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בדיקות פיקוח תקופתיות בדיקות כושר עבודהבדיקות קבלה לעבודה

 רפואה מניעתית העוסקת בשמירה 
על בריאות העובד בסביבת העבודה

רפואה
תעסוקתית



  

IPF
מפעיל במפעל
לייצור תרופות

בדיקות פיקוח תקופתיות בדיקות כושר עבודהבדיקות קבלה לעבודה

 רפואה מניעתית העוסקת בשמירה 
על בריאות העובד בסביבת העבודה

רפואה
תעסוקתית

אסתמה
רתך/מסגר

COPD 
O

2 Therapy
בנקאי

Hypersensitivity Pneumonitis

עובד מכבסה

OSA
Bus Driver

Chronic Cough

סייעת צמודה

בדיקת מועמדים לעבודה:
לעבוד בעיסוק כלשהו?להתחיל האם אדם מתאים ●
לא מחייב גורם סיכון תעסוקתי.●



  

בדיקות פיקוח תקופתיות בדיקות כושר עבודהבדיקות קבלה לעבודה

 רפואה מניעתית העוסקת בשמירה 
על בריאות העובד בסביבת העבודה

רפואה
תעסוקתית

תפקיד הנוכחי:בדיקת מסוגלות ל
בעיסוקו?להמשיך האם אדם מתאים ●
הערכה תפקודית-תעסוקתית של אדם שחלה או נפגע●

כשיר
לעבודתו

אינו כשיר
לעבודתו

O
2
 Therapy
בנקאי

חוק שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות, 

איסור הפליה : 8סעיף 
 מחייב בתעסוקה

"התאמות סבירות” 
בעבודה מצד המעסיק.

כשיר לעבודתו במגבלות הבאות:

קיצור שעות עבודה / היקף משרה.●
הפחתת גורמי חשיפה ארגונומיים.●
הנגשת עמדת העבודה.●

כשיר
בהגבלות



  

בדיקות פיקוח תקופתיות בדיקות כושר עבודהבדיקות קבלה לעבודה

 רפואה מניעתית העוסקת בשמירה 
על בריאות העובד בסביבת העבודה

רפואה
תעסוקתית

בדיקות תקופתיות לעובדים החשופים לגורם סיכון תעסוקתי )כפוף לחוק(●
המטרה: להפחית את הסיכון לפגיעה, ולנטר השלכות רפואיות אפשריות.●
הצורך בבדיקות פיקוח – עפ”י חוקים ותקנות בבטיחות ובריאות בעבודה.●

תקנות הבטיחות
בעבודה מגדירות:

קריטריונים
לאי-התאמה

היקף
בדיקות
פיקוח

תדירות
ניטור

סביבתי

הגדרת
העובד
החשוף

תדירות
בדיקת
פיקוח



  



  

ַזְרניך (ַאְרֶסן  (
 )ארסן בצורת היסוד אינו רעיל(.Asיסוד רעיל ביותר ממשפחת המתכות למחצה שסמלו הכימי ●
מצוי בשפע בצורת עופרה סולפידית )ארסנופיריט( ממנה מפיקים את הארסן התלת חמצני ●

(arsenic trioxide.משמש כחומר בסיס לכל התרכובות הארסניות בשימוש בתעשיות שונות )

שימושים בתעשייה
חקלאות ותעשיית הדברת המזיקים●
היתוך נחושת, ברזל, עופרת, זהב●
חומר מחזק בתעשיית הצבעים, ●

קרמיקה, זכוכית... ועוד

חשיפה סביבתית
נמצא במרבית המזון והשתייה ●

 במינונים מזעריים )בעיקר אורז(.
בדרום אמריקה ואסיה, מי שתייה ●

מזוהמים בארסן )בנגלדש!(

 נשים מהחברה הגבוהה נהגו לצרוך 19בסוף המאה ה-
וופל ארסן על מנת לקבל את המראה החיוור שמתקבל 

מהרעלה איטית



  

Chronic Arsenic Poisoning

IARC  International Agency 
for Research on Cancer

IARC Group 1 IARC Group 2A

כבד ודרכי מרה●
ערמונית●
כליות●

ריאות●
עור●
שלפוחית השתן●

Arsenic Carcinogenicity



  

ברונכיאקטזיות

תסמינים כרוניים
)שיעול, קוצנ”ש(

ציסטיק פיברוזיס
Degradation of CFTR

 דלקות וזיהומים
של הריאה

Non malignant lung Diseases

- רוב העבודות על האולכוסיה הכללית )מי שתיה(
- העבודות שנעשו באוכלוסיית העובדים – התמקדו בגידולים סרטניים

שיעורי תמותה גבוהים
ממחלות ריאה

דלקות
Larynx and Pharynx

מחלת ריאות
אינטרסטיציאלית

ברונכיטיס כרוני
COPD

● Elevated sweat chloride levels
● No genetic diagnosis of CF

חסימתיים●
רסטרקטיבים●
מעורבים●

תפקודי ריאה ירודים

*Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR)



  

אנמיה

הרעלת ארסן

1985תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך )ארסן(( תשמ"ה-

פיקוח רפואי לעובדים בחשיפה לארסן

תדירות
הבדיקות

חודש לפני

 חודשים3

אחת לשנה

אי התאמה לעבוד
בחשיפה לארסן

Blood
Chem

CBC
Urine
Chem

ECG Hx Px

Chest
X-Ray (5y)

Urinary
Arsenic

>35μg/Lμg/Lg/Lארסן בשתן 

ליקוי  בתפקודי כליות

היקף הבדיקות
הרפואיות

מחלת עור כרונית

מחלת ריאה בהווה

18>

אלרגיות )אטופיה(

ליקוי בתפקודי כבד

אישה הרה או מניקה

מחלות העורקים

אי-התאמה אחרת

מחלת נפש



  

הצגת מקרה
 שנות קופסה(.25. מעשן כבד )5, נ+45בן 

ללא מחלות רקע, שולל טיפול תרופתי קבוע
Anamnesis

Vitae

 ש’( עובד במפעל לייצור חומרי הדברה כמחסנאי.25 )1994מ
מוגדר כחשוף לארסן ועובר בדיקות פיקוח תקופתיות כחוק.

Occupational
Histroy

בבדיקת פיקוח אחרונה: מרגיש מצוין, ללא תלונות.
צילום חזה: עיבוי פלאורלי אפיקלי מימין - ממצא חדש )פענוח(.

Anamnesis 
Morbi

שינויים אמפיזמטיים צנטרי לובולריים ותת-פלאורליים●
על פני שתי הריאות, בעיקר אונות עליונות.

שינויים פיברוטיים בפסגות של שתי ריאות.●

Chest
CT



  



  



  

תפקודי ריאות

✔ Air trapping ✔ Hyperinflation ✔ No Obstruction 



  

תנאים
טובים

בעבודה

האם
מחלת ריאה?

הרחקה
=

פיטורין

מפרנס
יחיד

לא מחלת
מקצוע

אין מדובר
באובדן כושר

עבודה

1985...
כל מחלת

ריאה?

האם מתאים להמשיך לעבוד בחשיפה לארסן?
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