60%

עם הפרעה קשה ביציבות ,פילות חוזרות ומתועדות על רקע אטקסיה
)ד(
ססורית; או חולשה מפושטת פרוקסימלית או דיסטלית ברגליים בדרגה
 ,3/5עם ממצאים אופיייים בבדיקה הקליית ושימוש באבזרי עזר; או
חולשה מפושטת פרוקסימלית או דיסטלית בידיים בדרגה  3/5עם ממצאים
אופיייים בבדיקה הקליית ועם הפרעה תפקודית קשה
100%
עם חולשה פרוקסימלית או דיסטלית בידיים או ברגליים בדרגה  2/5או
)ה(
מטה הגורמת להפרעה תפקודית קשה ,עם ממצאים אופיייים בבדיקה
הקליית ,בלא הליכה עצמאית )הליכה בתמיכת הזולת ,או שימוש קבוע
בכיסא גלגלים(
הערות:
א .בקביעת כות בסעיף קטן זה ייעשה שימוש בקריטריוים קלייים בלבד; בדיקות
אלקטרופיזיולוגיות ,כגון בדיקת הולכה עצבית ,בדיקת  ,EMGבדיקה ממוחשבת של כוח שרירים ,לא
ישמשו לקביעת כות.
ב .במקרים של חולשה בגפיים עליוות ותחתוות גם יחד ,ייקבעו אחוזי הכות לפי הגפיים החלשות
יותר.
) (7ליקויי שפה ודיבור
הפרעת היגוי )דיסארטריה( ,גמגום או הפרעת דיבור עקב חרשות
)א(
10%
במידה קלה  -שיבוש קל בלא פגיעה בהבת האמר
)(I
20%
) (IIבמידה ביוית  -פגיעה משמעותית בהיגוי ,הדיבור יתן להבה
40%
) (IIIבמידה קשה  -קושי יכר להבין את האמר ,או הזדקקות לאמצעי
עזר או שפת סימים
אפזיה
)ב(
20%
הדיבור הספוטי פגוע קלות ומובן לזולת ,לרבות עם אומיה או
)(I
פאראפאזיות בודדות ,או עם פגיעה קלה בהבת האמר לו; יכול
לקיים תקשורת מילולית עם הזולת
) (IIהדיבור הספוטי פגוע אך מעביר את המסר או עם הבת שפה לקויה 60%
אך עם מסוגלות להבין את המסר המועבר לו; יכול לקיים תקשורת
מילולית מוגבלת עם הזולת
) (IIIהדיבור ספוטי ופגוע מאוד או עם הבת שפה לקויה במידה קשה עד 100%
כדי אי-הבת המסרים; איו יכול לקיים תקשורת מילולית עם
הזולת
הערה :במקרים של פגיעה משולבת בדיבור ספוטי ובהבת האמר גם יחד ,ייקבעו אחוזי
הכות לפי הפגימה הקשה יותר.
) (8תועות בלתי רצויות
פים וצוואר
)א(
10%
תועות ממוקדות ,מפריעות למראה החיצוי ,בלא הפרעה תפקודית
)(I
30%
) (IIתועות בכמה מוקדים המפריעות לתפקוד ,בלא תועות מתמשכות
40%
) (IIIתועות מתמשכות ,או תועות במספר רב של מוקדים המפריעות
לתפקוד ,או טיקים ווקלים מרובים
גפיים וגוו
)ב(
תועות קלות בגפה אחת או יותר ,בלא עיוות מתמשך של הגפה ובלא 0%
)(I
הפרעה תפקודית
10%
) (IIתועות קלות בגפה אחת או יותר ,בלא עיוות מתמשך של הגפה ,עם
הפרעה תפקודית קלה
30%
) (IIIתועות בולטות בכמה מוקדים ,הגורמות להפרעה תפקודית ביוית
60%
) (IVתועות מפושטות בגפיים הגורמות לעיוות מתמשך ולהפרעה
תפקודית יכרת או תועות גוו ועיוות תוחה מתמשך
הערה :סעיף קטן זה כולל רעד ,דיסטויה ,טיקים ,כוריאה ,מיוקלווס )שאיו אפילפטי( וכיוצא
באלה אך איו כולל מחלת פרקיסון ופרקיסויזם.
) (9מחלת פרקיסון ופרקיסויזם
בצורה קלה מאוד  -תסמיים וסימים קלים בצד אחד של הגוף ,בלא הגבלה 10%
)א(
תפקודית
20%
בצורה קלה  -איטיות בתועות וחוסר זריזות בגפיים ,עם צורך בטיפול
)ב(
תרופתי סימפטומטי ,בלא תודות מוטוריות ) (motor fluctuationsועם
הפרעה תפקודית קלה
40%
בצורה ביוית  -איטיות משמעותית בתועות או דיסקיזיות לא טורדיות
)ג(
ולא מפושטות ,עם הפרעה תפקודית משמעותית
60%
בצורה קשה  -איטיות משמעותית בתועות הגוף ,תודות מוטוריות צפויות
)ד(
) ,(fluctuations predictableאו מצבי  on/offוהפרעה בשיווי משקל
בהליכה ,עם הפרעה תפקודית יכרת
80%
בצורה קשה  -תודות מוטוריות בלתי צפויות ) ,(random fluctuationsאו
)ה(
דיסקיזיות טורדיות וחמורות ,עם הפרעה בולטת ביציבה ופילות ,עם
הפרעה תפקודית קשה מאוד
100%
כאמור בסעיף קטן )ה( ,בלא יכולת תפקוד עצמאית
)ו(
) (10אטקסיה ממקור צרבלרי או ספילי
בצורה קלה מאד  -תסמיים וסימים קלים בצד אחד של הגוף ,בלא הגבלה 10%
)א(
תפקודית

