
מחלות כבד ודרכי המרה  

 שחמת הכבד) 1(

צהבת מזמן לזמן והפרעה קבועה בתפקודי הכבד , הגדלת הכבד, בצורה קלה .א

 20% 

בולטות יותר בתפקודי הכבד והשפעה בולטת על המצב הכללי עם הפרעות, בצורה בינונית .ב

 40% 

עם או בלי הפרעות , דםו בלי שטפי-עם א ,)Ascites(מיימת , עם דליות הושט, בצורה קשה .ג

 70% חולפות במערכת העצבים

 100% החולה זקוק לשכיבה וסיעוד, בצורה חמורה .ד

 וריד השער מצב לאחר ניתוח דלף במחזור הדם של) 2(

אין הפרעות מצד מערכת , דם חוזריםללא מיימת וללא שטפי-, המצב הכללי משביע רצון .א

 40% העצבים

דם חוזרים עם או בלי הפרעות חולפות מצד מערכת העצבים שטפי- קיימת מיימת או .ב

)Portal systemic encephalopathia (70% 

 100% זקוק לסיעוד החולה מרותק למיטה או, המצב חמור .ג

 )Infectious hapatitis(מצב לאחר דלקת כבד זיהומית ) 3(

 1% לא נשארו הפרעות .א

 )1(ו לפי סעיף קטן אחוזי הנכות ייקבע, ישנן הפרעות .ב

)4 ( Echinococcus of Liver 

 1% אין פגיעה בתפקודי הכבד, איננו גורם להפרעותשמסויד  .א

 1% הפרעות מזעריות, לאחר ניתוח .ב

 אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף סרכות הצפק , -נשארו הפרעות לאחר הניתוח .ג

 )1(לפי סעיף קטן , להעריך בהתאם להפרעות פעיל - .ד

 Abscess of Liverהכבד  מצב לאחר ניתוח של מורסה של) 5(

 1%  אין הפרעות .א

 .אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף סרכות הצפק , -נשארו הפרעות .ב

 דלקת כרונית של כיס המרה עם או בלי אבני המרה) 6(

 1%  ללא הפרעות .א

 10% עיכולצהבת עם הפרעות ב התקפים נדירים ללא חום או, בצורה קלה .ב

הפרעות עיכול בולטות , התקפים די תכופים ללא חום או צהבת, בצורה בינונית .ג

 20% 

בצורה קשה עם התקפים תכופים המלווים לעתים בחום או בצהבת עם הפרעה ניכרת  .ד

 40% במצב הכללי

 מצב לאחר ניתוח בכיס המרה ודרכי המרה) 7(

 1% ללא הפרעות או הפרעות קלות בלבד .א

 10% קיימות הפרעות בינוניות .ב

 20% בצורה בולטת Post cholecystectomy syndrome .ג
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 ולעתים צהבת עם התקפי חום מלווים בצמרמורת Cholangitisהופעות חוזרות של  .ד

 40% 

 

 1% הגדלה קלה של הטחול ללא השפעה על המצב הכללי .א.  17

 10% מצב לאחר כריתת הטחול .ב

, עם הפרעות במערכת הדם המתבטאות באנמיה Hyperplenismהגדלה ניכרת של הטחול  .ג

 30% פניה עם או בלי הפרעות מכניות ניכרות לבקופניה או טרומבו

 

 פציעה או מחלה בחלל הבטן, צאות אחרות לאחר ניתוחותהתדבקויות או ) 1(. 18

 1% ישנן הפרעות נדירות וקלות .א

 

 10% עצירות או מטאוריזמוס, שנן הפרעות בינוניות כגון תקופות של שלשולי .ב

 20% ל והן קבועות"ישנן הפרעות כנ .ג

 30% ישנן הפרעות קשות .ד

) Sub-ileus(ק עם הופעות של חסימה חלקית פשחפת של הצ) 2(

 100%  בשלב הפעיל .א

 ).1(פק סעיף קטן אחוזי הנכות ייקבעו לפי סרכות הצ, במצב לאחר השלב החריף .ב

ישנן הפרעות בלתי , צדדיחד או דו-) Reponibilis(המפשעה הניתן להחזרה  בקע .א. 19

 1%   ניכרות

 1% עם תוצאות טובות, צדדיחד או דו-, מצב אחרי ניתוח בקע המפשעה .ב

הדורש , עם הפרעות בלתי ניכרות) Reponibilis(הניתן להחזרה , צדדיבקע גדול חד- .ג

 10% י חגורה"החזקה ע

 15% צדדיוהוא דו-, דלעיל) ג(מצב כמתואר בסעיף קטן  .ד

י חגורה "צדדי עם הפרעות בלתי ניכרות הדורש החזקה עחד-) Recidivans(בקע חוזר  .ה

   10% 

 15% צדדיוהוא דו-, דלעיל) ה(מצב כמתואר בסעיף קטן  .ו

עם  י חגורה -"יתן להחזקה עאו בלתי נ) Irreponibilis(בקע גדול שאינו ניתן להחזרה  .ז

 20% צדדידו- וחד א, הפרעות בלתי ניכרות

 30% עם הפרעות ניכרות, )ז(מצב כמתואר בסעיף קטן  .ח

אחוזי הנכות ייקבעו כפי שנקבעו לגבי בקע במפשעה  ) -Hernia femoralis(בקע פמורלי  .ט

)Hernia inguinalis( 

 

 1% א בקע וללא התרופפות קיר הבטןלל, מצב אחרי פציעה או ניתוח בבטן .א. 20

המלווה בהתרופפות קיר הבטן המצריך שימוש בחגורה , מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן .ב

 10% אורטופדית

ישנו חוסר שרירים ; מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן עם התרופפות ניכרת של דופן הבטן .ג

 20% יכים שימוש בחגורה אורטופדיתאו בקע גדול המצר

 חולט
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 40% גדולה Eventratioמצב אחרי פציעה או ניתוח בטן עם  .ד

 1% קטנות וללא הפרעות Hernia umbilicalisאו  Hernia linae albae .ה

יותר גדולות או בקע בצלקת של קיר הבטן עם  Hernia umbicalisאו  Hernia lineae albae .ו

 10% הפרעות בלתי ניכרות

 

 ידולים שפירים ומחלות ממאירותג. 21

 :גידולים שפירים .א

 .75דרגת הנכות תיקבע לפי סעיף  מצב אחרי כריתה -) 1(

דרגת הנכות תיקבע בהתאם לפגימות באברים  הפרעות הנובעות ממיקום הגידול -) 2(

 .ובמערכות הפגומות

0Fומחלות ממאירותם יגידול .ב

1: 

 50% בשלב טיפול ספציפי עד גמר הטיפול) 1(

 100% אין הצלחה בטיפול או קיימת עדות לגרורות) 2(

שנים מגמר הטיפול הספציפי בלא טיפול או טיפול מניעתי בלבד 5עד ) הפוגה(רמיסיה ) 3(

 10% 

 1% יותר מחמש שנים מגמר הטיפול בלא התחדשות המחלה) 4(
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