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Pregnancy: occupational aspects of 

management: concise guidance
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Most pregnant women are exposed to some physical activity at work. This Concise 

Guidance is aimed at doctors advising healthy women with uncomplicated 

singleton pregnancies about the risks arising from five common work-place 

exposures :prolonged working hours, shift work, lifting, standing and heavy 

physical workload. The adverse outcomes considered are: miscarriage, preterm 

delivery, small for gesta-tional age, low birth weight, pre-eclampsia and gestational 

hypertension. Systematic review of the literature indicates that these exposures 

are unlikely to carry much of an increased risk for any of the outcomes, since small 

apparent effects might be explicable in terms of chance, bias, or confounding, 

while larger and better studies yield lower estimated risks compared with smaller 

and weaker studies. In general, patients can be reassured that such work is 

associated with little, if any, adverse effect on pregnancy. Moreover, moderate 

physical exercise is thought to be healthy in pregnancy and most preg-nant 

women undertake some physical work at home. The guidelines provide risk 

estimates and advice on counselling.



מגבלות-מדדי תוצאה מיילדותיים

“The evidence base is extensive for preterm delivery, LBW 

and SGA, more limited for miscarriage, and very limited for 

pre-eclampsia and gestational hypertension.”

מדגמים קטנים בחלק מהמחקרים•

" עומס פיזי קשה"מחקרים בהם שיעור רב של עובדות חשופות ל•

. בוצעו במדינות מתפתחות ובהן תעשיה וחקלאות רבה

.הטיה אפשרית בשל השפעת חסרים תזונתיים

40מעל גיל 20מתחת לגיל . השפעת גיל קיצון•

•.



מגבלות-מדדי תוצאה מיילדותיים
המשך

השפעת ערפלנים ידועים כקשורים ותורמים לסיכון  •

רמת  , גיל ההרה: בהריון ללא כל קשר לתעסוקה

נמוך או גבוה בראשית   BMI, השכלה נמוכה

.  עישון ואלכוהול ומעמד סוציו אקונומי נמוך, ההריון

הטיה  , לידות והפלות בעבר: היסטוריה מיילדותית•

.בשל  שינוי במאפייני תפקיד לאור ניסיון עבר

.שימוש בשאלונים שנשלחו לאחר הלידה•



מגבלות-מדדי חשיפה תעסוקתיים 

מגבלות בהערכת העומס הפיזי בשל שונות רבה בהגדרת החשיפה 

:במחקרים שנסקרו

"nearly half of reports were potentially affected by 

confounding or bias and the exposures ‘occupational 

lifting’, ‘physical workload’ and even ‘shift work’ were not 

defined uniformly between studies.”

.חוסר אחידות לגבי המושג. משמרות לילה•

משמרת לילה לעיתים  . לא נבחן עומס עבודה במשמרות שונות•

.  דווקא קלה יותר

או ביתית למי שעובדת  \לא חושבה השפעת עבודה נוספת ו•

.חלקית או מספר משמרות מצומצם



בעיקר במקרי   ( recall)הטיות כגון הטיית זיכרון •

או אפקט , תוצאה שלילית מבחינה מיילדותית

העובד הבריא

שינוי  , תיזמון החשיפה ביחס לשלב בהריון•

במאפייני עבודה במהלך ההיריון

שימוש בשאלונים שנשלחו לאחר הלידה  •



סוגי עיסוק ומאפייני תעסוקה
:קבוצות עיקריות

עבודה ללא עומס פיזי או הכרוכה בעומס גופני מזערי•

,  עורכות דין, מזכירות וטלפניות, (מורות וגננות)עובדות מערכת החינוך 

.יועצות ועוסקות בתחום הקוסמטיקה



נשיאת משא  , כרוכה לרוב בעמידהעבודה הכרוכה בעומס גופני בינוני•

.קיימת אפשרות להפסקות מנוחה, צורך בכפיפה של הגב, לסירוגין

מדריכות בענפי  , בודקות ביטחוניות, מוכרות וזבניות ובכללן מתדלקות

.מלצריות , מאבטחות, צוות רפואי, ספורט

טלטול ונשיאת  , כרוכה בעמידה ברצףעבודה הכרוכה בעומס פיזי קשה •

עבודה בכפיפה ממושכת, משאות כבדים

(  בקשישים ובילדים)מטפלות , סדרניות סחורה, עובדות ייצור ותעשיה

.סייעות בגנים ועובדות משק בית וניקיון

workload



ג"ק0.45=ליברה



לא מקיפה מצבים בהם  

הרמה  , ההרמה עם יד אחת

,  ממצב ישיבה או כריעה

הרמת משאות שאינם  

יציבים או ממשטח לא יציב  

וכן דחיפה או  ( כגון סולם) 

משיכה של משא ועוד מגוון  

תנוחות גוף ותנאי עבודה  

משתנים ובהם טמפרטורה  

.או לחות גבוהה\ו

:מגבלות הסכמה המוצעת



חשיפה לגורמים המהווים סיכון להריון

חומרים כימיים  , חום וקרינה מייננת-פיזיים

וביולוגיים 





היבטים  –כאבי גב וכאבים באגן בהריון 

תעסוקתיים
2\3-בLBP. כאבי גב ואגן שכיחים מאוד בהריון•

.20%-מההריונות וכאב באגן ב

.להריון6-7שכיחות מרבית בחודשים •

.מהמקרים מדובר בכאב חמור20-15%-רק ב•

כאבי גב ואגן גרמו להפרעות שינה ולשגרת החיים ולאחר  •

.הלידה לקושי בחזרה למשקל תקין

נמצא קשר ברור בין חומרת התסמינים ומשכם לאחר  •

.הלידה לבין אנמנזה חיובית לכאבי גב קודם להיריון



המשך-כאבי גב ואגן בהיריון

“however, studies investigating antecedents 

for pregnancy-related low back and/or pelvic 

girdle pain have rarely considered 

occupational exposures.”

Clinical guidelines for occupational lifting in 

pregnancy: evidence summary and 

provisional recommendations

Leslie A. MacDonald, ScD; Thomas R. Waters, PhD; Peter 

G. Napolitano, MD; Donald E. Goddard, MS; Margaret A. 

Ryan, MD; Peter Nielsen, MD; Stephen D. Hudock, PhD

American Journal of Obstetrics & Gynecology AUGUST 

2013



נתוני גמלאות-שמירת הריון ודמי לידה

2015מרץ , מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי* 

שנטל וסרשטיין/2014מקבלות גמלאות אמהות בשנת 



גמלת שמירת הריון 
מאפייני תעסוקה ושכר



גמלת שמירת הריון
מאפיינים רפואיים

סקרים תקופתיים של המוסד לביטוח לאומי

שנטל וסרשטיין' הגב2014מקבלות גמלאות אימהות בשנת 



חופשת קדם לידה לנשים הרות  העובדות במאמץ גופני חריג

?הצעה לפתרון 
2015יולי• 7'  חוב•  154כרך  •  הרפואה  

:מתוך התקציר

מתקשות לרוב בביצוע עבודה מאומצת  , כאשר הן מצויות בשלבי הריון מתקדמים, נשים עובדות" 

לא ניתן להעבירן למשך ההריון לתפקיד חלופי  , במקרים רבים. המתחייבת לעיתים מתפקידן, גופנית

.  והן נאלצות לצמצם את עבודתן או להפסיקה כליל, שאינו כרוך במאמץ גופני רב, מתאים

כיום לא קיים פתרון מוסדר לתשלום שכר במקרה של הפסקת עבודה בגלל קושי בפעילות גופנית  

אינה מקנה  , מתוך בריאות תקינה, היעדרות אישה הרה מעבודתה מסיבה זו. מאומצת בהריון מתקדם

אך בסיס המידע  , עבודה מאומצת גופנית אומנם קשה לביצוע בהריון מתקדם. זכאות לחופשת מחלה

ולכן היא גם אינה מזכה  , הרפואי הקיים אינו תומך באיפיונה כמסוכנת לעובר או למהלך ההריון

אך צפויה ליצור , הקדמת חופשת הלידה בחלקה לשלהי ההריון מותרת.בגמלה של שמירת הריון

......בעיה אחרת לאחר הלידה

היוו בסיס להנחיות וקווים  , מחקרים אודות השפעות מאמץ גופני בעבודה ובכלל על הריון ותוצאותיו

פעילות גופנית מתונה מומלצת במהלך . מנחים שפרסמו איגודים מדעיים ורשויות רלוונטיות בעולם 

,  פעילות אירובית מבוקרת מומלצת אף היא לנשים הרות בריאות. כחלק מאורח חיים בריא, הריון תקין

."נפילה או חבלה, תוך זהירות מפני איבוד שיווי משקל

ר מנחם פישר"ד, ר עידו שולט"ד, ר אורלי תיבון־פישר"ד



....אנמנזה והערכת סיכון

???להפנות או לא להפנות

זו השאלה



ועדיין לא דיברנו על עיסוקים חדשים בעולם  

העבודה של נשים



לוחמות ומאבטחות•

חשיפה לחומרים אקריליים  –בניית ציפורניים •

UV-ושימוש נרחב ב

,  דווריות ועבודת הדואר-תעסוקה בתהליך שינוי•

...נהגות אוטובוס ונהגות רכבת



?שאלות

תודה


