
כלי דם  

 Varices crurisדליות ) 1(

 1%ת פיים התחתונות ללא סיבוכים והפרעוורידים בולטים על הג .א

 

עם התכווצויות וכאבים, צדדיחד או דו-, על הגפיים התחתונותורידים בולטים  .ב

 10% 

וצלקות לאחר  Eczemaישנם סימני , צדדיורידים בולטים על הגפיים התחתונות חד או דו- .ג

 20% כיבים שנתרפאו

ת לדלקת עור דישנה נטיה מתמ, ורידים המשתרעים על חלק גדול של גפה תחתונה אחת .ד

ללא הפרעות במחזור , )Ulcus varicosum(או ) Eczema cruris(שה של צורה ק(וליצירת כיבים 

 30% הורידי העמוק

 40% בשתי הרגליים) ד)(1(המצב כמתואר בסעיף קטן  .ה

פרעות קשות במחזור הקיימות , צדדיחד או דו-, ורידים בולטים על הגפיים התחתונות .ו

 50% ות על שטח נרחבהדם הורידי העמוק עם כיבים גדולים ועמוקים ופיגמנטצי

או נזק  Thrombophlebitisאו  Phlebitisהדם הפריפריים כגון מצב לאחר נזק בכלי-) 2(

 בורידים

שנן הפרעות בלתי י; קבועה שאינה גדלה עקב עמידה או הליכה, קיימת תפיחות קלה .א

 1% ניכרות ברגל אחת

 

 10% בשתי הרגליים ) -א)(2(המצב כמתואר בסעיף קטן  .ב

וכחלון ברגל  Pigmentatioישנם , ה ניכרת עקב עמידה או הליכהקיימת תפיחות קבוע .ג

 20%אחת 

 30% בשתי הרגליים) ג)(2(המצב כמתואר בסעיף קטן  .ד

או  Eczema  ישנם כחלון; קשה שאינה יורדת בזמן המנוחה, קיימת תפיחות קבועה .ה

 30% כיבים ברגל אחת

 40% בשתי הרגליים) ה)(2(המצב כמתואר בסעיף קטן  .ו

 50% בצורה קשה מאד, בשתי הרגליים .ז

 Aneurysma  מפרצת -) 3(

 10% בלי הפרעות, של עורק קטן .א

 20% של עורק קטן עם הפרעות קלות .ב

 30% של עורק קטן עם הפרעות קשות .ג

 40% של עורק גדול בגפיים העליונות עם הפרעות במחזור הדם .ד

 50% קלות במחזור הדםשל עורק גדול בגפיים התחתונות עם הפרעות  .ה

 60% של עורק גדול בגפיים התחתונות עם הפרעות קשות במחזור הדם .ו

ללא הפרעות קשות או מצב אחרי ניתוח של , בבית החזה או בבטן, של אב העורקים .ז

Aneurysma 60% ל"כנ 

 100% בבית החזה או בבטן עם הפרעות קשות, של אב העורקים .ח

 ' קת

 1992ב-"תשנ' קת



)4 ( Arterio - Venous Fistula 

 ).3(חוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן א

)5 ( m. Raynaud* Endarteritis obliterans (m.Buerger) 

 20% בצורה קלה ברגל אחת .א

 30% בצורה קלה בשתי הרגליים .ב

 40% בצורה בינונית ברגל אחת .ג

 50% בצורה בינונית בשתי הרגליים .ד

 60%  בצורה קשה .ה

 100% בצורה קשה מאד .ו

 נזקי כפור ברגליים) 6(

 Chillblains (1%(בועות כפור  סימנים קלים בלבד - םקיימי .א

 

 :'אודם וכד, כאבים, ינוניתבקיימת תפיחות מתמדת בצורה  .ב

.I 5%  בגף אחד 

.II 10% בשני הגפיים 

. ייקבעו אחוזי הנכות לקטיעות האצבעות, עם איבוד אצבעות הרגליים או חלקים מהן .ג

 

 


