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 טרת החוזרמ

'עייפות כרונית' בספר המבחנים בו נקבע  11בדבר הוספת פרק  לעדכן את פקידי התביעות, עובדי מחלקת ועדות ומזכירי ישיבה 

 ותסמונות דומות. COVIDהדן בפיברומיאלגיה ובתופעות ארוכות טווח של  92סעיף ליקוי 

 פתח דבר

שריר מפושט, מלווה לרב בעייפות, פגיעה קוגניטיבית, סימפטומים  / פיברומיאלגיה היא הסיבה השכיחה ביותר לכאב שלד

 פסיכיאטרים וסימפטומים גופניים שונים.

 חודשים הינם: 3הנמשכים לפחות  הסימפטומים העיקריים

  קרובות גם בפרקיםכאב כרוני מופשט לרב בשרירים אך לעיתים 

 .עייפות והפרעות בשינה 

 ת הפרעות קוגניטיבי– fibro fog  - קשיים בריכוז ובתפקודים ניהוליים  

  אצל כמחצית מהחולים –דיכאון / חרדה 

 כאב ראש 

 פרסטזיות 

 מעי רגיז 

 שלפוחית רגיזה 

 

 ועוד דיכאון, מעי רגיז, מגרנה בר על סמך תלונות סובייקטיביות כמו אבחנת פיברומיאלגיה נעשית בעיק

 .35עד היום נקבעו סעיפים שונים בגין פיברומיאלגיה שהנפוץ ביניהם הוא סעיף 

  החדש מאפשר מבט הוליסטי על מידת ההשפעה של הפיברומיאלגיה על התפקוד. 92סעיף 

 קביעת קשר סיבתי – דמי פגיעה פקידי תביעות

 
 להופעת הפיברומיאלגיה.  הסיבות  מעט מחקרים וגם הם אינם מספקים לגבייש 

אין הסכמה גורפת בין המומחים בשאלה האם תאונת דרכים עלולה לגרום להופעת המחלה ולמרות זאת, הגישה הרווחת היא כי 

פיברומיאלגיה בדומה למחלות ריאומטולוגיות אחרות יכולה להופיע כאשר אדם פגיע נחשף לטריגר סביבתי כגון: זיהום, הפרעה 

 אנדוקרינית, סטרסור נפשי או טראומה פיזית )בעיקר תאונת דרכים עם תסמונת צליפת שוט(.

 חודשים לאחר הטראומה. 6תסמונת הכאב על פי המחקרים מופיעה בדרך כלל עד 
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רוב המחקרים מצאו קשר בין טראומות ילדות להתפתחות הפיברומיאלגיה, יחד עם זאת נמצאה תחלואה  –לגבי טראומות נפשיות 

 ופיברומיאלגיה. PTSDנלווית גבוהה בין 

 

יש  -(בחוזר בנושא קשר סיבתימצויינת בתביעה לדמי פגיעה )וכל עוד לא הוגשה תביעה לנכות מעבודה, כאמור אם האבחנה 

  .2021-119נפגעי עבודה  בחוזר, כאמור מורכבמכיוון שמדובר בליקוי להתייעץ עם רופא המוסד בשאלת הקשר הסיבתי. זאת 

 

/ תיק רפואי  תיק רפואי ממרפאת כאב / מרפאה ריאומטולוגית / רופא משפחה להזמין יש התייעצות עם רופאלפני העברת התיק ל

 .פסיכיאטרי

 

 :לתוך התייחסות את הקשר הסיבתי  יבחן המוסד המייעץ לפקיד התביעות, רופא 

 מועד התחלת הסימפטומים 

 )טראומות קודמות )בעיקר טראומות ילדות ופגיעות מיניות 

  תאו נפשיו/ תפיזי הפגיעה היא ואם  –סוג הפגיעה בעבודה 

  אבחנה שלPTSD 

 

מוקדם לקבוע כיצד תשפיע המגיפה על תסמונת הכאב הכרוני, אך ניתן להעריך כי הכאב יוחמר כתוצאה משינויים  COVID-19לגבי 

לבין  COVID-19במערכת העצבים והשרירים והתמודדות עם סטרסורים. לפיכך יש לשקול הכרה בקשר סיבתי בין תחלואה ב 

 הופעה / החמרה של תסמונת כאב מופשט.

 

 בוועדות הרפואיות

הכולל בתוכו את התסמינים האופייניים למחלת הפיברומיאלגיה. בהערות לסעיף נקבע כי  92נכנס לתוקף סעיף  1.3.2022החל מ 

נכות רפואית, שיעור אחוז הנכות  40%לא יקבעו סעיפי ליקוי נפרדים לתסמינים. אולם, אם אחד התסמינים או יותר מקנה מעבר ל 

 ((.6)92סעיף הרפואית יקבע לפי התסמין הגבוה )

 

על הוועדה להתייחס  – דהבמקרים בהם לא נקבע קשר סיבתי על ידי פקיד התביעות והתלונה על פיברומיאלגיה התקבלה בווע

 לתלונה ולקבוע את הקשר הסיבתי.

 

 1.3.2022תאריך תחולה: מי שעניינו נדון בוועדה או בוועדה לעררים מיום 

 

http://gimlaot/sites/Gimlaot/GMWorkplaceDamage/WorkplaceDamageDoc/קשר%20סיבתי%201.7.14.pdf#search=ALL%28%D7%A7%D7%A9%D7%A8%20%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%99%29
http://gimlaot/sites/Gimlaot/GMWorkplaceDamage/WorkplaceDamageDoc/קשר%20סיבתי%201.7.14.pdf#search=ALL%28%D7%A7%D7%A9%D7%A8%20%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%99%29
http://gimlaot/sites/Gimlaot/GMWorkplaceDamage/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/Gimlaot/GMWorkplaceDamage/WorkplaceDamageDoc/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%9E%D7%A1%20119.2021%20%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%20%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA%2027.6.2021.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
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 .הליקויים לספר)בנספח(   נוסח התקנה ולכן יש לצרף את 11רק טרם הודפס ספר ליקויים חדש הכולל את פ

 

 ובמערכת תבל. ועדהסעיף החדש עודכן במערכת 

 נספח
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 רשימת תפוצה

פקידי תביעות דמי מנהלי  מחלקות נפגעי עבודה, ד"ר טרגין מ"מ המנהל הרפואי, מנהלי סניפים, מנהלי תחום גמלאות בסניפים, 

 מנהלי ועובדי מחלקת ועדות נפגעי עבודה, מזכירי ישיבה נפגעי עבודה.פגיעה ונכות מעבודה, 

 

 


