
 כאבי גב בהיריון נושא:

 

אחוז . להיריון יש השפעה משמעותית על  70-60שכיחות כאבי הגב בהיריון עומדת על כ   רקע:

מערכת השלד בעיקר עקב שינוי בנקודת משקל הכובד והפרשת ההורמון רלקסין. העליה הממוצעת 

ושינוי נקודת הכובד עקב יציאת הבטן קדימה מתרחשת באופן  קג 11-16במשקל בהיריון היא כ 

. תחלואת גב לפני 1טיפוסי במחצית השניה של ההיריון.  הגורמים שמנבאים בעיות גב בהיריון הם: 

גבוה   BMI. 5. גיל אם מבוגר יותר. 4. היריון מרובה עוברים. 3. כאבי גב בהיריון קודם. 2ההיריון. 

 ..עבודה פיזית קשה 6

אבחנה מבוססת בעיקר על בדיקה פיזיקלית שמטרתה לקבוע אם יש נזק עצבי שנובע מלחץ שורשי ה

 עם כאב רדיקולרי והפרעה נוירולוגית. 

 

  ספרות:

 אין כל עדות לנזק שיכול להיגרם לעובר בעקבות כאבי גב מכל סוג. 

יך לעבוד. רוב הספרות דלה מאד בכל מה שנוגע לנזק שיגרם לאישה עם כאב רדיקולרי באם תמש

ברוב המקרים מדובר בכאב שגורם לאי כשירות אך נדיר  הנשים מגבילות את עצמן בעקבות הכאב.

 שיסכן את האם או את עוברה.

 המלצות:

בטרימסטר ראשון אין מקום לשקול גמלה לשמירת היריון. לא מדובר במצב שנובע מההיריון  •

 עם כאבי גב. ויש להתיחס לאישה כשם שמתיחסים לאישה שאיננה הרה

כאשר מתקבלת בקשה לגמלה יש לדרוש הפניה לאורטופד או מנתח והלאה  16משבוע  •

עמוד שדרה  כדי שיקבע אם מדובר בכאב רדיקולרי. בדיקתו צריכה לספק את הנתונים 

. האם קיים חסר תחושתי ואם כן 2. האם קיים כאב רדיקולרי ואם כן מה הפיזור.1הבאים: 

 . מה ההמלצה לטיפול4מת ירידה בכח שרירים ובאיזה פיזור. . האם קי3מה הפיזור. 

אם לא מדובר בכאב רדיקולרי אין מקום לגמלה לשמירת היריון אלא לחופשת מחלה הקלות  •

במקום העבודה ופיזיוטרפיה. ניתן לשקול מתן גמלה במקרה של של כאב גב משמעותי עם 

ת התסמינים ועצימות הקושי עבודה פיזית קשה  בטרימסטר שלישי  בלבד בהתאם לעוצמ

 בעבודה.

במידה ומדובר בכאב רדיקולרי תנאי מוקדם לגמלה הוא ניסיון לטיפול שמרני  •

 . אם הטיפול נכשל תאושר גמלה.בפיזיו/הידרותרפיה ומשככי כאבים 
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