
 ניםופרקים העליונים של הגפיים העליה

 

 מאלש מיןי   Recurrent Humero-scapular( )Dislocationנקיעה חוזרת של הכתף ) 1(

 20% 20%                             תנועות מעל גובה השכםמבקיעות שכיחות והכרח להיזהר  .א

 20% 30%                                                                    נועהתנקיעות שכיחות המופיעות בכל  .ב

 30% 40%                         החזרה רק בעזרה רפואיתלנקיעות שכיחות הניתנות  .ג

 5% 5%                                                                                   ובהטפעולת הזרוע  לאחר ניתוח - .ד

 Flail Shouldar (                                                                   50% 40%(מפרק נד של הכתף ) 2(

 של פרק הכתף) Ankylosis(קשיון ) 3(

 25% 30%                                                                                            קשיון נוח .א

 40% 50%                                                                                                 קשיון לא נוח .ב

מה קדימה  מהגוף בתנוחת- 450-500קשיון נוח נמצאת הזרוע בריחוק של ב

 060מהגוף או בריחוק מעבר ל- 250בקשיון לא נוח נמצאת הזרוע בריחוק של 

 הגבלת התנועות בפרק הכתף) 4(

 1% 1%                                                                                                מעל לגובה השכם .א

 

 15% 15%                                                                                                עד לגובה השכם .ב

 25% 25%                            מהגוף או הגבלה ניכרת בסיבוב כלפי חוץ או פנימה 045עד  .ג

 35% 35%                                                                                                 מהגוף 030עד  .ד

 פרק המרפק) 5(

 1% 1%לות תפקודיות מצב אחרי שבר או חבלה בפרק שהתרפא מבלי להשאיר שינויים או הגב .א

 

או הוצאת ראש  Cubitus varus; Cubitus valgusעם שינוי בזוויות כגון  אי שבר במרפק שהתרפמצב אחר .ב

 10% 10%                                                                                                 ללא הגבלת התנועות, הרדיוס

 קשיון במרפק) 6(

 20% 30%                                                                                                 קשיון נוח .א

 30% 40%                                                                                                      קשיון לא נוח .ב

 ;ת של האמהיה אמצעובעמד) 1' ראה ציור מס( 090עד  070תנוחת המרפק בזווית שבין  שיון נוח משמע -ק

) Pro-supinatio(ל עם הגבלה בסיבובי האמה "תנוחה מעבר לגבולות הנ שיון לא נוח -ק

 

 ידה

 3. יור מסצ

 פוף ויישורכ

 

 



 

 מאלש מיןי הגבלת התנועות במרפק )7(

 הגבלות בכיפוף .א

 והכיפוף אפשרי 250ו שהוא מוגבל בלא יותר מ-איים יישור מלא של המרפק ק

I .-30% 40% 350עד  00מ 

II .-20% 30% 060עד  00מ 

III .-10% 15% 900עד  00מ 

IV .-1% 1% 1500עד  00מ 

 

 גבלות ביישורה .ב

 ור אפשרי עד לתנוחה שוהיי 900עד ל- 1500יים כיפוף מלא של המרפק או שהוא מוגבל מ-ק

I . 30% 40%  900של 

II . 10% 15%  060של 

III . 10% 10%  300של 

IV .-1% 1% 1500עד  00 מ 

 

 0%קביעה של יותר מ- הבמקרים עם הגבלות ביישור ובכיפוף גם יחד כשכל הגבלה כשלעצמה אינה מצדיק) 8(

בלבד , 3יש לנהוג לפי תקנה  במקרים של הגבלות תנועה במרפק גם ביישור וגם בכיפוף. נכות 10%ייקבעו , נכות

 .שאחוזי הנכות הכוללים לא יעלו על אחוזי הנכות בסעיף קשיון לא נוח של המפרק

 40% 30% (Flail Elbow)מפרק נד של המרפק ) 9(

 שורש היד) 10(

 1% 1% הפרעות מזעריות בתנועות ,מצב אחרי חבלה בפרק כף היד .א

 

 15% 20%   קשיון נוח .ב

 30% 40%  קשיון לא נוח .ג

 20% 30% ובין לא נוחבין נוח , קשיון בעמדה בינונית .ד

 .נויטראלית וובאבדוקציה אולנרית א 150-250כף היד נמצאת בכיפוף גבי של  שיון נוח -ק

 .כף היד נמצאת בכיפוף פלמרי כלשהו או באבדוקציה רדיאלית שיון לא נוח -ק

 5% 10% 150הגבלה בתנועות פרק שורש היד עם אפשרות כיפוף גבי של  .ה

 Hyperpronatio 30% 20%או  Supinatioהיד קבועה במצב של , Supinatioוה- Pronatioאיבוד ה- .ו

בעמדת נויטרלית Pronatioאו הגבלת תנועותיהם במצב נוח ובמצב של  Pronatioוה- Supinatioאיבוד ה- .ז

 20% 10% 

 

 

 



-Pseudoarthrosis of carpalגבלת התנועות בפרק שורש היד כתוצאה מתהליכים הגורמים לארטרוזיס כגון ה

scaphoid; Lunatomalacia etc.  35אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף. 

טיה רדיאלית ואולנרית ס

 

 

 

 4. יור מסצ

 מדת בינייםע

 

 


