
שדרה העמוד 

 קיבוע עמוד השדרה ) 1(

) Cervical Ankylosis(קיבוע עמוד השדרה הצווארי  .א

I .30% בזווית נוחה 

II .50% בזווית בלתי נוחה 

 ;הקיבוע הוא בגדר היציבה התקינה ווית נוחה -ז

 .קיימת סטיה בציר, היציבה הכוללת מופרעת ווית בלתי נוחה -ז

) Dorsal Ankylosis(הגבי  הקיבוע עמוד השדר .ב

I .10% בזווית נוחה 

II .30% בזווית לא נוחה 

זיס הנורמלית ואין אנגולציה צדדית או קדמית-זווית שאינה עוברת את הקיפו ווית נוחה -ז

 .אחורית חדה

) Lumbar Ankylosis(קיבוע עמוד השדרה המותני  .ג

I .30%  במצב נוח 

II .40% במצב בלתי נוח 

III .50% ביציבה, במצב של דפורמציה קשה עם הפרעה בולטת 

 ;שמירה על היציבה בגבולות הנורמה צב נוח -מ

 .יכר או גס ביציבהשינוי נ צב בלתי נוח -מ

 קיבוע מוחלט של כל עמוד השדרה .ד

I .60% בזווית נוחה 

II .100% עות קלות של הצווארונתגם אם קיימות , בזווית בלתי נוחה 

 .מעלות לגבי הקו המאונך נחשבת לבלתי נוחה 30ווית העולה על ז

 הגבלת התנועות בעמוד השדרה) 2(

) Cervical Spine( הגבלת התנועות בעמוד השדרה הצווארי .א

I .1% ללא ממצא אורגני וללא הגבלת תנועות, מתועדים, כאבים כרוניים 

II .5% הגבלה מזערית 

III .10% הגבלה קלה 

IV .20% הגבלה בינונית 

V .30% הגבלה קשה 

VI .-הוכחה בצילומי רנטגן בתנוחות שונותש יציבות של עמוד השדרה הצווארי אי 

 30% 

) Dorsal Spine(מוד השדרה הגבי הגבלת התנועות בע .ב

I .1% ללא ממצא אורגני וללא הגבלת תנועות, עדיםומת, כאבים כרוניים 

II .5% הגבלה מזערית או קלה 

III .10% הגבלה בינונית או קשה 

) Lumbar Spine(הגבלת התנועות בעמוד השדרה המותני  .ג

 ' קת



I .1% תנועותללא ממצא אורגני וללא הגבלת , מתועדים, כאבים כרוניים 

II .5% הגבלה מזערית 

III .10% הגבלה קלה 

IV .20% הגבלה בינונית 

V .30% הגבלה קשה 

 שברים בעמוד השדרה) 3(

 מצב אחרי שבר בגוף החוליה .א

I .1% ללא תזוזה וללא שינוי צורה 

II .5% עם תזוזה קלה 

III .10% עם תזוזה ניכרת 

IV .20% עם שינויי צורה ותזוזה קשים 

 (Processus)של זיז החוליה  שבר .ב

I . שבר לא מחובר של זיז רוחבי(Processus Transversus) 1% 

II . שבר לא מחובר של זיז קוצי(Processus Spinosus) 5% 

 (Sacrum)או עצם הסקרלי  (Coccygeum)שבר לא מחובר בעצם הזנב  .ג

I .1%  ללא תזוזה 

II .5%  עם תזוזה 

יקבע נכות בגלל הגבלה בתנועות עמוד השדרה או הפרעות ת, נוסף לשבר בעמוד השדרהב

 .נוירולוגיות בהתאם למיקום האנטומי

). נמחקו() 10(עד ) 4(
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