוא למחלות תעסוקתיות

 כבר בתקופות מוקדמות של האנושות ,ידעו בני האדם שבמקצועות מסוימים קיימת חשיפה לסכנות

העלולות לפגוע בבריאות.
 בעבר ,הפגיעות האלו אפילו קיבלו שמות המקשרים אותן לבעלי מקצוע מסוימים:
 אמנים שעסקו בקדרות סבלו ממחלות ריאות  ,Potter’s rot. -כובענים סבלו מהתנהגות מוזרה
והתכווצויות שרירים  , Mad hatter -צבעים סבלו מהתקפים של כאבי בטן .Painter’s colic -
 התברר כי קדרים השתמשו בחימר המכיל סיליקה אשר גורמת לסיליקוזיס ,הכובענים נחשפו לכספית

הגורמת לפגיעה במערכת העצבים ואילו הצבעים נחשפו לעופרת בצבעים וסבלו מהרעלת עופרת ,אשר
גרמה לכאבי הבטן.

 התפתחות המדע סייעה בפענוח הסיבה לתופעות הללו.

מהי מחלת מקצוע ומה בינה לבין תאונת עבודה?

• במסגרת המושג הכולל של פגיעה בעבודה נהוג להבחין בין שני סוגי פגיעות :מחלת מקצוע ותאונת
עבודה.
• ככלל ,מחלת מקצוע הינה מחלה אשר נגרמה עקב העבודה ומאופיינת בכך שהתנאים במקום העבודה

סייעו באופן משמעותי להופעתה.
 לדוגמה ,מחלת סרטן אשר נגרמה כתוצאה מחשיפה לחומרים כימיים במסגרת העבודה ,או ירידה
בשמיעה כתוצאה מעבודה בסביבת רעש.

• כאשר מבקשים לממש זכויות רפואיות בגין מחלת מקצוע – יש להוכיח קשר סיבתי רפואי בין העבודה
עצמה לבין המחלה.

• המשמעות היא ,שיש לבדוק האם ישנן הוכחות מחקריות לכך שחשיפה לחומר מסוים או לסביבת
עבודה מסוימת עלולה לגרום להופעת המחלה.

• על מנת לקבוע שמחלה מסוימת היא אכן מחלת מקצוע בתביעה לנכות מעבודה ,ידרוש המוסד לביטוח
לאומי הוכחה סיבתית כזו.

• תאונת עבודה הינה אירוע תאונתי שהתרחש במהלך העבודה ,בדרך אליה או בדרך חזרה ממנה.

•

בשונה מהגדרת מחלת מקצוע ,תאונת עבודה מוגדרת כאירוע פתאומי ,בלתי צפוי ובלתי מתוכנן,

שגרם לעובד לפגיעה פיזית או נפשית.
 לדוגמה ,נפילה מסולם בזמן הפעילות בעבודה ,החלקה במקום העבודה ,פציעה מכלי עבודה כלשהו ,אירוע
לב עקב מחלוקת וריב במקום העבודה – כל אלה ועוד הם מקרים המוגדרים כתאונת עבודה.

• גם במקרה של תאונת עבודה יש להוכיח קשר סיבתי לעבודה על מנת שהתאונה תוכר כפגיעה בעבודה.
• יש להראות כי התאונה התרחשה תוך כדי העבודה וכתוצאה ממנה ושהחבלות מהן סובל הנפגע נגרמו
עקב תאונה זו.

יסודות הגהות התעסוקתית
 גהות תעסוקתית עוסקת בחיזוי ,הערכה ,בקרה ומניעה של גורמי סיכון בסביבת העבודה המשפיעים על בריאות העובד.
 גורם סיכון  -גורם שיש בו פוטנציאל לגרימת פגיעה בבריאות או נזק אחר לאדם ,לרכוש או לסביבה.
 הבהרה:
 הגורם יכול להיות פיסיקלי ,כימי ,ביולוגי ,ארגונומי או אחר ,וכן מתקן ,חומר ,תהליך ,מצב של מערכת ,מצב בריאות או התנהגות בריאותית.

 דוגמאות לגורם סיכון :חשמל ,חלון-זכוכית ,רעש ,עישון.

 חשיפה תעסוקתית ))occupational exposure
 חשיפה לגורם סיכון מתחום הגיהות התעסוקתית ,המתממשת בדרכים שונות במקום העבודה או עקב העבודה.
 מחלת מקצוע ))occupational disease
 מחלה הפוגעת בעובד עקב עבודתו או עיסוקו ,כתוצאה מחשיפה מתמשכת ומשמעותית לגורם סיכון.
 ניטור סביבתי תעסוקתי ))environmental monitoring
 מדידת רמות חשיפה לגורמי סיכון בסביבת העבודה ,הערכת רמות החשיפה ומעקב אחריהן.

 ניהול סיכונים ))risk management
 תהליך רב שלבי מובנה ושיטתי לזיהוי ,להערכה ולבקרה של סיכונים ,במטרה לבטלם או לפחות לצמצמם
במידת האפשר.
 הבהרות:

 שלבי תהליך ניהול הסיכונים הם( :א) זיהוי גורמי-סיכון( ,ב) ניתוח סיכונים( ,ג) הערכת סיכונים( ,ד) בקרת
סיכונים .בתחומי הגיהות והרפואה התעסוקתית מקובל לראות את הניתוח כחלק משלב ההערכה.
 בניגוד ל"סקר מפגעים" ,אין הצדקה לשימוש במונח "סקר סיכונים" :ניהול סיכונים הוא תהליך מקצועי
ומורכב ,ושימוש במונח "סקר" מציג תהליך זה בפשטנות-יתר.

תקנות הבטיחות בעבודה – בדיקות רפואיות תעסוקתיות

 החובה לערוך בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדים החשופים במקום עבודתם לגורמים מזיקים ,חלה על ארבע
קופות החולים :כללית ,מכבי ,לאומית ומאוחדת.
 למעשה נותנות את השירותים הללו  3קופות חולים :כללית מכבי ולאומית .קופת חולים מאוחדת קונה כיום
שירותים אלו מקופת חולים כללית.
 בנוסף ,שר הרווחה ,בהסכמת שר הבריאות ,הסמיך שירותים רפואיים נוספים ,לבצע בדיקות רפואיות תעסוקתיות

כנדרש בחוק.

סוגי בדיקות רפואיות תעסוקתיות

 שירותי הרפואה התעסוקתיים עוסקים בשלושה סוגים עיקריים של בדיקות:
א .בדיקות קבלה לעבודה –
אלו בדיקות שמטרתן לקבוע התאמתו של עובד מסוים לסוג עיסוק מסוים בטרם כניסתו
לעבודה.
ב .בדיקות פיקוח רפואי תקופתי –
בדיקה רפואית ראשונית ובדיקת מעקב רפואית תקופתית לעובדים החשופים לגורמי סיכון
תעסוקתיים ,על פי תקנות הבטיחות בעבודה .בבדיקות אלה הרופא התעסוקתי מעריך האם
העובד כשיר להתחיל או להמשיך לעבוד בעיסוקו המסוים או לא.
ג .בדיקות כושר עבודה –
מטרתן לאשר שעובד שחלה או נפגע ,מסוגל לשוב למקום עבודתו ולהמשיך במילוי מטלות
עיסוקו המוגדר.

רופא תעסוקתי
 הרופא התעסוקתי מהווה גורם מייעץ למפעל ולעובדים בתחום השפעות הבריאות האפשריות של תהליכים
ושל חשיפות במקום העבודה.
 נוסף לכך הרופא מתפקד כגורם מסייע בהטמעת תכניות לקידום בריאות במקום העבודה או כמקור מידע
בכל שאלה בתחומי הבריאות והבטיחות המתעוררת בקרב העובדים.

סוגי הרעלות

.1 

הרעלה אקוטית (תאונת עבודה) –

 נובעת מחשיפה קצרה לריכוזים גבוהים של מזהמים וגורמת למצבים של גירויים ואף מוות.
 לדוגמא :בליעת חומצה גופריתנית ,נשימת גז ציאניד בריכוז גבוה.

סוגי הרעלות
 הרעלה כרונית (מחלת מקצוע) –
 נובעת בד"כ מחשיפה ממושכת לריכוזי מזהמים נמוכים.
 ההרעלה הכרונית יוצרת מצב של הצטברות חומר מזהם ברקמות ,דבר שמוביל לנזק מצטבר.
 לדוגמא :מחלות סרטן הנגרמות מחשיפה ממושכת לחומרים מסרטנים (אסבסט)

אמצעי הגנה מפני פגיעה מחומ"ס

הנדסיים

אדמיניסטרטיביים

אישיים

רפואה מונעת
 ראשונית – מניעת הופעת המחלה לפני הופעתה
 שניונית – גילוי מוקדם של המחלה למניעת הצטברות נזקים
 שלישונית – הפחתת וטיפול בנזקים שכבר נוצרו לאנשים חולים

בדיקות סביבתיות  -תעסוקתיות

 בדיקות מבוצעות בידי בודק מעבדה מוסמך ,לשם מדידת רמת החשיפה המשוקללת ,רמת החשיפה לזמן קצר ותקרת החשיפה במקום העבודה ,וכוללות סקר

מקדים מעודכן וניטור סביבתי של גורמים מזיקים שנערך בהתאם לממצא.

דרכי חשיפה
 נשימה
 בליעה (דרך מערכת העיכול)
 מגע בעור (עיניים ,ידיים ,רגליים)
 פגיעה מאש (כווית חום)
 פגיעה מחומר רדיואקטיבי (סוגי קרינה למיניהן)
 פגיעה מפיצוץ (השפעות לחץ)
 רטט

International Labor Organization

 ארגון העבודה הבינלאומי  ILOמעריך כי  2.34מיליון אנשים מתים בכל שנה מתאונות עבודה ומחלות מקצוע.
 ברוב המקרים ( 2.02מיליון) המוות הוא תוצאה של מחלות מקצוע או מחלות הקשורות לעבודה (מספר מקרי המוות כתוצאה מחשיפה לחומרים מסוכנים גבוה פי
 10ממספר מקרי המוות שהם תוצאה של תאונות עבודה).
 מספר הפגיעות הלא קטלניות המשויכות למחלות מקצוע מוערך ב 160-מיליון איש.

ובארץ?

 על פי ד"ר אלי רוזנברג ,מנהל המחלקה לבריאות העובד במשרד הבריאות ,הערכות ממדינות בעלות רשם מחלות מקצוע מקיף ומלא כגון פינלנד ,מצביעות על
כ 24-מקרי מחלה או חשד למחלה תעסוקתית לכל  10,000עובדים מדי שנה.
 המשמעות למדינת ישראל ,בה יש מעל  3מיליון עובדים ,היא שכ 8000-עובדים חולים על רקע חשיפה תעסוקתית מדי שנה.
 מניעה של מחלות מקצוע הנגרמות על ידי חשיפה לחומרים כימיים תציל חיים ,תמנע פגיעה באיכות החיים של עובדים ותקטין ההוצאות הסוציאליות הנובעות

מפגיעות אלו.

השפעות בריאותיות של חומרים מסוכנים
 פגיעה במגע עם העור
 פגיעה בבליעה ,פגיעה במערכת העיכול
 פגיעת המערכת הנשימה (נדיפים)
 פגיעה במערכת העצבים
 פגיעה במערכת הדם (אספקה והולכה)
 השפעה קולקטיבית – העובד ,משפחתו ,המעביד והכלכלה

למה צריך תקני חשיפה?

 חלק מתהליך איסוף מידע על החומר הכימי ,יש לבדוק האם ידועה רמת החשיפה המותרת לחומר.
 תקנים אלו מייצגים רמת חשיפה משוקללת שצפוי כי תמנע את רוב ההשפעות הבריאותיות בחשיפה של עובד לחומר ביום עבודה מלא ,או לחילופין תקרת חשיפה
מותרת או חשיפה מותרת לזמן קצר.
במדינת ישראל מקובלים ערכי החשיפה שנקבעו על ידי ארגון הגהותנים התעשייתיים הממשלתיים של ארה"ב  ACGIHאלא אם נקבעו בתחיקה ערכים שונים.

תקני חשיפה קיימים רק למספר מאות של חומרים.

Biological Exposure Indices (BEI) 
 רמות ביולוגיות בגוף האדם ,לרבות בדם ,בפלסמה ,בשתן ובאוויר הנשיפה ,המהוות סף אזהרה ביולוגי לגבי חשיפת העובד לגורמים כימיים ופיסיקליים

Threshold Limit Value – Time Weighted Average (TLV-TWA( 
 הרמה המשוקללת המרבית של גורמים כימיים ופיסיקליים באזור עבודתו של העובד אשר עד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה של  8שעות מתוך
יממה

- (TLV – STEL) Threshold Limit Value – Short Term Exposure Limit 
 הרמה המרבית של גורמים כימים ופיסיקליים באזור עבודתו של העובד אשר עד אליה מותרת חשיפה של עד  15דקות בכל פעם ,לא יותר מ 4-פעמים ביום
עבודה של  8שעות מתוך יממה ובמרווח של  60דקות לפחות בין פעם לפעם ,ובתנאי שרמת החשיפה הכוללת ל 8-שעות עבודה ביממה תהיה נמוכה מרמת
החשיפה המשוקללת המותרת.
Threshold Limit Value – Ceiling (TLC-C( 
 הרמה המרבית של גורמים כימיים ופיסיקליים באזור עבודתו של העובד אשר מעליה אסורות חריגות כלשהן בכל פרק זמן שהוא במשך יום העבודה

תוספת ראשונה ושנייה – תקנות הבטיחות בעבודה

 רעל מסוג א  -רעל הרשום בתוספת הראשונה בריכוז כמפורט לצידו בטור הריכוזים או בריכוז נמוך ממנו;
 רעל מסוג ב'  -רעל הרשום בתוספת הראשונה בכמות כמפורט לצידו בטור הכמויות או בכמות פחותה ממנה;

סוגים שונים של מחלות מקצוע:
 רשימת מחלות מקצוע כוללת בתוכה סוגים שונים של מחלות ,המוכרות כפגיעה בעבודה עקב התנאים

בסביבת העבודה ו/או סוג העבודה עצמה.
 מנעד מחלות המקצוע נע החל מתסמונות ובעיות שפוגעות באיכות החיים כדוגמת צרידות כרונית
בקרב מורים ועד למחלות מסכנות חיים כמו סוגי סרטן הנגרמים כתוצאה מחשיפה כימית לחומרים
מסוכנים.
 כשמדברים על רשימת מחלות מקצוע  ,מכיר המוסד לביטוח לאומי בסוגים שונים של בעיות ומחלות

בהתאם למקורותיהן.

 מקובל לסווג מחלות מקצוע בהתאם לסוג/מקור החשיפה המתקיימת בעבודה:
 חשיפה פיזיולוגית:

•

מקצועות מסוימים כרוכים בפעילות פיזיולוגית ,שכתוצאה ממנה עלולה להתפתח מחלת מקצוע.

• לדוגמה :רצפים עובדים תוך כדי ישיבה ממושכת על הברכיים ,דבר העלול לגרום להם לבעיות ברכיים
ושחיקת סחוס; קלדניות מבצעות תוך כדי הקלדה תנועות חוזרות ונשנות של כף היד ,היכולות לגרום
לתסמונת התעלה הקרפלית – .CTS

 חשיפה פיזיקאלית:
• במקומות עבודה ובמקצועות שונים ,העובדים פועלים בסביבה או בעזרת כלים העלולים לגרום

למחלת מקצוע.
• לדוגמה :עבודה תוך חשיפה לרעש עלולה לגרום לירידה בשמיעה ,עבודה עם מכשירים רוטטים יכולה
להוות גורם לבעיות מפרקים (טניס אלבו) ,מחלות שרירים ,כלי דם או עצבים של הגפיים ,חשיפה
לאבק סיבי אסבסט במקום העבודה עלולה להוביל לבעיות בדרכי הנשימה ,מחלת אסבסטוזיס ואף
לסרטן הריאה.

 חשיפה כימית:

•

כתוצאה מחשיפה לחומרים נדיפים ,דלקים ,רעלים וכיו"ב במהלך עבודתם ,עובדים עלולים ללקות

בסוגי סרטן שונים או במחלת הפרקינסון.
 חשיפה ביולוגית:

•

עבודה בסביבת חיידקים או וירוסים יכולה לגרור הידבקות במחלות מדבקות למיניהן.

• כך למשל ,אחיות ורופאים החשופים לנוזלי גוף של מטופלים ,עלולים להידבק במחלות מדבקות כמו
שחפת ,הפטיטיס  Cועוד.

מניעת מחלות מקצוע?

 מניעת החשיפה לגורמים המזיקים.
 בכל מקום שבו נחשפים העובדים לחומרים מזיקים ,כגון :חומרים כימיים ,ביולוגיים ,פיזיקליים ועוד ,יש
להזמין גהותן מוסמך לגהות בעבודה אשר יבדוק ויעריך את הסיכונים והסיכויים למחלות מקצוע ויצביע
על הדרכים לצמצום הסיכונים.

 על המעביד חלה החובה לספק לעובדים תנאי עבודה ותנאים סביבתיים תקינים כמו למשל הקפדה על
תהליכי ייצור בטוחים ולא מזיקים ,שימוש בציוד מגן אישי מתאים ,אוורור נכון וכדומה.

 מודעות ושינוי הרגלי עבודה בעקבות המלצות של ממונה בטיחות עשויים לצמצם את הסיכוי לחלות
במחלת מקצוע.
 חבישת כובע בשמש ,מריחת קרם הגנה ,הרגלי ישיבה ועבודה נכונה לפי כללי הארגונומיה ועוד,
עשויים לצמצם בעיות רבות כמו כאבי ראש כרוניים ,כאבי גב ,סרטן עור ועוד.
 על מנת להפחית את סיכויי העובד לחלות במחלת מקצוע יש להקפיד על בדיקה תקופתית על ידי רופא
תעסוקתי בהתאם לתקנות.

על אף אמצעי הזהירות אחד העובדים חלה ,מהם חובות המעביד?

 כאשר המעביד חושד כי אחד מעובדיו חלה במחלת מקצוע המופיעה ברשימת המחלות שעליהן יש
לדווח לפיקוח על העבודה ,עליו לדווח מיד למפקח אזורי באזור מקום העבודה ולהודיע לרופא המחוזי
של משרד הבריאות.
 ממונה הבטיחות במקום העבודה יבצע תחקיר אודות הגורמים להתפתחות המחלה וידאג למניעת
הישנות המחלה בעתיד.

 יש לדווח למוסד לביטוח לאומי כדי שידאג לזכויות העובד שחלה ויעניק לו את התמיכה והפיצויים
בהתאם למה שקובע החוק.
 המעביד יוודא כי העובד ייבדק על ידי רופא תעסוקתי אשר יבדוק את כשירות העובד ואת יכולתו
להמשיך בעבודה או לחילופין הוא יקבע הגבלות להמשך עבודתו בעתיד.

מניעת מחלות תעסוקתיות

 מחלות מקצוע גורמות סבל והפסדים עצומים בעולם העבודה.
 עם זאת ,מחלות המקצוע והמחלות הקשורות לעבודה נשארות עלומות בהשוואה לתאונות עבודה,
למרות שהן גורמות למוות של פי שישה אנשים בכל שנה.

 יתר-על-כן ,האופי של ויוצרים סיכונים חדשים.
 מחלות מקצוע המוכרות היטב ,כמו "אבקת הריאות" ) ,(pneumoconiosesעדיין נפוצות מאוד ,בעוד
שמחלות מקצוע חדשות יחסית ,כגון הפרעות נפשיות והפרעות שריר-שלד ) ,(MSDsנמצאות בעלייה.

 זיהוי המקור התעסוקתי של מחלה ,ברמה האישית ,מחייב ביסוס של קשר סיבתי בין המחלה לבין
החשיפה של העובד לגורמי סיכון מסוימים במקום העבודה.
 למרות שחלה התקדמות רבה בהתמודדות עם האתגרים שמציבות מחלות המקצוע ,קיים צורך דחוף
להגביר את יכולתן של מערכות בטיחות ובריאות בעבודה ולטפל במניעתן.
 במאמץ משותף של ממשלות ,ארגוני מעסיקים ועובדים ,המאבק נגד מגפה סמויה זו חייב לבלוט
בסדר היום החדש בתחום הבטיחות ובריאות בעבודה ברמה הגלובלית והלאומית.

 מיליוני עובדים ממשיכים להיות בסיכון למחלות אבקת הריאות (במיוחד צורנת ,אבקת הריאות של

עובדי פחם ,ומחלות הקשורות לאסבסט) בשל חשיפה רחבה לצורן דו-חמצני ,פחם ,אסבסט ואבקות
מינרלים שונות בכרייה ,חציבה ,בנייה ותהליכי ייצור נוספים.
 המחלות הקשורות להן (מחלת ריאות חסימתית כרונית ,שחפת וצורנת ,סרטן הקשור לצורן דו-חמצני
ואסבסט) גורמות לעתים לנכות קבועה או למוות מוקדם.

 באשר למחלות הקשורות לאסבסט ,עד שנות ה ,70 -היה האסבסט בשימוש נרחב בתעשיות רבות
ברחבי מדינות שונות :לבידוד צינורות ,דודי-חימום וספינות ,לייצור בלמים ,לחיזוק צמנט ולהפיכת
חומרים רבים לחסיני אש.
 האנשים שעבדו עם אסבסט במהלך אותה תקופה נמצאים כעת בסיכון לפתח מחלה הקשורה

לאסבסט ) ,(ARDכגון רעלת אסבסט ,סרטן ריאות הקשור לאסבסט ומזותליומה.
 למרות האיסור על שימוש באסבסט ביותר מ 50 -מדינות ,כולל כל המדינות החברות באיחוד האירופי,
עדיין מיוצרים בכל שנה  2מיליון טונות של אסבסט.
 מס .הערכות משש מדינות במערב אירופה (צרפת ,גרמניה ,איטליה ,הולנד ,שוויץ והממלכה
המאוחדת) מראות שמספר מצטבר של  200,000מקרי מוות ממזותליומה צפויים עד .2030

 מחלות רבות עלולות להתפתח כתוצאה מחשיפה למגוון גורמי סיכון בסביבת העבודה.
 בין אם מדובר במחלה שהיא תוצאה של חשיפה לגורמי סיכון שמקורם במקום העבודה בלבד ובין אם

מדובר במחלה הקשורה לגורמי סיכון שונים ומקום העבודה הוא רק אחד מהם ,התוצאה היא מחלה
תעסוקתית או מחלת מקצוע.
 מחלות תעסוקתיות ניתנות למניעה ,הן ראשונית באמצעות ניטרול החשיפה לגורם הסיכון והן מניעה
שניונית שמטרתה זיהוי מוקדם של מחלה.
 קיימים אתגרים רבים באבחון ,טיפול ,מניעה וגמלה של מחלות תעסוקתיות בעת מהמורכבות אשר

מאפיינת תחלואה תעסוקתית.

במה שונה מחלת מקצוע ממחלה שאינה קשורה למקצוע?
 ניתן להבחין בין שני סוגי המחלות בעזרת שני קריטריונים:
 שכיחותה בכלל האוכלוסייה.
 מידת החשיפה בסביבת העיסוק.

 מחלת מקצוע שונה ממחלה שאינה קשורה למקצוע בכך ששכיחותה בכלל האוכלוסייה היא נמוכה
בעוד שבאוכלוסייה המקצועית שכיחותה גבוהה יחסית.

 מחלת מקצוע שונה ממחלה אחרת גם בכך שהיא נגרמת בסביבת עבודה בה מידת החשיפה לגורמי
המחלה היא גבוהה יחסית.
 דוגמא :רצף סובל מבעיות ברכיים ,סתת סובל ממחלת גידים הנגרמת מרעידות בידיים עקב השימוש בפטיש
אוויר.
 דוגמא 10% :מעובדי האסבסט מתים ממחלה ששמה מזותליומה (סרטן קרום-הריאה) ,לעומת זאת ברונכיט
כרונית נפוצה גם בכלל האוכלוסייה.

 ניתן להגדיר את שלושת המאפיינים של מחלות מקצוע כדלהלן:
 שלושת המאפיינים של מחלות המקצוע -

§

תקופת חביון ארוכה

§

מספר גורמים למחלה ולא גורם אחד בלבד.

§

הביטוי החיצוני של מחלת מקצוע דומה לזה של אותה מחלה בכלל האוכלוסייה.

סיווג מחלות מקצוע
התפלגות הגורמים של מחלות מקצוע בענפי התעשייה והבנייה:

"המשולש האפידמיולוגי"
הגורמים המשפיעים על תגובת גוף העובד לסיכונים תעסוקתיים:
 oגורמים אנדוגניים
 oגורמים אקסוגניים
 oגורמים המשפיעים על קליטת חומר כימי בגוף

שאלות?

גורמים המשפיעים על קליטת חומר כימי בגוף האדם:

מקורות לתחלואה תעסוקתית – דוגמאות:
תחום עיסוק
חציבה ,נגרות מכנית ,מסגרות ,פחחות,
ריתוך ,עיבוד שבבי של מתכות ,הפעלת
מכונות ,טורבינות וגנרטורים

השפעות/מחלות
ירידה בכושר השמיעה ,טנטון,
ירידה בכושר הריכוז ,הפרעות
שינה

גורמים למחלות

אבק מזיק

עיבוד אבן שיש ,עבודות בנייה ,מוסכים,
פירוק אסבסט ,ייצור שיש סינטטי ,ניקוי
באמצעות התזת חול

מחלת ריאות כרונית ,סרטן
ריאות

ממסים פחמימניים

משמשים בתעשייה האלקטרוניקה לניקוי
מעגלים ,הסרת שמנים ממתכות ,ייצור
צבעים ,תעשיית התרופות

פגיעה במערכת העצבים ,ליקויים
בתפקוד הכבד והכליות .חלק
חשודים כמסרטנים

תרכובות פחמימניות

תהליכי זיקוק נפט ,עובדים החשופים לפיח ,סרטן ריאות ,סרטן עור
איטום גגות ,סלילת כבישי אספלט

רעש

חשיפה לארסן וכרום

קרינת שמש

ייצור חומרי הדברה ,ציפוי מתכות ,ייצור
זכוכית קרמיקה ,תעשיית ייצור מוליכים
למחצה
חקלאות ,עובדי בנייה ,תפקידי פיקוח
ושיטור וכדומה

סרטן עור ,סרטן ריאות ,סרטן
כבד

סרטן עור

השימוש בחומרי הדברה בסביבה החקלאית המשרד להגנת הסביבה אוקטובר 2019

סעיפי גיליון הבטיחות (:)S.D.S.

סעיף  – 1זיהוי החומר וזהות היצרן ,היבואן ,הסוכן או
המשווק

כולל זיהוי של החומר המסוכן ,כולל שמו ושמות נרדפים
(למשל Kerosine :קרוסין ,דלק סילוני ,קרוסין הסקה).

בנוסף ,הסעיף מפרט את השימושים העיקריים של
החומר ואת פרטי היצרן/יבואן/סוכן/משווק.

סעיף  - 2זיהוי מרכיבי החומר המסוכן

כולל את שם החומר ,מספר  ,CASריכוז החומר וסיווגו ומידע
טוקסיקולוגי על רכיביו.

סעיף  – 3סיכוני החומר המסוכן

מפרט את אופי הסיכון הטמון בשימוש בחומר ,לפי קבוצות עיקריות של גורמי סיכון:
גורמי סיכון בריאותיים – למשל :חשיפה לאדי סולר מגבירה את הסיכון לתמותה מסרטן ריאות ומסרטן הוושט .במקרה של קובלט ,מסוכן לשאוף את החומר
והוא רעיל לריאות.
גורמי סיכון אש – למשל :בנזין מתלקח במהירות.
גורמי סיכון שקשורים לרדיואקטיביות של החומר – למשל ,טיפול ביוד רדיואקטיבי עלול לגרום לדלקת בבלוטות הרוק.
גורמי סיכון סביבתיים – למשל ,קרוסין רעיל לחי במים עם השפעות ממושכות.

סעיף  – 4הוראות עזרה ראשונה

מפרט את הסיכון הבריאותי של החומר ואת העזרה הראשונה שצריך להגיש במקרים שונים :מגע בעור ,מגע בעיניים ,בליעה ,נשימה ועוד.
•

במקרה של מגע בעיניים ,יש לשטוף למשך  10דקות במים זורמים ,במידה ולנפגע יש עדשות מגע יש להסירן .אסור להשתמש במשחה לעיניים.

•

במקרה של מגע בעור ,יש לשטוף את העור מידית בכמות רבה של מים זורמים ולמרוח עליו משחה ,תוך הקפדה על אזורים מסוימים כגון המפשעות.

•

חובה להעביר את האדם שבא במגע עם החומ"ס למקום מאוורר היטב ,ואסור לגרום לו להקיא .יש להרפות את כל בגדיו ואם הוא אינו נושם ,לבצע הנשמה מפה
לפה.

סעיף  – 5נוהל כיבוי אש

כולל מידע על דליקות החומר ,נקודת התלקחות ,סיכון בעירה בנוכחות חומרים שונים ועוד.
בנוסף ,מפורטים בסעיף זה אמצעי הכיבוי הרצויים (למשל :קצף כיבוי ,חול או אדמה) והאסורים (למשל :סילון מים) ,מאפייני הסיכון ואמצעי המיגון

שחובה להצטייד בהם.
חובה לצנן את המכלים שבהם מאוחסן החומר ,כדי למנוע התפוצצות.

סעיף  – 6אמצעי זהירות
מפרט את אמצעי הזהירות שיש לנקוט במקרה של שחרור לא מכוון של החומר – למשל ,דליפת גז או שפך של נוזלים דליק.

המידע בסעיף זה מסייע בבחירת הכלים הנכונים לטיפול באירוע חומ"ס של חומר ספציפי – למשל ,כלים שאינם יוצרים ניצוצות ומותאמים לסביבה נפיצה במקרה

של דליפת נוזל דליק – ולמניעת נזק לסביבה ,כגון הרחקת החומר ממערכת שפכים ,מרתפים ומקורות מים.

סעיף  – 7טיפול באחסנה

מפרט את אופן הטיפול בחומר – למשל ,הימנעות ממגע עם העור ומשאיפת גז או אדים – ואת אופן האחסנה;
למשל :אחסון במכלים סגורים היטב במקום מאוורר ויבש.
יש להרחיק את החומר ממקורות אש וללבוש בגדי מגן .במקרה והמכלים מאוחסנים ללא אוורור מתאים ,חובה להשתמש באמצעי עזר לנשימה.

סעיף  – 8אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי

כולל את האמצעים השונים לצמצום החשיפה לחומ"ס.
מפרט המלצות למיגון אישי ,כגון סוג הכפפות הנדרשות ,ציוד מגן אישי ומיגון נשימתי.
בנוסף ,מפורטים בסעיף הקריטריונים לחשיפה; למשל  -ריכוז החומר אליו הציבור יכול להיחשף עד שעה מבלי לסבול מהשפעות בריאותיות ברמות שונות ,מהשפעות
קלות וחולפות ועד לסכנת מוות .בשימוש בחומרים רבים ,חובה להרכיב משקפי מגן ,נישמיות ,מגפיים וכפפות.

סעיף  – 9תכונות פיסיקליות וכימיות

מציין את התכונות הפיסיקליות והכימיות של החומ"ס ,כגון נקודת הקיפאון וההיתוך ,חומציות וצמיגות של החומר.

סעיף  – 10יצירת וריאקטיביות

מציין את יציבות החומר בתנאים רגילים ואת הריאקטיביות של החומר.

סעיף  – 11רעילות (מידע טוקסיקולוגי)

מפרט נתונים טוקסיקולוגיים על החומר ,כגון נתוני רעילות ,השלכות ממגע בעור ובעיניים ,סימפטומים אפשריים ורעילות כרונית.

בסעיף זה מצוינות נקודות חדירה אפשריות של החומר לגוף .לדוגמא -בליעה ,שאיפה או מגע עם העיניים.

סעיף  – 12מידע סביבתי
מפרט את הסיכונים לסביבה שמהווה החומר הרעיל לחי .בין השאר ,מפורטים סעיף נתוני הרעילות על פי היצרן ,מוצרי הפירוק הביולוגי ורעילותם
של מוצרים אלו.

סעיף  – 13דרכי סילוק חומר מסוכן

כולל הוראות לסילוק החומר ,כולל המקום שאליו יש לסלק את החומר ,בהתאם לתקנות לסילוק פסולת חומרים מסוכנים.

סעיף  - 14שינוע
כולל מידע לגבי סיווג נדרש לשינוע יבשתי ,אווירי או ימי של חומר מסוכן ,את הגדרות האו"ם ,וכן את השילוט הנדרש לחומר מסוכן.
הסעיף מציין גם אמצעי זהירות מיוחדים שחובה לנקוט כדי לשנע את החומר המסוכן (למשל :האם החומר רגיש לזעזוע או לטמפרטורות גבוהות).

סעיף  – 15חוקים ותקנות
מפרט את החוקים והתקנות החלים על החומר המסוכן ,וכן מספק מידע בנוגע לסיכונים ולאמצעי בטיחות הנזכרים בתווית האריזה.
בסעיף זה נכללים נתונים כגון:
•

היתר רעלים – האם יש צורך להגיש היתר רעלים ולנהל פנקסי רעלים בשל החזקת החומר.

•

משפטי בטיחות – הוראות לטיפול בחומר או למניעת מגע אתו.

•

הצהרות על גורמי סיכון – למשל :גורם לגירוי בעור או עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת.

•

הצהרות על אמצעי זהירות – למשל :יש לעטות כפפות ובגדי מגן ,אין לגרום להקאה.

סעיף  – 16מידע אחר
כולל את כל המידע שאינו נוגע במפורש לאחד הפרקים האחרים בגיליון הבטיחות ,כגון מקור המידע שעליו מבוסס הגיליון ,מספרי טלפון למקרי חירום ותנאי שימוש
במידע.

?ואם כל זה לא מספיק

online מסד נתונים

https://cameochemicals.noaa.gov
/search/simple

?למה כל זה חשוב

https://www.youtube.com/watch?v=3RFDKpwdbEA&ab_channel=USCSB

רישום מחלות תעסוקתיות
 המחלות התעסוקתיות ,אשר נגרמות על ידי חשיפות לגורמים מזיקים כימיים או פיזיקאליים
בעבודה ,גורמות לסבל קשה לנפגעים ולמשפחותיהם ולנטל כלכלי כבד על החברה.
 הרשם פועל לניטור מגמות בתחלואה תעסוקתית ולהתרעה לגבי הופעת מחלות תעסוקתיות חדשות
או בגילוי מוקדי תחלואה גבוהה או מוקדי סיכונים מוגברים.

 על פי הערכה של ארגון העבודה הבינלאומי ) ,(ILOמדי שנה מתרחשים בעולם קרוב לשני מיליון מקרי
מוות שרובם נובעים ממחלות מקצוע.
 רבים מן הגורמים למחלות התעסוקתיות הם גורמים ישנים ומוכרים כמו סיליקה ועופרת.
 עם זאת ,בד בבד עם התפתחות הטכנולוגיה אנו עדים לחומרים ,תהליכים ועיסוקים חדשים,
שעלולים גם הם לגרום לנזקי בריאות ,שחלקם אינם ידועים עדיין.

 לפיכך קיימת חשיבות רבה באיסוף וניתוח נתונים על מחלות מקצוע וביצירת מאגר מידע עדכני אשר
ישרת את מקבלי החלטות בתחום ואת אנשי המקצוע האחרים העוסקים במניעת מחלות תעסוקתיות.
 על-פי הנתונים של ארגון הבריאות העולמי ) ( WHOכ 37%-ממחלות הגב התחתון קשורות לתנאי

העבודה ,כ 16%-ממקרי הירידה בשמיעה מקורם ברעש תעסוקתי ,כ 13%-ממקרי מחלות הריאה
הכרוניות אובסטרוקטיביות קשורים לעבודה וכ 11%-ממקרי האסטמה ועוד.
 מטבע הדברים ,התפתחות הטכנולוגיה גורמת להופעת חומרים ,תהליכים ועיסוקים חדשים ,שעלולים

גם הם לגרום לנזקי בריאות חדשים.

 הרישום למחלות תעסוקתיות הוקם ביולי  2011ביוזמת המועצה הלאומית לבריאות העובד.
 היחידה ממומנת על-ידי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית של משרד הכלכלה ,ואילו הגוף בו
הוקמה היחידה ומספק לה את הבסיס המקצועי והארגוני ,הוא המרכז הלאומי לבקרת מחלות

במשרד הבריאות.
 הרישום מנוהל על ידי וועדת היגוי בה נמצאים נציגים של שני המשרדים שהוזכרו ובנוסף נציג המוסד
לביטוח לאומי ונציגי המחלקות לרפואה תעסוקתית של קופות החולים.

 היעד העיקרי של היחידה הוא לספק מידע עדכני ,מהימן וזמין בנוגע למחלות תעסוקתיות בארץ ,זאת,
תוך התאמת המידע ופירוטו בהתאם למשתמשים השונים ,ביניהם מומחים בתחום הבריאות
התעסוקתית ובריאות הציבור ,מקבלי ההחלטות בתחומים האלה והקהל הרחב.

 היחידה פועלת לניטור מגמות בתחלואה תעסוקתית ולהתרעה לגבי הופעת מחלות תעסוקתיות
חדשות או בגילוי מוקדי תחלואה גבוהה או מוקדי סיכונים מוגברים.

מטרות הרשם
 לנטר מגמות תחלואה על רקע תעסוקתי
 לאתר עובדים ועבודות בסיכון מוגבר לתחלואה לשם פעולות מניעה
 להקים בסיס מידע אמין ,אשר יהווה בסיס לתכנון אסטרטגי בתחום
 לספק מידע זמין ,עדכני ומהימן למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב
 עריכת השוואות עם מדינות אחרות בעולם

 להוות כלי להערכת תוכניות התערבות
 לשמש מאגר למחקרים על מחלות ייחודיות

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/ICDC/Occupational_diseases/Pages/default.aspx
רישום מחלות תעסוקתיות
פקס02-6473912 :

דוא"לrasham@MOH.health.gov.il :

כתובת :רישום מחלות תעסוקתיות  -המרכז הלאומי לבקרת מחלות,
המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,ביתן  ,67תל השומר 5262000

פגיעה בשמיעה – מחלת מקצוע
 עובדים רבים חשופים לרעש רב העלול בסופו של דבר לגרום לנזק בלתי הפיך ולפגיעה
בשמיעה.
 מקומות עבודה רבים כוללים סביבה רועשת במיוחד ,הכוללת בעיקר מכונות גדולות
המפיקות רעש רב לאורך זמן.
 לאחר עבודה של שנים רבות במקום רועש ,עלולה להיגרם פגיעה בשמיעה המוגדרת כמחלת
מקצוע – מחלה שנגרמה עקב העיסוק במקום העבודה הרועש.

פגיעה בשמיעה – מחלת מקצוע
מי חשוף לפגיעה בשמיעה כמחלת מקצוע?
 כמעט כל עובד אשר מועסק במקום עבודה גדול בו יש רעש רב חשוף לפגיעה בשמיעה
בתוצאה מרעש.
 מדובר בעובדים במפעלים ,בבניין ,חיילים וכל עובד אחר המשתמש במכשירים כבדים
היוצרים רעש רב.
 כמו כן ,גם עובדי משרד שונים עלולים להיחשף לרעש ,כמו לדוגמא עובדים שמדברים בטלפון
לאורך שעות רבות או עובדים העוסקים בהאזנה ממושכת.

פגיעה בשמיעה – מחלת מקצוע

 איך ניתן להימנע מנזקים לשמיעה במקום העבודה?
 כביכול ,כל עובד חשוף לנזקים לאוזניים ולמערכת השמיעה ולכן חשוב מאוד להקפיד על אמצעי

הזהירות האפשריים על מנת להימנע ככל שניתן מנזק לשמיעה.
 ראשית ,חשוב מאוד להיות מודעים לכך שבמקום העבודה קיים רעש חריג.
 ניתן לעשות זאת בקלות על ידי הערכת מידת הרעש על ידי מומחים וכך לדעת האם יש צורך
להתגונן ובאיזו רמה.
 במידה ואכן מדובר במקום עבודה שסביבתו רועשת ,חובה להצטייד באטמי אוזניים.
 היות ומדובר במקום עבודה מסודר בו עובדים שעות רבות ולאורך שנים ,רצוי להצטייד באטמי
אוזניים טובים או באוזניות המתאימות לכך.
 שימוש נכון והגנה על האוזניים עשוי להפחית בצורה משמעותית את נזקי הרעש ולהגן על
השמיעה.

 כמו כן ,חשוב מאוד לבצע בדיקת שמיעה תקופתית במכון שמיעה ,על מנת להעריך את מצב
השמיעה ולראות האם החשיפה לרעש השפיעה על האוזניים.

 אנשים שונים רגישים בצורה שונה לרעשים והרעש עשוי לגרום לנזק שונה אצל כל אחד ולכן
זיהוי מוקדם של בעיות השמיעה חיוני ביותר על מנת למנוע התדרדרות נוספת.

 לאחר זיהוי ליקוי שמיעה ,חשוב לשקול את עזיבת מקום העבודה או מעבר לתפקיד "שקט"
יותר.

 חשוב לזכור שהנזק השמיעתי הוא לצמיתות ולכן חשוב מאוד לתפוס אותו בזמן ולמנוע
התדרדרות נוספת.
 בנוסף לכך ,במקרים שאובחנו עובדים הסובלים מפגיעה בשמיעה ,יש לדווח על כך למפקח
העבודה האזורי ולפי לשיקולו תיפתח חקירה בנושא.

 ייתכן שלאחר חקירת מידת הרעש במקום העבודה ,יידרש המעסיק להפחית את מידת הרעש
בצורות שונות או להפחית את חשיפת העובדים לרעש.

 כאמור ,כל אבחון של פגיעת רעש במקום העבודה צריך להדליק "נורה אדומה" ולהוביל
לשינויים שתפקידם שמירה על בריאות העובדים.

 ליקוי בשמיעה יכול להתפתח כתוצאה מגורמים שונים ,למשל:
 oמחלות אוזניים

 oתופעת לוואי לנטילת תרופות
 oכתוצאה מהדף שנגרם עקב פיצוץ
 oחבלה לראש ,לפנים ,לאוזניים או לצוואר
 oכתוצאה מחשיפה לרעש מזיק.

 לעיתים ליקוי השמיעה מלווה ברעש באוזניים שנקרא טינטון – רעש זה הוא סובייקטיבי ולכן
יש קושי לאמתו או להפריכו.

 בשל הבעייתיות בהכרה בליקוי בשמיעה ובעיקר בהכרה בטנטון הוסף סעיף 41א בחוק אשר
מתייחס ספציפית לבחינת ליקוי שמיעה וטנטון כפגיעה מחשיפה לרעש מזיק ממושך בעבודה.
 אם בעבר ההחלטה בתביעות לליקוי שמיעה הייתה תלויה בחוו"ד המומחה – התיקון הנ"ל
העביר את הכלים לבחינת ליקוי השמיעה כפגיעה בעבודה עקב חשיפה לרעש מזיק ,לפי
משתנים אובייקטיביים הניתנים למדידה והערכה ,כפי שיפורט בהמשך.

 אולם ,לפני כן נתעכב על המונח "רעש מזיק".
 ליקוי שמיעה כתוצאה מחשיפה לרעש מזיק בעבודה.

חשיפה תעסוקתית לחומרים מסרטנים (סרטן תעסוקתי)

 בין מחלות המקצוע המופיעות ברשימה של ביטוח לאומי ישנם גם מס' סוגים של מחלות סרטן ,אשר

הוכח כי הן יכולות להיגרם בעקבות חשיפה לחומרים שונים במסגרת עבודה.

 מקצועות רבים דורשים מהעובדים בהם להיות חשופים לחומרים שונים.

 חלק מהחומרים מסוכנים לבריאות ועלולים לגרום לסרטן.

 מקום עבודה הדורש מעובדיו לעבוד תוך חשיפה לחומרים אלה ,נדרש לדאוג לאמצעי הגנה הולמים.

 אולם ,לא כל מקומות העבודה הללו מגנים על עובדיהם כחוק.

 ישנם עובדים הנחשפים במשך שנים רבות לחומרים מסוכנים או לקרינה מסוכנת ללא אמצעי הגנה
מתאימים.
 במצבים אלה החשיפה הממושכת עלולה לגרום בסופו של דבר לסרטן.

 גורמי הסיכון הכימיים המובילים בגרימת סרטן תעסוקתי הם:
 קרינה אוטרה-סגולה שמקורה בשמש ,סיליקה גבישית ,אסבסט ותוצרי פליטה של שריפת דיזל.

אילו מחלות סרטן נחשבות כמחלות מקצוע?

סרטן ריאות הנגרם בעקבות חשיפה לאסבסט:

 כיום ידוע כי האסבסט הינו חומר אשר שאיפה שלו לאורך שנים עלולה לגרום לסרטן הריאות.
 עובדים שעבדו במשך שנים במבנים מאסבסט ,מבנים בעלי גגות מאסבסט או עובדים אשר עבדו עם

חומרים המכילים אסבסט ,נמצאו בעלי סיכון גבוה מהממוצע לפיתוח סרטן הריאות.
 בנוסף ,גם לאחר שנודע כי האסבסט הינו חומר מסוכן ,היו מפעלים אשר טמנו את האסבסט באדמה
וחשבו כי בכך פתרו את הבעיה.
 אולם עובדים שעבדו בקרבת מטמוני אסבסט אלו לקו אף הם בסרטן הריאות באחוז גבוה מן
הממוצע.
 ביטוח לאומי מכיר בחומרים רעילים נוספים אשר שאיפה ממושכת שלהם מביאה לסרטן הריאות.
 חומרים אלה כוללים :זפת ,שמן מינראלי ,ניקל ,גז חרדל ועוד.

 סרטן הוא גורם מוביל בתחלואה תעסוקתית בתעסוקות מגוונות,
 לדוגמה ,שנים רבות ידוע שעובדי אסבסט נפגעים בסרטן הצדר (מזותליומה) עקב חשיפה תעסוקתית לאסבסט.

•

בקנדה ,לדוגמה ,אחוז מקרי הסרטן התעסוקתי מכלל מקרי הסרטן מגיע ל10% - 2% -
אחוזים דומים נכונים גם לגבי מדינת ישראל.

• עבודות בנייה הן גם המקור לחשיפה הגבוהה ביותר לסיליקה גבישית חופשית הגורמת לסרטן הריאה (בנוסף
לסיליקוזיס שהיא מחלת ריאות פרוגרסיבית).

 מפקד שירות כיבוי האש באחד מהמחוזות הסמוכים לטורונטו ,קנדה ,נפטר בגיל  53מסרטן לאחר 25
שנות שירות.
 סיבת פטירתו יוחסה לגורמים טבעיים ,אולם החלטה של בית משפט דחתה סיבה זו בטענה שלא ניתן

להגדיר את הגידול הסרטני באדם זה כמשהו מקרי והוא נגרם מחשיפה רב-גורמית לחומרים רעילים
בעבודתו של הכבאי.
 החלטה זו שופכת אור על הקושי בקביעת קשר סיבתי בתחום הסרטן התעסוקתי על אף הנתונים
שהצטברו עד כה על שכיחותו של סרטן תעסוקתי באוכלוסייה העובדת.

 מחקר משנת  2008מצא שמחלת הסרטן היא הגורם המוביל בתמותה בקרב כבאי אש.
 במחקר ,שנמשך  10שנים ,נמצא ש 86% -ממקרי מוות באוכלוסיית כבאי אש הם עקב סרטן ,הרבה יותר
ממקרי מוות מתאונות בעיסוק זה.
 כבאים חשופים בקביעות למספר רב של גורמים מסרטנים באוויר בנשימת פיח ועטרן באירועי אש.

חשיפה תעסוקתית לחומרים מסרטנים  -אסבסט

 המקור לחשיפה לאסבסט בהווה הוא טיפול במבנים שנבנו בעבר ומכילים אסבסט ,או פינוי אסבסט
מהם.
 נמצא קשר נמצא גם בין אסבסט לבין סרטן הגרון וסרטן השחלות.
 לאור כל האמור לעיל מדינות רבות אסרו שימוש באסבסט ,אולם מקרים רבים של תחלואת סרטן
מאסבסט ממשיכים להתגלות בכל שנה עקב חשיפה בעבר (תקופת לטנטית – תקופת החביון)

חשיפה תעסוקתית לחומרים מסרטנים

 שריפת דיזל היא מקור חשיפה לחלקיקים ,גזים ,אדים ואווירוסולים טיפתיים הנפלטים ממנועי דיזל
שנמצאים בשימוש ברכבים ,ברכבות ,ספינות וציוד תעשייתי אחר.
 החשיפות התעסוקתיות הגבוהות ביותר לתוצרי שריפת דיזל מתרחשות בתחבורה ,במוסכים ובאתרי
אחסון וריכוז של כלי תחבורה וציוד המכיל מנועי דיזל.
 חומרים נוספים בתעשייה הם גורמי סרטן ידועים ורבים אחרים הם חשודים כמסרטנים.
 ההבדל בסיווג בין מסרטנים ידועים למסרטנים חשודים מבוסס על הוודאות שיש לגבי גרימת סרטן
באדם.

 בעוד שיש ראיות מספיקות לסרטן באדם מגורמים הידועים כמסרטנים ,יש ראיות מספיקות או בלתי
מספיקות בחיות ניסוי ,אך לא באדם ,לגבי מסרטנים חשודים.
 מבין המסרטנים הידועים בתעסוקה נמנה את הבנזן ,הארסן ,נדפי ריתוך ,בריליום ,קדמיום ,תרכובות
ניקל וכרום שש ערכי ,תוצרים נדיפים בזפת שמקורה בפחם ,בנזידין (תכשיר לצביעת רקמות) ,אמינים
ארומטיים ,ויניל כלוריד ,סוגים מסוימים של עץ קשה (אלון ובוק).
 עשן סיגריות וראדון הם גורמים מסרטנים ידועים נוספים ועובדים חשופים גם אליהם.

 תעסוקות שבהן שיעור סרטן תעסוקתי גבוה יחסית לאחרות הן בנייה וחקלאות עקב החשיפה לשמש.
 עובדי חקלאות חשופים גם לחומרי הדברה שחלקם ידועים או חשודים כמסרטנים.
 שכיחות בולטת של תחלואת סרטן תעסוקתי נצפית במדינות מערביות ואחרות גם בקרב כורים,
יערנים ,עובדי ניקיון ותחזוקה ,עובדי שירותים החשופים לעשן תחבורתי.

 חוקרים סבורים שגם עבודה במשמרות לילה מגבירה את הסיכון לתחלואת סרטן שד אם העבודה
היא לתקופות ארוכות.
 הסיבה המשוערת היא הפרעה למחזור הצירקדיאני וזו גורמת הפרעה בוויסות של יצירת חלבונים
העלולים לעודד התפתחות גידול סרטני.
 עבודת לילה שכיחה במסחר ( ,)24/7מוסדות בריאות ,שירותי מזון ,תעשיות שונות.

חשיפה תעסוקתית וסיכון לסרטן השד

 שיעור המקרים של סרטן השד גדל בקביעות ובתקופה של  20שנים הוכפל אומדן המקרים החדשים
בארצות מפותחות ומתפתחות כאחד.
 מספר גורמים נקשרים באופן עקבי לעלייה בסיכון לסרטן שד בנשים ,כאשר העיקריים בהם הם
גורמים גנטיים וגורמים הורמונליים הכוללים הורמונים גופניים וחוץ-גופניים.
 גורמים אלה מסבירים רק שליש מהמקרים ולא את כלל שיעור ההיארעות של סרטן שד המשתנה
באופן רחב לפי מיקום גיאוגרפי והגירה.

 שוני רחב זה מצביע על האפשרות שגורמים סביבתיים הקשורים בסגנון חיים של עולם מתועש
והיבטים אחרים של סגנון חיים זה ,כגון תזונה ופעילות גופנית וחשיפה לגורמים כימיים ופיסיקליים,
תורמים לסיכון לתחלואה.

 חשיפה לגורמי סיכון כימיים ופיסיקליים גבוהה בד"כ בסביבת העבודה יותר מאשר בסביבות אחרות.
 עלייה במעורבות נשים במקומות עבודה מעלה את האפשרות שעלייה בשיעור התחלואה בסרטן שד
קשורה בחשיפה תעסוקתית לגורמים מסרטנים.
 קבוצות עובדים שלגביהם הוערך קשר בין חשיפה תעסוקתית לבין סרטן שד כוללות עובדי קרינה
מייננת ,עובדים חשופים לשדות אלקטרומגנטיים ,עובדי תעשיה פרמצבטית ,עובדי קוסמטיקה ומכוני
יופי ,כימאים ,עובדי טקסטיל ,עובדי ניקוי יבש.
 בישראל נמצא עודף תחלואה מובהק של סרטן שד בקרב עובדים של מעבדות למחקר רפואי שחשיפה

לגורמים מסרטנים בעבודה הסבירה אותו יותר מאשר גורמי סיכון אישיים.
 תוצאות המחקרים השונים להוכחת קשר בין סרטן שד לגורמים תעסוקתיים אינן עקביות עקב אי
יכולת לבודד את ההשפעה של גורמי סיכון חשובים אחרים ולמעשה אין עדיין גורמי סיכון
תעסוקתיים מבוססים לסרטן שד.
 אי לכך ,כל תרומה מחקרית לנושא חשובה.

 מחקר ישראלי ,שפורסם לאחרונה ,בראשותה של ד"ר יהודית שחם מהחוגים לאפידמיולוגיה ורפואה
מונעת ובריאות סביבתית ותעסוקתית באוניברסיטת ת"א חקר הבדלים בסיכון לסרטן שד על פי סוג
תעסוקה וחשיפה.

 החידוש במחקר זה הוא הכללת היסטוריה תעסוקתית והיסטורית חשיפה תעסוקתית יחד עם גורמי
סיכון כגון תזונה ,עישון ,היסטוריה משפחתית של סרטן שד וחשיפה לטיפול הורמונלי כדי לאפשר את
בידודם של גורמים

 המחקר כלל  739נשים ,אלו התפלגו בין קבוצת ניסוי שהורכבה מנשים שאצלן אושרה אבחנה של
סרטן השד באחד המרכזים הרפואיים בארץ ,וקבוצת בקורת של נשים בריאות הגרות באותה סביבה
בה שוכן המרכז הרפואי.

 איסוף הנתונים נעשה באמצעות שאלון מובנה שמולא ע"י מראיין מיומן.
 השאלון כלל נתונים של היסטוריית העסקה (לרבות סוג ומשך המשרה ,תקופת לימודים ,תעסוקה
צבאית ,תעסוקה בתחביבים) ,היסטוריית חשיפה תעסוקתית ומשך החשיפה לגורמים פרטניים,
היסטוריה רפואית ,היסטוריה משפחתית של מחלות ממאירות ,מאפיינים אישיים ,הרגלי תזונה
ועישון ,מידע על היסטוריה הקשורה ברבייה וטיפול הורמונלי.

 על פי ההיסטוריה מוינו הנשים בקטיגוריות עיסוק וחשיפה דומות.
 הנתונים טופלו באמצעות אנליזה סטטיסטית מקובלת.
 המדד לסיכון היחסי בין קבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת נקרא יחס צולב.
 יחס זה מראה פי כמה גבוה או נמוך שיעור התחלואה בקבוצת הניסוי המכילה את החולים ביחס
לשיעור בקבוצת הביקורת הבריאה.

 בהשוואה בין קבוצת הנשים שחלו בסרטן לבין קבוצת הביקורת הבריאה היה גילן הממוצע של הנשים
שחלו גבוה יותר ,מספר שנות ההשכלה נמוך יותר ואחוז המוצא מאסיה/אפריקה גבוה יותר.
 הרגלי העישון היו דומים בשתי הקבוצות וגורם העישון לא נמצא כמגדיל את הסיכון לחלות בסרטן

שד באופן מובהק.
 עליה מובהקת בסיכון לסרטן שד נמצאה במחקר בקרב עובדות בתעשיית הטקסטיל וההלבשה ובקרב
עובדות בתעשיות שונות שנכללו בקטיגורית מיון אחת.
 היחס הצולב בתעסוקות אלה היה גבוה בלמעלה מפי שתיים.

 ותק העבודה הממוצע בתעשיית הטקסטיל היה כ 19 -שנים ובתעשיות שונות אחרות כ 10 -שנים.
 גורמי תעסוקה אחרים שבהם נמצאה עלייה בלתי מובהקת בסיכון לסרטן שד היו ענף המזון (ייצור
ושירותים) ,ניקוי ,קוסמטיקה וספרות ,דפוס ,מטפלות ,תעשיות הכימיה והפרמצבטיקה וטכנולוגיות

רדיולוגיות.
 לעומת זאת ,סיכון מופחת לסרטן שד נמצא בקרב עובדות עבודה משרדית.

 ניתוח החשיפות שנעשה במחקר זה מצביע על עלייה מובהקת בסיכון לסרטן שד בעובדות החשופות
לקרינה מייננת (יחס צולב מעל  ,)5כאשר משך החשיפה הממוצע היה כ 11.5 -שנים.
 קרינה מייננת ,לרבות רמות נמוכות של קרינה רפואית מאבחנת ,ידועה כגורם סיכון לסרטן שד.
 עלייה בלתי מובהקת בסיכון נמצאה בעובדות שנחשפו לחומרים כימיים ,חומרי ניקוי ,צבעי שיער,
סיבים ועור.

 המחקר הראה שתזונה עשירה בסיבים ודלת מלח ,כולסטרול ושומן מקטינה את הסיכון לפתח סרטן
שד.
 לעומת זאת ,היסטוריה משפחתית של מקרי סרטן שד מגדילה באופן מובהק את הסיכוי להתפתחות

מקרים נוספים במשפחה.
 לא נמצא קשר בין ביטויים של פעילות הורמונלית פנימית ומשכה (כגון גיל תחילת הווסת ,שנות ביוץ
וכו') על היארעות מקרי סרטן שד ,אך עלייה במספר הלידות נמצאה כמקטינה את הסיכון לסרטן שד
בעוד שמספר המקרים של הפסקה יזומה של הווסת היה גבוה בקרב הנשים שחלו.

• כמו במחקר זה ,גם במחקרים אחרים בעולם נמצאה עלייה בסיכון לתחלואה בסרטן שד בתעשיית
הטקסטיל וההלבשה.
• בבריטניה נמצאה עלייה בסיכון בקרב סורגים ,חייטים ,תופרים ורוקמים.

• גם בדנמרק נמצאה עלייה בסיכון לסרטן שד בקרב נשים בתעשיות שהשתמשו בממיסים אורגניים
כגון תעשיות הטקסטיל וההלבשה.
• לעומת זאת ,במפעלי טקסטיל כותנה קטנים אחרים לא נמצאה עלייה בסיכון.
• תעשיית הטקסטיל מאופיינת בחשיפה תדירה לגורמים מרובים והיא מכילה חומרים החשודים
כמסרטנים כגון צבעים ,ממיסים אורגניים ,מבריקים אופטיים ,מעכבי בעירה ,מגבירי עמידות

וחומרים להגנה מפני מיקרו אורגניזמים.

• מחקרים מאוחרים מצביעים על קבוצת חומרים כימיים פעילים בעלי פעילות אסטרוגנית חלשה
המוגדרים כמפריעי פעולה של בלוטות ההפרשה הפנימית בגוף שהן בלוטות הורמונליות.
• ההשערה היא שמנגנון ההפרעה הנגרם ע"י חומרים אלו עלול להשפיע על התפתחות גידולים ברקמה

הבלוטית בשד.
• חלק מחומרים אלה נמצא גם בתעשיות אחרות וכולל צבעים וממיסים.

לסיכום,
תוצאות המחקר תומכות בהשערה שחשיפה תעסוקתית עלולה לתרום להתפתחות סרטן השד.

סרטן כמחלת מקצוע של עובד שיקוף
 עובד בשיקוף מטענים חלה בסרטן ותבע את הביטוח הלאומי על מנת שיכיר במחלתו כ"מחלת
מקצוע".
 לנושא נדרש בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע ,בית הדין קבע ביוני  :2016בהסתמך על חוות דעת

המומחה ,סביר שהמחלה נגרמה כתוצאה מהחשיפה לקרינה מייננת.

 מחלת קרינה חריפה

פרטי האירוע:
 עובד של רשות המסים ,ילד  ,1972עבד כ 11-שנים בתפקיד בודק מטענים במעבר הגבול באמצעות
מכונות שיקוף (רנטגן) במשרה מלאה.
 בשנת  2007החל לסבול מתופעות בבלוטת התריס ובשנת  2009אובחן כחולה בסרטן מסוג קרצינומה

פפילרית בבלוטת התריס ).(Papillary thyroid cancer
 הוא אף עבר כריתה של בלוטת התריס ובלוטות הלימפה הצוואריות ,אולם עדיין סבל מגרורה של
קרצינומה פפילרית בבלוטת הלימפה.

 העובד הגיש תביעה נגד הביטוח הלאומי להכרה במחלת סרטן בלוטת הלימפה וסרטן בלוטת התריס
בהן לקה כ"מחלות מקצוע".
 לחילופין טען התובע למיקרוטראומה ,בשל החשיפה המתמשכת לקרינה.

 התביעה הגיעה אל בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע בפני סגן הנשיאה השופט אילן סופר.
 למבוטח הוכרה נכות מעבודה---מחלת מקצוע---סרטן מסוגים המצוינים ---אחוזי נכות---גמלה
חודשית.

גורמי סיכון תעסוקתיים לפיתוח סרטן בקרב עובדי מקצועות הבריאות במרכז הרפואי שיבא

רקע:
 עובדי מקצועות הבריאות חשופים למגוון גורמים כימיים ,ביולוגיים ופיזיקליים ,העלולים
להשפיע על מצב בריאותם ובין היתר על הסיכון שלהם לחלות בסרטן.
 מבין החשיפות התעסוקתיות האופייניות לעובדי הבריאות ניתן למנות קרינה מייננת ,תרופות
ציטוטוקסיות ,חומרי הרדמה ,חומרי חיטוי ועיקור וגורמים זיהומיים.
 בנוסף ,מכורח עבודתם מצויים חלק מעובדי הבריאות תחת לחץ נפשי והם נדרשים לעבוד
בעומס רב הבא לידי ביטוי בשעות עבודה מרובות ובמשמרות לילה תכופות.

 דפוסי עבודה אלו ובייחוד עבודה לילית ,נמצאו קשורים עם הסיכון לחלות בסרטן.
 למרות מחקרים המראים עלייה בסיכון לפיתוח מחלות סרטן בקרב עובדי בריאות
בהתמחויות ייחודיות ,אומדן הסיכון (כימות) לפיתוח סרטן בקרב עובדי הבריאות לא ברור

ותוקף המידע הקיים בעולם למצב התעסוקתי של עובדי הבריאות בישראל אינו ידוע.

מטרת המחקר:
 להעריך את השפעת התעסוקה של עובדים בתחום הבריאות (רופאים ,אחים/יות ,עובדים
פרא-רפואיים וטכנאי דימות) על הסיכון שלהם לחלות בסרטן ,ולאתר מי מבין קבוצות

העובדים נמצאת בסיכון מוגבר במיוחד לחלות ,זאת באמצעות השוואת שיעורים של סוגי
סרטן שונים בקרב עובדי בריאות לפי סקטורים והתמחות.

שיטות:
 במחקר תוגדר עוקבה של כלל העובדים במרכז הרפואי שיבא הרשומים במצבת העובדים

החל מינואר  2005ועד דצמבר  .2015עוקבה זו תשמש בסיס להערכת שיעורי הסרטן בקרב
עובדי הבריאות.
 על פי נתונים גולמיים שנאספו יכללו במחקר כ 15,000 -עובדים.
 לכל עובד ירשם סטאטוס העבודה שלו כולל וותק ,סקטור ,תפקיד ,עיסוק ,אחוזי משרה,
מחלקה ועוד.
 נתוני המשתתפים בעוקבה יוצלבו עם נתוני רישום סרטן לאיתור אבחנות של סרטן (כולל
מועד אבחנה ונתונים היסטופתלוגיים).
 בנוסף ,נתונים לגבי מצב חיות/תמותה יעודכנו לפי קבצי משרד הפנים לגבי כל משתתף
בעוקבה .לגבי כל עובד שאובחן עם סרטן יתבצע וידוא אבחנה תוך סקירת הדוח הפתלוגי שלו
ולגבי מדגם מהחולים אף יתומצתו תיקים אונקולוגיים ידניים.

 שיעורי היארעות הסרטן בקרב עובדי הבריאות במרכז הרפואי שיבא יחושבו בהשוואה לצפי
באוכלוסייה הכללית ובהשוואה לעובדים בסקטור מנהל ומשק.
 כמו כן ,תיערך השוואת הסיכון לתחלואה בין קבוצות עובדים מסקטורים שונים (רופאים,

אחים/יות ,טכנאים וכו) ולפי התמחות ומחלקה.
 הערכת הסיכון לסרטן בקרב עובדי הבריאות ואיתור קבוצות סיכון לפי סקטורים
והתמחויות ייחודיות יוכלו לתרום לחקר האטיולוגיה של המחלה ע"י איתור גורמי סיכון

כימיים ,ביולוגיים ופיסיקליים וברמה היישומית יאפשרו אפיון קבוצות עובדים בישראל,
המצויים בסיכון גבוה לסרטן ,כבסיס לתכנון וביצוע תוכניות מותאמות למניעה ראשונית
(אמצעי מיגון והפחתת חשיפה) ושניונית (בדיקות לגילוי מוקדם) של תחלואה בסרטן.
 הפחתת תחלואה בסרטן בקרב עובדי בריאות בישראל הינה יעד הן לעובדים עצמם והן
למעסיק ולאוכלוסייה כולה.

אוקטובר ,2017

מימון :קרן מנוף של המוסד לביטוח לאומי

 קרינת השמש עלולה לגרום לסרטן עור מסוגים שונים וביניהם מלנומה ממאירה.

 חשיפה לשמש קשורה גם לסרטן השפה וגידולים סרטניים באזור העיניים.

 חשיפה לשמש שכיחה וגבוהה בעבודות בנייה ,תחזוקת מבנים וחקלאות.

זכויות חולי סרטן  -הכרה במחלת הסרטן כתאונת עבודה (מחלת מקצוע) על ידי המוסד לביטוח
לאומי וזכויות התלויים

 מבוטח (שכיר או עצמאי) החולה בסרטן ,אשר יראה כי עבודתו הייתה בבחינת גורם סיכון אפשרי
משמעותי לפרוץ מחלתו ,יהיה זכאי להיות מוכר כנפגע בעבודה ע"י המוסד לביטוח לאומי ולקבל

קצבה או מענק בתקופת מחלתו.
 חשיפה למגוון רחב של גורמים וחומרים טבעיים ומלאכותיים בסביבה אחראית על פי מחקרים ,לשני
שליש ,לפחות ,מכל מקרי הסרטן.

 גורמים סביבתיים אלו ,כוללים ,בין היתר ,אלמנטים של אורח החיים שאנו מנהלים ע"פ בחירה
אישית ,כגון :עישון סיגריות ,צריכת אלכוהול גבוהה ,תזונה לקויה ,חוסר פעילות גופנית כו'.

 גורמים אחרים כוללים :חשיפה לתרופות מסוימות ,הורמונים ,קרינה ,חיידקים וחומרים כימיים
שונים בסביבה ,העשויים להימצא באוויר ,במים ,במזון במקומות המגורים והבילוי ו/או במקומות
העבודה.
 לנוכח זאת ,אדם שחלה במחלת הסרטן ,אשר נחשף במסגרת עבודתו ולאורך שנים לגורם סביבתי
שנקבע לגביו כי הוא מגביר את הסיכון לחלות בסוג הסרטן בו הוא לקה ,יתכן ויהיה זכאי להיות
מוכר כנפגע בעבודה ע"י המוסד לביטוח לאומי.

מחלת עור תעסוקתית

 מחלות עור תעסוקתיות מהוות כ 30%-מכלל המחלות התעסוקתיות.
 השפעתן על סוגיות של כלכלה ,כלכלת בריאות ,בריאות הפרט ,רווחתו ,איכות חייו ופריון העובד

הינה השפעה מרחיקת לכת.
 כל עובד עלול להיות חשוף לבעיות עור הנגרמות בשל תעסוקתו.
 קיימים מספר מקצועות ,בהם חשיפה לחומרים אופייניים לעיסוק עלולה לגרום לסיכון גבוה יותר
ללקות במחלות עור.



מלנומה – זהו אחד מסוגי הסרטנים הממאירים הנפוצים ביותר ,סרטן המתפתח במקרים רבים

כתוצאה מחשיפה יתרה לקרני השמש.



קרצינומת תאי הבסיס – זהו גידול ממאיר המוכר כאחד הסוגים של סרטן העור ,כאשר חשיפה

מוגברת לשמש או קרינת UVאו  UVSמהווים סיבה מרכזית להופעת המחלה.



סרטן תאי הקשקש זהו גידול הנראה כבליטות או כתמים המלווים קשקשת או עור קשה .סרטן תאי

הקשקשת מתחיל כפצע קטן ומדמם שאינו מחלים אשר לעתים מעיד על גידול שפיר ,אך ללא טיפול
הוא עלול להתפשט לרקמות העמוקות של העור ולהיהפך לסרטן ממאיר.



החוק קובע כי מחלות כמו אקזמה או אלרגיה קשה שנגרמו כתוצאה מחשיפה בעבודה לגז או לאבק

יכולות להיחשב כמחלת מקצוע.



בעיקרון ,כל מחלת עור שהתובע מצליח להוכיח כי היא נגרמה עקב חשיפה בעבודה לגורמים

מסוכנים ,יכולה להיחשב כמחלת מקצוע.



בין תחומי העיסוק הנמצאים בסיכון גבוה למחלות עור ,אפשר למנות את העובדים הבאים :עובדי

מרפאה ומעבדות החשופים לחומרים מסוכנים ולקרינה רדיואקטיבית ,עובדים בתחום התעשייה,
עובדים במספרות ,עובדים בתחום האלקטרוניקה והפלסטיק.



כל אלו נחשפים לחומרים מסוכנים העלולים להזיק לעור הגוף.



עובדי בניין ,עובדי גינון ,מצילים בחוף הים ,מנופאים ופועלים בתחומים נוספים נחשפים במשך שעות

ארוכות לקרינה מסוכנת של השמש ועלולים ללקות בנגעי עור או במחלות עור קשות.

דלקות עור תעסוקתיות הנגרמות בעקבות מגע עם חומרים כימיים שונים

 דלקות העור התעסוקתיות נגרמות כתוצאה ממגע ישיר של עובדים עם כימיקלים שונים בסביבת

העבודה.
 קיימת חלוקה לדלקות עור איריטנטיות ממגע ,בהן חשיפה של העובדים לחומרים השונים מתבטאת
בגירויים בעור באזור בהם היה מגע ישיר עם אותם חומרים ,בעיקר בכפות הידיים ,וכן דלקות עור
אלרגיות ממגע ,בהן בעקבות חשיפה לאלרגן מסוים מתפתחת רגישות.
 מרבית דלקות עור ממגע הגורמות גירוי ) )Irritant Contact Dermatitisנגרמות בסביבת עבודה

נוזלית (רטובה).

 חומרים כימיים שונים עימם באים במגע ,משפיעים באופן שונה על מידת הרגישות של העור משום

תכונותיהם הכימיות השונות (לדוגמא ,חומצות ,בסיסים או מלחים) ,כמויות החומרים וריכוזם ,משך
ותדירות החשיפה וכן מצבי הצבירה של החומרים (גזים ,נוזלים או מוצקים) ,זיהום סביבתי ותנאי
עומס החום.
 לדוגמא ,מקום עבודה שאינו מאוורר ועומס החום בו גבוה (טמפרטורות ותנאי לחות גבוהים) ,גורם
להזעה מרובה בקרב העובדים.

 הזיעה ,הממיסה אבקות כימיקלים שבאו במגע עם העור ,עלולה להחריף את הגירוי בעור משום שהיא
מאפשרת לכימיקלים מסוימים בצורתם הנוזלית לחדור דרכו.

 לחילופין ,הזיעה השוטפת החוצה כימיקלים המצויים על גבי העור ,עשויה לדלל את ריכוזם ובכך להגן

על העור.
 כמו כן האזור או האיבר בגוף שנפגעו ,בריאות העור (חתכים ,שריטות ושפשופים) ,גיל הנפגע וכן
רגישויות גנטיות ,אחראים לביטויים ולתגובות השונות של העור במגעו עם החומרים השונים.
 גם משך ותדירות החשיפה אל הכימיקלים הינם בעלי השפעה על התפתחות דלקות העור.
 בעוד מגע קצר טווח עם חומרים מסוימים אינו גורם כל רגישות ,חשיפה חוזרת לפרקי זמן ממושכים

עלולה לגרום לתגובות אלרגיות או דלקות עור ממגע הגורמות גירוי.
 בעקבות זאת ,הרגישויות בעור יכולות להיות קלות וחולפות ,לגרום לסדקים ולפגיעה בגמישות העור,
ואף לגרום לדלקות עור חמורות.

 מעבר להשפעה הקלינית ,דלקות העור התעסוקתיות בעלות השלכות נוספות.
 הפרעות בתפקוד ,אובדן ימי עבודה ולעיתים גם הפסקת עבודה ,פגיעה ביחסים חברתיים ותוך-
משפחתיים עד כדי התפתחות הפרעות נפשיות ,הינן תופעות המדווחות על ידי העובדים הנפגעים.
 הטיפול בדלקות העור מבוסס על משחות שונות ,בחלקן סטרואידיות ,להקלת הגרד ולהעלמת
הפריחה.
 בהעדר סיבוכים ,החלמת הנזק הנגרם לשכבות העור נמשכת מספר ימים מתום החשיפה לגורם הכימי

(בדלקת עור ממגע הגורמות גירוי) ומספר שבועות עד חודשים בדלקות עור אלרגיות ממגע.
 חשוב להגן על העור מפגיעות פיזיות וכימיות ,להימנע מחשיפה לקרינת שמש ,רוחות ושינויי
טמפרטורה במהלך השלב הפעיל של הדלקת.

שכיחות דלקות עור תעסוקתיות הנגרמות בעקבות מגע עם חומרים כימיים שונים:

 ההערכה היא כי בקנדה ,בארצות הברית ובמדינות הנורדיות (סקנדינביה ואיסלנד) שכיחות מחלות
העור התעסוקתיות (מרביתן דלקות עור הנגרמות בעקבות מגע עם חומרים כימיים שונים) עומדת על
כ 30%-מכלל המחלות התעסוקתיות.
 בישראל ההערכה היא כי שכיחות דלקות העור התעסוקתיות היא .7%
 יחד עם זאת ,ככל הנראה רמת הדיווח של העובדים על מחלות העור התעסוקתיות נמוכה מדי ואינה
משקפת את המציאות בפועל.
 יתרה מכך ,ההערכה היא כי דלקות העור התעסוקתיות נמצאת במגמת עליה בשנים האחרונות,
בעיקר בשל החדרה של כימיקלים ותערובות של כימיקלים מסוגים חדשים ,שימוש גובר בכפפות מסוג
לטקס הגורמות לרגישות בקרב משתמשים רבים וכן בעקבות עליה במודעות מפני זיהומים הגורמת
ליותר ויותר עובדים ליטול ידיהם בחומרי ניקוי אנטי בקטריאליים הגורמים לרגישות.

דרכים לבקרה ומניעה של דלקות עור אירטנטית ממגע בעקבות חשיפה לחומרים כימיים
במקומות העבודה:
 הדרך המומלצת ביותר למניעת סיכונים להתפתחות דלקות עור מחומרים כימיים נתונים שידועים
כגורמי דלקות עור ממגע ,הינה החלפתם באחרים ,שאינם ידועים כגורמי נזק לעור.
 אמצעי זה אפשרי בתנאי שהחומר החליפי עונה על התכונות והביצועים הנדרשים מהחומר הנתון.
 משום שדלקות העור נגרמות ממגע ישיר עם גורמי הסיכון ,כאשר לא ניתן להחליף אותם גורמים ,יש
לנקוט באמצעים המפורטים להלן.
 חשוב לציין ,כי האמצעים הללו ננקטים במקביל ליידוע העובדים לגבי מידת הנזק של השימוש ו/או
החשיפה לחומרים הכימיים מעוררי הרגישות שיש חשש שיבואו איתם במגע ולהדגשת אמצעי

הבטיחות וההגנה הנדרשים בשימוש עם אותם חומרים במקומות העבודה.

אמצעי הבטיחות וההגנה הנדרשים בשימוש עם אותם חומרים במקומות העבודה:
 יש להקפיד על כך שהעובדים ישתמשו באמצעי הגנה כדוגמת כפפות מגן לידיים לגבי השימוש
בכפפות ,ביגוד מגן מלא לכלל איברי הגוף הכולל שרוולים ארוכים ,למניעת מגע ישיר עם גורם
הדלקת.
 יש למרוח קרם הגנה לאחר השימוש בחומרים הכימיים ,אולם חשוב להדגיש כי אין הוא מהווה
תחליף לאמצעי ההגנה העורית שצוינו לעיל.
 חשובה הקפדה על היגיינה אישית של העובדים ובעיקר שמירה על ניקיון הידיים ועל חלקי הגוף
האחרים החשופים לחומרים הכימיים.
 יש לאחסן החומרים הכימיים מעוררי הרגישות במקומות מיועדים לכך ולסמן עליהם תוויות אזהרה

באופן בולט.
 יש להקפיד על סגירת כלי הקיבול של החומרים שיש בהם שימוש רב פעמי.

מתי מחלת עור תוגדר כמחלת מקצוע?



החוק מגדיר רשימה של מחלות עור המוכרות כמחלת מקצוע.



סוגי המחלות כוללים קבוצה של מחלות עור אשר עלולות להופיע כתוצאה מחשיפה לשמש ,לחומרים

מסוכנים ,לקרינה או למזיקים אחרים שלהם אפשר להיחשף במסגרת העבודה.



יש מחלות עור שהוגדרו במשך השנים כמחלות עור המאופיינות כמחלות מקצוע.



בהתאם לתקנות של המוסד לביטוח הלאומי נקבע כי מחלות עור יכולות להיות מוכרות ולהיות מחלת

מקצוע.



במידה ומחלת העור אינה מופיעה ברשימת מחלות המקצוע של ביטוח לאומי אז יש להוכיח את

הקשר הסיבתי בין מחלת עור למקום ואופי העבודה (או עקרון תורת המיקרוטראומה) שהחשיפה
לחומר המסוכן/מזיק הוביל לידי התפרצות או התפתחות של מחלת העור אצל העובד.



הכרה במחלת עור כמחלת מקצוע אשר מביאה לידי פגיעה ישירה בכושר העבודה מאפשרת לנפגע

לממש את זכויותיו הרפואיות אשר כוללים לרוב מענקים ,קצבת נכות זמנית או קבועה ,טיפול רפואי
ללא תשלום ולעיתים לשיקום מקצועי.

מחלות שריר  -שלד

בעיות גב וברכיים



תנועות חוזרות (מיקרוטראומה)



הרמת משא

צוואר



הרתך עובד עם אלקטרודות כשהקסדה מעל ראשו ,נותן מכה בצוואר כדי להוריד את
המסכה אל מול הפנים ולהתחיל בריתוך = פגיעה בצוואר.

מחלות באזור הגף העליון
•Carpal tunnel syndrome
•Cubital tunnel syndrome
•De Quervain’s disease

•Hand – arm vibration syndrome
•Olecranon bursitis
•Raynaud’s syndrome
•Rotator cuff syndrome
•Tendinitis & Tenosynovitis
•Tennis elbow ( lateral Epicondylitis)
•Thoracic outlet syndrome
•Trigger finger

...ולא רק שם
:מחלות של עמוד שדרה צווארי
•Cervical Spine Strain or Cervical SPRAIN Disorders

:מחלות של עמוד שדרה מותני
•Lumbar Spine Strain or Lumbar SPRAIN Disorders

:מחלות באזור הגפה התחתונה
•Pre-patellar bursitis
•Meniscus lesions

מחלות שריר – שלד תעסוקתיות



הפרעות שריר-שלד ) )Musculoskeletal Disorders – MSDהינן ליקויים בריאותיים במערכת השלד
והשרירים בהן מעורבים עצבים ,גידים ורצועות ,שרירים ומבני שלד תומכים כגון חוליות.



הפרעות שריר-שלד המיוחסות לעבודה הן אלו שנגרמות או מחמירות ע"י סביבת העבודה ותנאיה.



נוכחותן עשויה למנוע יכולת לבצע מטלות בעבודה ,איבוד ימי עבודה וצמצום תפוקה ופריון עבודה.



הגורמים העיקריים להפרעות שריר  -שלד בעבודה הם:





תנועות חוזרניות (החוזרות על עצמן)



הפעלת כוח ומאמץ יתר של ידיים



הרמה ,נשיאה ,גרירה ,דחיפה ומשיכה של עצמים כבדים



תנוחות גוף מעוותות לפרק זמן ארוך



ויברציות מכאניות

הפרעות שריר-שלד הן הנפוצות ביותר כמחלות המיוחסות לתעסוקה והן מהוות  60% – 50%מכלל
התחלואה התעסוקתית במדינות האיחוד האירופי ובארה"ב.



הפרעות שריר-שלד הן השכיחות ביותר מבין פגיעות ומחלות המיוחסות לעבודה.



הן שכיחות יותר מתאונות עבודה ,ממחלות תעסוקתיות הנובעות מממסים אורגניים,

מתכות כבדות ,חומרים מסרטנים ומירידה בשמיעה עקב חשיפה לרעש מזיק.


בשוודיה ,אחד מכל ארבעה עובדים סבל ב 2005 -מהפרעות בריאותיות המיוחסות
לעבודה ונגרמו מעבודה מאומצת ,תנוחות עבודה מעוותות ,הרמה ונשיאה ידנית של
משאות ,תנועה חוזרנית ,עבודת מחשב ,לחץ נפשי ,הצקה בעבודה ,רעש ,ויברציות
מכאניות ,חום וקור ,רוח פרצים ,חומרים כימיים ,תאונות עבודה מדווחות ותאונות בדרך
לעבודה וממנה ( 3%בלבד מכלל ההפרעות והפגיעות).



 60%מהתחלואה המיוחסת לעבודה ,נגרמת מגורמים של ארגונומיה לקויה וגורמים
אחרים הקשורים בעומס בלתי תקין על מערכת שריר-שלד.



בפילוח הגורמים להפרעות בריאותיות המיוחסות לעבודה ,עומס ולחץ נפשי הם הגורמים
השכיחים ביותר בקרב נשים (מורות ,אחיות ,עובדות סוציאליות) ,אך נמצאים במקום
השלישי בקרב גברים.



לעומת זאת ,עבודה מאומצת ותנוחות עבודה מעוותות הם הגורמים השכיחים ביותר
להפרעות בריאותיות בקרב גברים ונמצאים במקום השני בקרב נשים.



מתוך הפרעות שריר-שלד יש עליה בהפרעות באזור הגב ,הכתפיים והזרועות.



בשוודיה קיימת עליה בהיעדרות מעבודה בגלל הפרעות בריאותיות המיוחסות לעבודה
(לרבות תאונות ומחלות).



מתוך סה"כ הפרעות בריאותיות המיוחסות לעבודה בבריטניה בשנת  , 2005הפרעות
שריר-שלד היו השכיחות ביותר ( )51%ואחריהן הפרעות הקשורות בלחץ בעבודה וגורמים

פסיכו-סוציאליים וביניהן דיכאון וחרדה.


 43%מהפרעות השריר-שלד היו קשורות להפרעות בגב 37% ,לצוואר וגפיים עליונות ו20% -
לגפיים תחתונות.





קבוצות הגיל הפגיעות ביותר הן המבוגרות (.)74 – 45

בפינלנד שימוש במחשב בעבודה עלה מ 17% -בשנת  1984ל 75% -בשנת .2003


דווח שגורמים טיפוסיים לעומס ולחץ בקרב מגזר העובדים המטפלים בידע ומידע הם הצפה
במידע ,דרישות מנטאליות וויזואליות ,שעות עבודה בלתי רגילות ומתח שרירים.



כתוצאה מכך ,קיימת שכיחות תלונות על עייפות ,קשיי שינה וכאבי צוואר וכתפיים במגזר

זה.



במחקר שנערך בצרפת ,בו השתתפו  50,000עובדים ,זוהו חמש קבוצות עיקריות של סיכון
לתחלואה המיוחסת לעומס ומאמץ בעבודה.


הקבוצה בעלת הסיכון הגבוה ביותר היא זו של עובדים בתעשייה היצרנית ובתעשייה
החקלאית.



למעלה מ 60% -מהעובדים המשתייכים לקבוצה זו ,המהווה  5%בלבד מכוח העבודה,

חשופים ליותר משמונה צורות של מצוקה ובהן עומס פיסי (בעיקר על גפיים עליונות) ,סביבה
קשה ,תנוחות מעוותות וכואבות ,שעות עבודה ארוכות וטיפול ידני במשאות למעלה מ10 -
שעות בשבוע ,אילוצים ארגוניים כגון עבודה במשמרות והעדר אוטונומיה ויכולת לקבוע

קצב עבודה עצמי.



לעומת קבוצת ה"צווארון הכחול" ,נתונה קבוצת ה"צווארון הלבן" ,המהווה  36%מכוח
העבודה בצרפת ,למספר מוגבל של עומסים כגון יום עבודה ארוך ,תנוחה סטטית של הצוואר
והראש ,למעלה מ 20 -שעות עבודה מול מסך מחשב בשבוע והפרעות רבות ברצף העבודה.



במדינות מערב אירופה ,הקבוצה הגדולה ביותר מבין הקבוצות החשופות לסיכונים
המיוחסים לעבודה היא זו החשופה לחומרים כימיים ,רעש ( 50%משיעור הסיכון)

ותאורה לקויה.



להלן מספר דרכים מומלצות לצמצום הפרעות בריאותיות המיוחסות לעבודה בכלל
והפרעות שריר-שלד בפרט:
.I

הפניית משאבים כספיים והשקעה בחינוך והדרכה לצמצום ההפרעות

.II

ניהול עומס עבודה ובין היתר עידוד שליטה בקצב עבודה ובמרחב ,העצמאות לקבלת
החלטה ושיקול דעת ,והקצאת פרקי עבודה ומנוחה מתאימים

.III

פיתוח מודעות מעסיקים ועובדים לדרישות החוק

.IV

רפורמה בחוקי הפנסיה עבור מגזרי עבודה מסוימים

.V

שיתוף העובדים במדיניות המניעה ובמציאת פתרונות ארגונומיים להפרעות שריר-שלד

.VI

פיתוח אסטרטגיות התערבות ותוכניות למניעת סיכון ולקידום בריאות

.VII

הטמעת ניהול סיכונים בטיחותיים ובריאותיים במקום העבודה

.VIII

אימוץ מדיניות "חזרה לעבודה" עבור עובדים שנפגעו

.IX

הכרה לאומית באתגר לצמצום הפרעות שריר-שלד על מנת לקדם פרויקטים שעוסקים
במניעה.



על פי  OSHAהתהליך הארגונומי במקום עבודה צריך לכלול:
 .1תמיכה של מעסיק – להגדרת יעדים ומטרות לתהליך הארגונומי והספקת מקורות מימון ליישום

התהליך.
 .2מעורבות העובדים – להצגת הצעות ונושאים לטיפול ,מתן דיווח מוקדם על סימפטומים ,לקיחת
חלק פעיל בצוות הארגונומי וקבוצות מיקוד.

 .3אימון – גיוס מאמנים המומחים בתחום הארגונומי לאימון העובדים לאיתור מוקדם ומניעה של
נזקים ארגונומיים.
 .4איתור הבעיה – באמצעות סקירת שטח ,עיון בדוחות מחלה ודוחות תאונות עבודה ,ראיין עובדים

וכתיבת דוח מסכם הכולל זיהוי סיכונים ארגונומיים הקיימים והפוטנציאליים כאחד .לתהליך
השלכות חיוביות במניעת פגיעה בכושר העבודה ,איבוד ימי עבודה ושיפור בתפוקה ופריון
עבודה.

לסיכום:



 60%מהתחלואה המיוחסת לעבודה ,נגרמת מגורמים של ארגונומיה לקויה וגורמים אחרים
הקשורים בעומס בלתי תקין על מערכת שריר  -שלד.



אחת הדרכים המומלצות לצמצום הפרעות בריאותיות המיוחסות לעבודה בכלל והפרעות
שריר-שלד בפרט השקעה בארגונומיה במקום העבודה בליווי יועצים.



דיווח-על-מחלות-שריר-שלד-הקשורות-לעבודה



מחלות תעסוקתיות בענף הבנייה – נתונים סטטיסטיים



קול קורא למניעת היפגעות שריר שלד במקומות עבודה – המוסד לביטוח לאומי.

מחלות נשימתיות תעסוקתיות



ישנם מקצועות שבהם לא חייבים לעשן כדי להיות חשופים לנזקי מחלות ריאה.



אסתמה תעסוקתית ,סיליקוזיס ,יכולה להוביל לעיתים קרובות לאי ספיקה נשימתית מתקדמת ,צורך
בהשתלת ריאה ואפילו מוות ומהווה את המחלה התעסוקתית השכיחה ביותר בעולם.

מהי מחלת הסיליקוזיס ומה הגורם למחלה?



סיליקוזיס הינה מחלת ריאות תעסוקתית בה מתפתחת ליפת (פיברוזיס) של רקמת הריאה כתוצאה
מחשיפה לסיליקה (לרוב בתצורת גבישים דוגמת קוורץ) ע"י שאיפה.



שימור החלקיקים ע"י רקמת הריאה והתגובה של הריאה כנגד חלקיקים אלו מובילים להתפתחות
מחלה.



המחלה היתה שכיחה כבר תחילת המאה כאשר היו חוצבים סלעים בכדי לחפור מנהרות ,אבל עד לפני
כ 15-שנה לא היו סימנים למחלה.



למרות היותה ברת מניעה ,בישראל וגם בכמה מרכזים נוספים בעולם ,נצפתה בשנים האחרונות
התפרצות אפידמית של סיליקוזיס.



זאת כתוצאה מחשיפה למוצר המשמש בעיקר לעיצוב משטחי שיש במטבחים ,העשוי אבן דקורטיבית
המכילה אחוז גבוה מאוד של סיליקה בעיקר מסוג אבן קיסר ( 93-94%סיליקה).



העובדים אשר צריכים ללטש ולחתוך את השיש המלאכותי נחשפים לכמויות עצומות של סיליקה
ובשנים האחרונות אנו רואים בישראל מגיפה של חולי סיליקוזיס.



היקף התופעה עודנו אינו ידוע מאחר וישנם עובדים רבים שאינם מאובחנים.



חשוב לציין ,כי ההתפתחות וההתקדמות של סיליקוזיס לעיתים קרובות מתרחשת זמן רב לאחר תום
החשיפה.



מדובר במחלה דוהרת המתקדמת במהרה לאי ספיקה נשימתית (תקופה לטנטית? חביון?)



מחלת הסליקוזיס יכולה להוביל לעיתים קרובות לאי ספיקה נשימתית מתקדמת ,צורך בהשתלת ריאה
או מוות.



לסיליקוזיס מחלות נלוות המהוות מקור לאתגר אבחנתי ולתחלואה נוספת.



במסגרת התפרצות זו נצפים מקרים לא מעטים המופיעים בעת האבחנה כמחלת ריאה דוהרת,
המובילה לאי ספיקה נשימתית קשה וצורך בהשתלת ריאה ולא כסיליקוזיס פשוטה.



במקרים אחרים המחלה מלווה סימפטומים סיסטמיים ומערבת מערכות נוספות.

* לקוח מתוך אתר משרד הכלכלה מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

מהם התסמינים למחלת הסיליקוזיס?


בשלבים מתקדמים המחלה מתבטאת בקוצר נשימה במאמץ ,באי-ספיקה בלב ימני ולעיתים
בהתפתחות שחפת במחילות שנוצרו ).)TUBERCULO-SILICOSIS

איך אפשר למנוע את המחלה?


במחלת הסיליקוזיס לא מספיק רק לעטות מסיכות ולהוסיף פילטרים.



אנו יודעים שבאוויר בתוך המפעלים והמבנים יש המון אבק ,משתמשים במכונות מים כדי להשקיע
את האבק.



אבל במפעל שמייצר אין בעיה כי שם נשמרים הסטנדרטים הכי גבוהים אך כאשר לוח השיש יוצא
לכל מיני מפעלים משפחתיים קטנים שאין להם יכולת להחזיק מכונות משוכללות ,אפשר לראות המון
אבק והעובדים נושמים את כל זה.

מהו הטיפול למחלה?



עד לא מכבר לא היה טיפול למחלה פרט להשתלת ריאות בסוף דרכה של המחלה ושימוש בחמצן
לעזרה בהקלת הנשימה.



לאחרונה התחילו במסגרת מחקר לתת תרופה שאנו כבר מכירים אותה מהפיברוזיס הריאתי,
מהצלקות בריאה וממחלות אחרות ,תרופה אנטי פיברוטית שהיא אמורה לעצור את ההתקדמות של
הצלקות ולהקל על החולה.



כיום כ 30-חולים בארץ מטופלים כך ,אנו רואים סימנים של הטבה אך צריכים עוד זמן כדי לשפוט

לטווח ארוך.

התרופה עוצרת את ההתקדמות או גם משפרת את מצב החולה?


התרופה לא משפרת את המצב ,ולכן כדאי לאבחן את המחלה כמה שיותר מהר.



הדבר החשוב הוא למנוע את המחלה ,אפשר למנוע אותה ולכן אנשים שעד היום היו חשופים לאבק של
שיש מלאכותי כדאי שיבדקו ויהיו מודעים לכך.

HTTPS://YOUTU.BE/SH386MJZQKM?T=24

מחלת הבריליום הכרונית


בריליום הינה מתכת נפוצה בטבע ,קלת משקל ,קשה ,בעלת הולכה חשמלית טובה,
שאינה יוצרת שדה מגנטי ונוחה לשימוש.



מחלת הבריליום הכרונית ,הינה תסמונת סיסטמית הנגרמת עקב שאיפה של אדי מלחי
הבריליום לתוך דרכי הנשימה.



המחלה נפוצה בעיקר בתעשיות שפותחו במאה ה 20 -כגון תעשיות האלקטרוניקה,

תעשיות עיבוד מתכות בצורה טהורה או ביחד עם אלומיניום ונחושת ,תעשיות קרמיקה,
טכנאות שיניים ,תעשיות גרעיניות ,תעשיה אווירית ,מיצוי מתכות ,ותעשיות
פלואורסנטים.



לאור העבר התעסוקתי ,הועלה החשד על ידי רופא תעסוקתי שמדובר במחלת
הבריליוזיס ,והחולה הופנתה לבדיקה.



עקב התוצאות החיוביות של בדיקת הדם ,המהווה "מבחן רגישות לימפוציטים
לבריליום" (BELT) - BERYLLIUM LYMPHOCYTE TRANSFORMATION
 ,TESTשונתה האבחנה והחולה הוגדרה כמקרה ראשון של מחלת הבריליום הכרונית
בישראל.



הדרך הטובה ביותר להבדיל בין שתי המחלות היא באמצעות מבחן .BELT



בדיקה זו הינה בדיקת דם בה חושפים את התאים לבריליום.



במקרה שהנבדק נחשף לבריליום בעבר ,המבחן הוא חיובי ,כלומר :התאים מתחלקים
בקצב מהיר יותר בנוכחות הבריליום.



להוכחה סופית של המחלה ,דרושים סימנים קליניים נוספים כגון צילום ריאות פטולוגי,
הפרעה בתפקודי ריאות  +עדות רקמתית למחלה.



לאחר אבחון המקרה הראשון וגילוי מקרים נוספים בחודש יוני  ,2001הודיע משרד
העבודה והרווחה ,בשיתוף משרד הבריאות ,על איסור השימוש בבריליום בטכנאות
שיניים ,לאור העובדה שקיימים בשוק תחליפים לא רעילים (הודעה זו לא כוללת תעשיות
אחרות).



לאור העובדה ,שזמן כה רב מתכת זו הייתה בשימוש נרחב ,סביר שקיימים עובדים רבים
אשר נחשפו למתכת זו וחולים במחלת הבריליום ,אשר בהעדר מודעות ואבחנה
תעסוקתית מלאה אובחנו בטעות כסובלים ממחלת הסרקואידוזיס.



 1% - 6%מאלה העובדים עם בריליום ,מפתחים את המחלה ,אך בתעשיות מסוימות
נמצא כי השכיחות יכולה להגיע ל.16% -



בנוסף ,ידוע שקיים קשר גנטי למחלה זו ( 40%מהאוכלוסייה הכללית הם בעלי גן הנמצא
קשור לרגישות יתר לפיתוח מחלת הבריליוזיס).



במאמר שהתפרסם בעיתון היוקרתי OCCUPATIONAL AND

 ,ENVIRONMENTAL MEDICINEדווח על  20חולים במחלת הבריליום הכרונית:
 12מתוכם טכנאי שיניים והאחרים עובדים אשר נחשפו לבריליום בעבודתם כרתכים,
בנאים ,אלקטרונאים וכיו"ב.

בדיקה לזיהוי מתכות בריאה


באמצעות מיקרוסקופ אלקטרוני סורק ) (SEMאו באמצעות מכשיר הפולט קרני X
) ,(XRFניתן להוכיח נוכחות של סיבי אסבסט ,סיליקה ומתכות בריאה.



הבדיקה יכולה להתבצע ברקמה מביופסיה ריאתית ,במידה שהנבדק עבר ברונכוסקופיה.



לחילופין ניתן גם לבצע בדיקה זו על גבי דגימה מכיח מגורה אשר התקבל באופן לא
חודרני.

אסטמה תעסוקתית


אסטמה תעסוקתית על רקע תגובה אימונית מאופיינת בתקופה לטנטית (רדומה) ,שבה
יש חשיפה לחומר ,ללא הופעת סימפטומים.



באסטמה הנובעת מגירוי הסימפטומים מופיעים בסמוך לחשיפה.



חשוב להבחין בין אסטמה תעסוקתית אמיתית לבין חולי אסטמה שסובלים מתדירות
תכופה יותר של סימפטומים בעקבות חומרים מגרים (טריגרים).



חולים אלו סובלים מאסטמה גם ללא חשיפה תעסוקתית ,אבל חשיפה זו מחמירה את
מחלתם הבסיסית.

אבחון אסטמה תעסוקתית


הצורה הטובה ביותר לאבחן אסטמה תעסוקתית אצל ניבדק שעדיין עובד ,היא לבצע את
הבדיקות הבאות:


בדיקת מטכולין



בדיקת כיח מגורה



בדיקת PFM



את הבדיקות יש לבצע באופן הבא:



לאחר שבועיים בעבודה עם החומרים שאליהם הוא נחשף



ולאחר שבועיים ללא מגע עם החומרים



אם יש הבדל בתוצאות סימן שהחומרים האלו גורמים לו לריגוש בדרכי הנשימה

אפיון וכימות חלקיקי אבק מזיק


באמצעות מכשיר לייזר ,ניתן לכמת ולאפיין את צורת חלקיקי האבק ,אשר חדרו לדרכי
הנשימה בעקבות עיסוק הכרוך בחשיפה חריפה וכרונית.



הבדיקה מתבצעת על דגימה של כיח מגורה.

מחלות תעסוקתיות של הריאות – המוסד לביטוח לאומי

מחלות תעסוקתיות של מערכת העצבים:


הפרעות במערכת העצבים עלולות להגרם ע"י חשיפה מתמשכת למתכות כגון :מנגן,
וכספית.



מע' העצבים ,רגישה באופן מיוחד לתרכובות אורגנו-מתכתיות ,וחשיפה מתמשכת לאותן
תרכובות עלולה לגרום להאטת הפעילות העצבית עד להתמוטטותה.



נוירופתיה –  NEUROPATHYמחלות עצבים היקפיים.



מיאסטניה גרביס –  MYASTHENIA GRAVISמחלת חיבור עצב  -שריר.



תסמונת למברט-איטון LAMBERT–EATON MYASTHENIC SYNDROME -
)(LEMSמחלת חיבור עצב  -שריר.



מיופתיה –  MYOPATHYמחלות שריר.



מיוזיטיס  MYOSITIS -דלקת שרירים.



מיאלגיה  MYALGIA -תסמונות כאבי שרירים.



דיסטרופיות של שרירים  MUSCULAR DYSTROPHY -מחלות שריר ניווניות.



מיוטוניה  MYOTONIA -מחלות התכווצויות שרירים.



 - AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS - ALSניוון שרירים.



מחלות עצב-שריר הן מחלות של מערכת העצבים ההיקפית.



תחום זה כולל מחלות של העצבים ההיקפיים עצמם ,מחלות של חיבור עצב-שריר
ומחלות השרירים.



נוירופתיה :מחלות העצבים ההיקפיים על כל סוגיהן ,למשל ,נוירופתיה סוכרתית,
נוירופתיות דלקתיות (כגון  (CIDPותסמונת ע"ש גיליאן ברהGUILLAIN BARRE) ,

 (SYNDROMEועוד.


נוירופתיה לרוב מתבטאת בהפרעות תחושה בגפיים ,כגון :נימול ,רדימות ,הרגשת שריפה,
הרגשת דקירות ,הרגשה כאילו דורכים על אבנים ועוד וכן חולשה בעיקר בשרירי הידיים
והרגליים.



מיופתיה" מחלות השרירים ,כגון :ניוון שרירים ,מחלות שרירי דלקתיות ,כדוגמת:
פולימיוזיטס ) ,)POLYMYOSISTISדרמטומיוזיטס ()DERMATOMYOSISITS
ועוד.



מיופתיה מאופיינת בדר"כ בחולשת שרירים ,המתבטאת בד"כ בקושי לעלות מדרגות,
לקום מישיבה ,ופעולות בשרירי הכתפיים והזרועות.



מחלות חיבור עצב-שריר :כגון מיאסטניה גרביס ) ,)MYASTHENIA GRAVISאשר
מתאפיינת אף היא בחולשת שרירי הגפיים ,חולשת שרירי הפנים :צניחת עפעפיים ,שינוי
בגוון הקול ,קשיי דיבור ובליעה ועוד.

אבחון באמצעות מבחנים אלקטרופיזיולוגיים:


בדיקות הולכה חשמלית בעצבים ובשרירים נעשות בטכניקות שונות לאבחון מצבים
בריאותיים שונים:


בדיקת הולכה עצבית – ) NERVE CONDUCTION TEST (NCTלאבחון נוירופתיה.



בדיקת תפקוד חשמלי של שרירים אלקטרומיוגרפיה – )ELECTROMYOGRAPHY (EMG
לאבחון פגיעה בשורשי העצבים ,ניוון שרירים או מחלת שריר והערכת חומרת נוירופתיה.



גירוי עצבי חוזר – ) REPETITIVE NERVE STIMULATION (RNSלאבחון מחלות צומת
עצב-שריר ,דוגמת מיאסטניה גרביס ,בוטולוזם או .LEMS



רישום חשמלי מסיב בודד – ) SINGLE FIBER (SFEMGלאבחון מחלות צומת עצב-שריר,
כמו מיאסטניה גרביס.



בדיקת הולכה אוטונומית – לאבחון נוירופתיה אוטונומית.

אבחון פתולוגי:


ביופסיית עור – לאבחון נוירופתיה של סיבים דקים.




הפעולה מבוצעת במרפאה בהרדמה מקומית.

ביופסיית עצב היקפי – לאבחון דלקת או משקע אמילואיד ולאפיון של נוירופתיות
במקרים שבהם לא ניתן להגיע לאבחנה ברורה בדרכים אחרות .הפעולה מבוצעת במסגרת
המרפאה באשפוז יום כירורגי ,תחת הרדמה מקומית.



ביופסיית שריר – לאבחון מחלות שריר דלקתיות ,ניווניות ,התפתחותיות או כאלה
שנובעות ממחלות עצביות .הפעולה מבוצעת במסגרת המרפאה באשפוז יום כירורגי ,תחת

הרדמה מקומית.

אבחון באמצעות אולטרסאונד:


זיהוי אתרי כליאה של עצבים.



זיהוי דלקת עצבית.



זיהוי מחלות שריר.

אבחון באמצעות בדיקות פיזיולוגיות/מיוחדות:


הבדיקות שלהלן נעשות באשפוז יום נוירולוגי במרכז האוטואימוני:


מבחן טנסילון – לאבחון מיאסטניה גרביס.



ניקור מותני – ) LUMBAR PUNCTURE (LPלאבחון דלקת סביב מערכת העצבים.



מבחן מאמץ שריר – לאבחון מחלות מטבוליות של השריר.

איך מטפלים?


ברוב המקרים הטיפול נעשה בעזרת תרופות שניתן לבלוע דרך הפה.



במקרים שבהם דרוש טיפול תוך-ורידי ,הוא ניתן באתרים הבאים:


אשפוז יום נוירולוגי במרכז האוטואימוני – סטרואידים ,אימונוגלובולינים ,תרופות
ביולוגיות.



בנק הדם – טיפול עם פלזמפרזיס (סינון דם).



אשפוז במחלקה נוירולוגית.

מחלות נפש תעסוקתיות

מחלות נפש  -התעמרות בעבודה



בסקר של המכון להתעמרות בעבודה מ 2010 -על שוק העבודה האמריקאי השיבו חצי מהנסקרים
בחיוב כי הם
היו קורבנות (  ) 34.5%או עדים ( )15.5%להתעמרות בעבודה.



מין

o

גברים מהווים  42%מהקורבנות ו 62% -מהבריונים.

o

נשים מהוות  58%מהקורבנות ו 38% -מהבריונים.

פגיעה נפשית עקב אירוע מיוחד בעבודה



עובדים הסובלים מפגיעה נפשית (פוסט טראומה  /מחלת נפש) עקב מאורע מיוחד בעבודה הוכרו
בעזרת המשרד כנפגעים בעבודה.



נכות נפשית היא פגיעה בנפש האדם הכוללת הפרעות ומחלות נפש מסוגים שונים כמו דיכאון ,מצבי
רוח ,סכיזופרניה ועוד.



נכות נפשית עשויה להתפתח לאחר חשיפה לאירוע טראומטי של האדם שנפגע או של הקרובים אליו,
עקב מחלה או פציעה אשר יכולים להתרחש במסגרת החיים האישיים או במסגרת העבודה.

אבחנות פסיכיאטריות



קיימות מספר אבחנות פסיכיאטריות אשר מעצם הגדרתן הן מופיעות אחרי אירוע תאונתי או אחרי
עבודה בתנאים לא סבירים:



מדובר בראש ובראשונה על קבוצת האבחנות הנקראת "הפרעת הסתגלות"  -כאן מפתח אדם בתגובה
לאירוע חיים הניתן לציון (מוות במשפחה ,פיטורים ,קשיים אקדמיים/תעסוקתיים ,מחלה ,שינוי
מסגרת וכו') שורה של תגובות נפשיות הכוללות תגובות חרדתיות ,דיכאוניות ו/או התנהגותיות.



ה  DSM IV-קובע כי תגובות נפשיות המוגדרות כהפרעת הסתגלות ,אינן חייבות להיות חמורות דיין
כדי לענות על הקריטריונים של דיכאון מז'ורי או הפרעת חרדה.

אבחנות פסיכיאטריות



המהלך של הפרעת הסתגלות משתנה ויכול לנוע מתקופת משבר שחולפת לאחר מספר שבועות או
חודשים ועד להפרעת הסתגלות כרונית אשר נמשכת תקופה ארוכה.



אבחנה נוספת המופיעה לאחר אירוע הניתן לזיהוי ולציון ,היא ההפרעה הפוסט טראומטית.


כאן מדובר על הפרעה קשה ומורכבת ,בדרך כלל כרונית במהלכה ,אשר התפתחה לאחר שהאדם נכח
באירוע מסכן חיים בו היה נתון לסכנה מיידית ,או ראה אנשים אחרים הנתונים לסכנה מיידית כפציעה או
מוות.

הפרעה דו קוטבית (מאניה דיפרסיה) וסכיזופרניה



לגבי מחלות נפש כגון הפרעה דו קוטבית (מאניה דיפרסיה) וסכיזופרניה ,קשה לקבוע קשר נסיבתי בין
התחלואה הנפשית למצוקה שנגרמה במקום העבודה שכן מדובר במחלות בעלות מרכיבים רבים,
בחלקם גנטיים וסביבתיים ואשר בדרך כלל ניתן למצוא שורשים למחלה עוד לפני התפרצותה.



קיום מרכיב תורשתי במחלות אלה ,בחלק גדול מהמקרים ,מקשה מאוד לקבוע כי אירוע ספציפי
מהווה אירוע גרימתי.



עם זאת ,מכיוון שהמודל המדעי המקובל כיום רואה בהן שילוב של מרכיבים גנטיים ומולדים בשילוב
של "חולשה" מולדת של הנפש ,ניתן לראות באירועי תאונה או טראומה גורמים מסייעים.



קביעת הקשר הנסיבתי בין התפרצות מחלת נפש ובין אירוע מסוים בחייו של החולה כגורם מזרז את
ההתפרצות מתאפשרת בדרך כלל כאשר האירוע המדובר הוא אירוע דחק חריג בעוצמתו.

פגיעה נפשית בעבודה  -עילה לתביעה


בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הכיר בתביעה שהגיש עובד בנק בגין נכות נפשית שנגרמה לו
כתוצאה מלחץ בעבודה ,ופתח בזאת פתח לתביעות מצד עובדים שלקו בחרדות ודיכאונות.



עובדים רבים קיבלו לפני כשבועיים בשורה טובה.



כל מי שחש עד היום שהעבודה היא מקור לחרדות קשות עבורו או שאינו עומד בדרישות תפקיד חדש
ותובעני ,ישמח לשמוע על פסק דין שהתקבל בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב־יפו ,החלטה יוצאת
דופן בכל מה שקשור לתאונות עבודה .השופטת ,ד"ר אריאלה גילצר־כץ ,הכירה בכך שלחץ בעבודה
יכול לגרום להידרדרות במצבו הנפשי של עובד.



המשמעות המעשית היא שדיכאון כרוני ,מאניה־דיפרסיה והפרעות נפשיות נוספות שלא הוכרו עד כה
לתגמולים במסגרת הוועדות של המוסד לביטוח לאומי כמחלות מקצוע ,יזכו להתייחסות ראויה.

נכות נפשית לנפגעי עבודה


המוסד לביטוח לאומי קובע כי מחלה נפשית ונכות הנגרמת בגינה אינה מחלת מקצוע כשלעצמה.



כדי להכיר בקשר הנסיבתי של נכות נפשית למצוקה נפשית שנגרמה במקום העבודה ,חייב להיות
אירוע נסיבתי ברור אשר בעקבותיו התפרצה המחלה ,או רצף מתמשך של עבודה בתנאי לחץ אשר
נחשבים כבלתי סבירים.



קשה מאוד להגדיר מהם תנאי לחץ בלתי סבירים ומהי שחיקה מתמשכת.



לכן ,כדי לקבוע שתחלואה נפשית מסוימת נגרמה בעקבות עבודתו של האדם ולא במסגרת של תאונת

עבודה נדרשת הוכחה כי האדם עבד בתנאי לחץ בלתי סבירים החורגים מהמקובל בקרב העובדים
באותו המקצוע ובאותן הנסיבות.


אשר לסוג התחלואה  -גם כאן יש משמעות לקביעה האם קיים קשר נסיבתי בין המחלה הנפשית ובין
האירוע.

למה זה חשוב?
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או

ממונה הבטיחות מעורב אקטיבי בתהליך מזעור מחלות מקצוע

 אחד המכשולים לצמצום חשיפה לגורמים מסרטנים הוא התפתחותן של חשיפות חדשות כתוצאה
מפיתוחים טכנולוגיים ,כגון מדפסות תלת-מימד וננוטכנולוגיה.
 התפתחות טכנולוגית מהווה אתגר לאנשי המקצוע בבריאות תעסוקתית בכל הנוגע לצבירת ראיות
מספיקות לאפשרות התפתחות של סרטן כתוצאה מהטכנולוגיה ולפיתוח דרכים ואמצעים להגנה על
העובד.
 אף עפ"י כן ,אחריות המעסיק לבריאות עובדיו היא ערך יסוד בתחיקת העבודה ובתרבות הבטיחות

והבריאות התעסוקתית וערך זה צריך להיות מיושם גם לגבי גורמים מסרטנים חדשים כישנים.

 חיוני שמעסיקים יעשירו את הידע שלהם לגבי גורמים מסרטנים בתעסוקה כדי לצמצם את חשיפת
העובדים לחומרים אלה.
 חיוני שעובדים יתריעו בפני מעסיקיהם על גורמי סיכון לסרטן ותנאי עבודה העלולים ליצור חשיפת
יתר.

 באותם מקרים בהם עובדים חשופים לגורמים כימיים ופיסיקליים ,הידועים או חשודים כמסרטנים,
ונקבעה להם רמה מרבית מותרת לחשיפה נשימתית ,יש למנוע חשיפה גבוהה מרמה זו.
 מומלץ לקבוע ולתקשר קווים מנחים לצמצום חשיפה לגורמים מסרטנים בכל מקום עבודה.
 יש לנקוט בהירארכיית ההגנה המקובלת לצמצום החשיפה.

חלית במחלת מקצוע? דע את זכויותיך!

 אם הנך חושש כי חלית במחלת מקצוע ,עליך לפנות למרפאה תעסוקתית.
 אם יקבע הרופא התעסוקתי כי מחלתך אכן נגרמה עקב עבודתך ,הוא יפנה אותך למוסד לביטוח
לאומי.

 מחלה תעסוקתית עשויה לזכות את הסובלים בקצבת נכות או בפיצוי חד פעמי מטעם המדינה.
 בשלושת החודשים הראשונים לאחר הפגיעה בעבודה ישלם הביטוח הלאומי דמי פגיעה ,לאחר מכן
ימשיך הביטוח הלאומי לפצות את העובד בהתאם להחלטות לשיעור גובה הנכות שייקבעו על ידי
רופאי הביטוח הלאומי.

הכרה במחלת מקצוע וקביעת אחוזי נכות

• הכרה במחלת מקצוע וקביעת אחוזי נכות כתוצאה ממנה הינן בסמכות המוסד לביטוח לאומי.

•

לפני הכול צריך שהמוסד יכיר בפגיעה כמחלת מקצוע.

• ללא הכרה ,לא ניתן לעבור לשלב קביעת אחוזי נכות ולקביעת פיצוי כספי בהתאם.

•

בנקודה קריטית זו ישנה חשיבות רבה למסמכים המועברים לביטוח הלאומי ולאופן בו תנאי העבודה
יוצגו בפניו – צעדים אלה משמעותיים להשגת ההכרה בפגיעה כמחלת מקצוע.

• לאחר שהוכחה והוכרה מחלת מקצוע ביטוח לאומי פונה לקבוע את אחוזי הנכות.

• אלו נקבעים על פי תקנות הביטוח הלאומי לקביעת אחוזי נכות לנפגע בעבודה.
• לצורך העניין מתכנסת ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי ,שתפקידה הוא לקבוע את האחוזים
לכל מקרה לגופו.
• במקרים רבים ,רופאי הוועדה קובעים בשלב ראשון נכות זמנית בגין פגיעה בעבודה ורק בתום מועד
הנכות הזמנית נקבעת נכות צמיתה.

• לא כל מחלה הנגרמת כתוצאה מעבודה תיחשב כ"מחלת מקצוע" בעיני החוק.
• קיימת רשימה של כ 70-מחלות הנחשבות למחלות מקצוע ,ורק בגין מחלות אלו ניתן לקבל פיצוי
כספי.
• בין מחלות המקצוע המופיעות ברשימה ניתן למצוא :סרטן העור ,ליקויי שמיעה ,שחפת ,מחלות
פרקים ,מחלות עצבים ,מחלות גידים ,הרעלות למיניהן ועוד.

• כל עובד ,בין אם הוא שכיר או עצמאי ,זכאי לקבל פיצויים מביטוח לאומי בעקבות מחלת מקצוע.
• על מנת לקבל את הפיצוי המגיע לו ,העובד ייאלץ להוכיח שקיים קשר בין מחלת המקצוע שנגרמה לו

והעיסוק בעבודתו.
• הוכחת הקשר בין מחלת המקצוע לעיסוק אינו דבר קל ,והביטוח הלאומי בהחלט לא מקל על העניין.
• לאחר שתבע העובד פיצוי מביטוח לאומי והצליח להוכיח שישנו קשר בין מחלת המקצוע לעבודתו,
יקבע הביטוח הלאומי את אחוזי הנכות המגיעים לו.
• ייתכן שאחוזי הנכות שיקבע ביטוח לאומי יהיו זמניים או קבועים.

• ישנם סוגי פיצויים שונים שניתן לקבל עקב מחלת מקצוע ,ביניהם :קצבת נכות מעבודה ,פיצוי חד
פעמי ,כיסוי הוצאות שיקום ומימון שיקום מקצועי.

• במידה שאחוזי הנכות שיקבעו יהיו מתחת ל ,20%-יכול התובע לקבל פיצוי חד פעמי.
• במידה שאחוזי הנכות יהיו מעל  ,20%יכול התובע לקבל קצבה חודשית שסכומה ייקבע בהתאם לשכר
שלו לפני שהוכר על ידי ביטוח לאומי כנכה מעבודה.

מחלות מיוחדות

 דלקת גידים (תנועות חד-גוניות החוזרות ונשנות)
 שבר זיזים בחוליה  C 7צוואר ,או  L 1גב תחתון (הרמת משאות)
 שחפת (עובדי מערכת הבריאות)
 קדחת ,כולירה ,מלריה ועוד (עובדים בחו"ל)
 הפטיטיס ( Bעובדי מערכת הבריאות)

 ליקוי שמיעה (עבודה ברעש מזיק)
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דוגמאות שהוכרו בפסיקה:

 נהג מקצועי הנוהג במשך שנים רבות בכבישים משובשים שעות רבות ביום ונגרמה לו פגיעה גבית.

 מחלק בלוני גז  -העמסת בלוני גז ,פריקתם מהמשאית ונשיאתם על הכתף ,תוך כדי הליכה לכיוון
הצרכן ועלייה במדרגות.

דוגמאות שלא הוכרו:

 תנועה סטטית – גם אם אינה נוחה (בדרך כלל צוואר)

 מורה לחינוך גופני – מחלת פרקים ,תנועות מגוונות

 מחסנאי – אמנם עבודה קשה ,אך בתנועות מגוונות

מקרים מיוחדים

 סרטן עור :חשיפה למקור קרינה מייננת = מחלת מקצוע ,חשיפה ממושכת לשמש = מיקרוטראומה

 עבודה עם ציוד רוטט :רטט של ממש = מחלת מקצוע ,רטט קל = חפש תנועות חוזרות

 דלקת גידים (תנועות חד-גוניות החוזרות ונשנות) = נמנית על רשימת מחלות מקצוע

 שבר זיזים בחוליה C 7צוואר ,או L 1גב תחתון (הרמת משאות) = נמנה על רשימת מחלות מקצוע

מקרים מיוחדים

 התקף לב ,אירוע מוחי ,סכרת:

•

אירוע תאונתי ,לא מחלת מקצוע ולא מיקרוטראומה.

 מחלת נפש:

•

מראות קשים בעבודה (צוותי חירום ,רפואה ,משטרה ,זק"א וכד').

•

התעמרות בעבודה.

•

אירוע אחד גדול ,או מספר אירועים שניתן לבודדם ולספר אודותיהם ואודות השפעתם
על המצב הנפשי ,אך לא על דרך לחץ מתמשך

התקף לב

הוכחת מיקרוטראומה

 תשתית עובדתית  <-מינוי מומחה  <-קשר סיבתי  <-הכרה -

< ועדה רפואית )נכות ותחולה(  <-מרשרשים
 תשתית עובדתית (מה שואל חוקר הביטוח הלאומי):
 פירוט סדר היום כולו

 פירוט כל הפעולות והתנועות שבהן
 לבודד סדרות של תנועות ולפרט את היקפן
 בחשיפה לחומרים ,גם סוג והיקף החשיפה ואמצעי מיגון

קשר סיבתי – מבחן דו שלבי
ביה"ד

בימ"ש

+ 20%

 51%ומעלה

עב"ל  521/05קורין
עב"ל  659/06טנוס
עב"ל  146/10אוחיון ,בר"ע  7342-06-16סיטרוק
בג"ץ  8022/14דוד בן חמו נ' המל"ל (אושר המבחן הדו שלבי)

 51% קשר סיבתי תיאורטי (בהתעלם מכל שאר הגורמים ,האם הגורם התעסוקתי ,כשלעצמו,

יכול ,תיאורטית ,במידה כלשהי ,גם זניחה ,לגרום למחלה?)

עב"ל  19817-08-11יונס סואעד נ' המל"ל (נבו)27.3.12 ,

 מחלת אסטמה ,שהוכרה עקב העבודה.

 הוועדה קבעה כי המערער סבל גם ממחלת האמפיזמה עקב עישון וכי שתיהן גרמו לפגיעה חסימתית בריאות ,לכן,
הפחיתה חלק מהנכות הריאתית.

 פסק הדין אישר את ההחלטה ובכך גרם לשינוי מרחיק לכת ,מעין חקיקה שיפוטית שפגעה קשות בתיקי מחלות
המקצוע.

לפני סואעד:

 סעיף  83לחוק :כל המחלה הוכרה כפגיעה בעבודה ,אם "השפעת העבודה לא הייתה פחותה בהרבה" מהשפעת
גורמים אחרים.

 פס"ד קורין :קשר סיבתי משמעותי הוא  20%ומעלה במבחן הדו שלבי 51% :תיאורטית 20% ,ומעלה  -יחסית

 פס"ד מרגוליס :ניכוי על חשבון מצב קודם אחרי הכרה מלאה

בג"ץ – מרדכי בן דוד [תלוי ועומד]

נהג משאית חלוקה מקצועי – פגיעה קשה בצוואר ובגב תחתון עם נכויות אורתופדיות ,נוירולוגיות ואורולוגיות

בביה"ד :מבחן דו שלבי 51% ,חיובי 30% ,היחסי (מומחה מטעם ביה"ד).

וועדה רפואית 60% :רפואית ,עם זכאות לתקנה  90% = 15לצמיתה.

שאלות?

תודה על ההקשבה.,.
תודה על ההקשבה.,.

