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 أمراض الروماتيزم وكذلك األعضاء الوضعية والحركية

 

 األمراض االلتهابية الروماتيزمية التي تصيب المفاصل أو العمود الفقري

 العجر  ةدرج مرض

 10 أو مع شكاوى بسيطةبدون قيود وظيفية  

 40-20 مع تأثيرات طفيفة وفقدان الوظيفة

 70-50 مع شكاوى معتدلة مستمرة

 100-80 في حالة اآلثار الشديدة التي ال رجعة فيها

 

 

 .أشهر على الرغم من العالج تؤخذ في االعتبار بشكل منفصل  6الشكاوى التي تستمر ألكثر من  
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 التهاب العظم والنقي المزمن

 العجر  ةدرج مرض

  5التهاب العظم والنقي غير النشط )لمدة  
 سنوات على األقل(

0-10 

 20 مع تأثير ضئيل )تصريف صغير للناسور(

مع تأثيرات معتدلة )تصريف مستمر  
 اسور(للن

50 

مع تأثيرات قوية )نوبات حمى شديدة  
 وتسلل إلى األنسجة الرخوة(

70 
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 مرض / ضعف العضالت

 العجر  ةدرج مرض

اخي وضعف  طفيفة )الترمع تأثيرات  
 التنسيق العضلي(

20-40 

مع تأثيرات معتدلة )تشوه عضلي ، صعوبة  
 في الوقوف(

50-80 

مع تأثيرات شديدة )عدم القدرة على تحريك  
 الذراعين والساقين(

90-100 

 

 

 قصر القامة

 العجز قيمة مرض

 100-60 سم  120يصل إلى 

 50 سم  130يصل إلى 

 40-30 سم  140يصل إلى 
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في حالة قصر القامة ، يتم تضمين نسب الجسم ، وظائف المفاصل ، االضطرابات العصبية ، وظائف العضالت ، األعضاء  
 .الحسية ، اإلحصائيات ، عجز الغدد الصماء في التقييم

 

 تلف العمود الفقري

 العجز  قيمة مرض

 0 دون التأثير على االستقرار

مع القليل من التشوه والتأثير على  
قيود طفيفة على الحركة   .االستقرار

 .يالفقر  ومتالزمات العمود

10 

مع تأثيرات متوسطة على  
متالزمات وتشوهات العمود   .االستقرار

الفقري المعتدلة التي تعرض االستقرار  
 .للخطر

20 

مع تأثير وظيفي شديد على 
متالزمات وتشوهات العمود   .االستقرار

الفقري الحادة التي تؤثر على االستقرار  
 .وتسبب اضطرابات الحركة

30 

شديدة على    لة إلى مع تأثيرات معتد
 .الوظائف في قسمين من العمود الفقري

30-40 
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مع تأثيرات شديدة للغاية تقيد الحركة مثل  
 .الجنف الشديد أو تصلب

50 - 70 

في حالة القيود الشديدة على الحركة وعدم  
 .القدرة على المشي أو الوقوف

80 - 100 

 

 

 

 تلف الحوض

 GdB قيمة مرض

 0 دون التأثير على الوظائف

 10 مع تأثير ضئيل على الوظائف

 20 على الوظائفمع تأثير متوسط  

مع تأثيرات شديدة على الوظائف ، على 
 سبيل المثال من خالل التشوه

30-40 

 

 .جة عن أمراض النساء والعصبية والمسالك البولية بشكل منفصلت المختلفة الناتيتم حساب اإلعاقا
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 افراالط

 GdB قيمة مرض

 20 بدلة أحادية الجانب في مفصل الورك

 40 ركبدلة ثنائية في مفصل الو

 30 بدلة أحادية الجانب في مفصل الركبة

 50 بدلة ثنائية في مفصل الركبة

 

 .األطراف الصناعية األخرى في المفاصل الكبيرة تشبه األطراف االصطناعية في مفاصل الركبة
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 نخر معقم

 GdB قيمة مرض

 70 نخر رأس الفخذ

 30 لوناتوم مالزي

 

 .اإلعاقات الوظيفية التقدمية تغير القيمة

 

 

 تلف األطراف

 GdB قيمة مرض

 100 عينفقدان كلتا اليدين أو الذرا

 100 فقدان ذراع وساق

 80 فقدان ذراع في مفصل الكتف

 50 فقدان ذراع في الساعد

 50 فقدان اليد الكاملة
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 50-30 تصلب مفصل الكتف

 40-10 تقييد حركة مفصل الكتف

 40-0 داء مفصلي كاذب في الترقوة أو الذراع

 40-0 تقييد الحركة / تصلب الكوع

 10 فقدان االصبع

 30 إصبعينفقدان  

 40 فقدان ثالثة أصابع

 50 فقدان أربعة أصابع

 50 فقدان خمسة أصابع في يد واحدة

فقدان من إصبعين إلى خمسة أصابع في  
 كلتا اليدين

80 

 100 فقدان كل األصابع العشرة

 100 فقدان كال الساقين على الفخذ
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فخذ واحدة وساق    -فقدان كال الساقين  
 واحدة

100 

 100 - 80 أسفل الساق   الساقين في فقدان كال  

 70-30 فقدان جزئي للقدم

 100 تصلب مفاصل الورك

 

 

 فشل عصبي كامل

 GdB قيمة مرض

 80 ارامبلكس

 50 األعصاب الشعاعية واإلبطية 

N. radialis و ulnaris 50 

 50 الشعاعي واألعصاب المتوسطة 

 50 الزندي واألعصاب المتوسطة
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 أعضاء المسالك البولية

وتشمل الكلى والحالب والمثانة   .أعضاء المسالك البولية هي مجموعة من األعضاء التي تنظم تكوين وإخراج البول
 .بشكل منفصليتم سرد األعضاء التناسلية للذكور واإلناث هنا   .واإلحليل

 

 تلف الكلى 

 GdB قيمة مرض

فشل أو فقدان إحدى الكليتين عندما تكون  
 األخرى سليمة

25 

 10-0 تشوه الكلى أو التهاب الكلية بدون أعراض

 30 - 20 ع األعراضتشوه الكلى أو داء الكلى م

حصوات الكلى بدون ضعف وظيفي ولكن  
 مع مغص نادر

0-10 

حصوات في الكلى بدون ضعف وظيفي  
 ولكن مع مغص متكرر

20 - 30 

 30 - 20 المتالزمة الكلوية بدون وذمة
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 50-40 المتالزمة الكلوية مع الوذمة

 40 - 20 ضعف وظائف الكلى بدرجة طفيفة

 70 - 50 اعتالل كلوي معتدل

 100 - 80 ضعف شديد في وظائف الكلى 

فشل أو فقدان إحدى الكليتين عندما تكون  
 األخرى ضعيفة وظيفيًا بشكل طفيف

 

فشل أو فقدان إحدى الكليتين عندما تكون  
 األخرى ضعيفة وظيفيًا بشكل طفيف

40-50 

فشل أو فقدان إحدى الكليتين عند إصابة  
 األخرى بضعف وظيفي متوسط

60 - 80 

و فقدان إحدى الكليتين عند إصابة  فشل أ
 األخرى بضعف وظيفي شديد

90 - 100 

 

 

 أورام الكلى وسرطان الكلى 

 GdB قيمة مرض
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تلف الكلى مع ضعف وظيفي بعد إزالة ورم  
 أو ورم الكلى في المرحلةالحوض الكلوي  

M0 / N0 / T1 

50 

تلف الكلى مع ضعف وظيفي بعد إزالة ورم  
 الحوض الكلوي أو ورم الكلى في المرحلة

M0 / N0 / T2  أو أعلى 

60 - 100 

تلف الكلى مع ضعف وظيفي بعد إزالة  
 الورم األرومي الكلوي

60 - 100 

 

 

 مشاكل المسالك البولية والتهابات المسالك البولية

 GdB قيمة مرض

 10-0 التهاب المسالك البولية الخفيف المزمن

التهاب مزمن في المسالك البولية من درجة  
 معتدلة

20 - 40 

 70 - 50 التهاب مزمن شديد في المسالك البولية 

 10 طرابات إفراغ المثانة الخفيفة ضا
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اضطرابات إفراغ متوسطة الدرجة في المثانة  
 )مثل البول المتبقي أو إفراغ مؤلم(

20 - 40 

اضطرابات إخالء المثانة من الدرجة الشديدة  
)على سبيل المثال ، استخدام القسطرة  

 الدائمة الضرورية(

50 

 100 - 50 بعد إزالة ورم المثانة )حسب التطور(

إزالة المثانة بما في ذلك تحويل البول  
 االصطناعي

80 

 40-0 (3-1سلس البول الخفيف )الصف  

 50 سلس البول الكامل

 60 سلس البول الكامل مع خيارات إمداد رديئة

 50-30 ناسور السبيل البولي مع سلس البراز

 30 تحويل البول االصطناعي إلى األمعاء

 80-50 عي إلى الخارجتحويل مجرى البول االصطنا

 30 دارمينوبالز
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 األعضاء التناسلية الذكرية

 GdB قيمة مرض

 40-10 الفقدان الجزئي للقضيب

 50 فقدان كامل للقضيب

 0 مجرد خصية سليمة

 40-0 خصيتيناش أو تخلف الفقدان أو انكم

 10-0 دوالي الخصية )كرامبادربروخ(

 10-0 القيلة المائية )كسر الماء(

التهاب البروستاتا الجرثومي المزمن دون  
 اضطراب التبول

0-10 

التهاب جرثومي مزمن في البروستاتا مع  
 اضطراب أو ألم مستمر

20 
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 األعضاء التناسلية األنثوية

 GdB قيمة مرض

استئصال الثدي من جانب واحد )فقدان  
 الثدي(

30 

 40 استئصال الثدي الثنائي )فقدان الثدي(

 20 - 0 جزء رباعي أو مقطعي من الثدي

بعد استئصال ورم الثدي / سرطان الثدي  
 رحلةحسب الم

50-80 

 20 - 0 عقم أو فقدان الرحم

بعد استئصال ورم عنق الرحم حسب  
 المرحلة

50-80 

 40-0 نقص نمو المبايض أو فقدان المبيض

 10-0 االنتباذ البطاني الرحمي الخفيف

 40 - 20 بطانة الرحم المتوسطة 

 60-50 االنتباذ البطاني الرحمي الشديد
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 60-50 الناسور المهبلي البولي 

 70 - 60 ناسور فصل القناة الهضمية

تشكيل عباءة بسبب ناسور المسالك  
 المهبل  -  المستقيم  -البولية  

100 

 10-0 سلس البول المنخفض

 40 - 20 سلس البول المعتدل

 60-50 سلس البول الشديد

 40 عدم تنسج الرحم المهبلي 

 10-0 طفيفة تقشر الفرج

 30 - 20 الحجمالفرج متوسط  

 40 لفرج الشديدر اتقش

 40 اإلزالة الكاملة للفرج
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 الوجه والرأس

 .وتشمل هذه أمراض الجمجمة أو الدماغ .يتم تصنيف جميع األمراض التي لها عالقة بالرأس أو الوجه تحت هذه النقطة

 

 الوجه والرأس

 GdB قيمة مرض

 0 كسور بسيطة في الجمجمة بدون مضاعفات 

 10-0 فجوات صغيرة في عظام الجمجمة

ندوب الجمجمة على الجمجمة مع خسارة  
 كبيرة في كتلة العظام

30 

 10 تشوه طفيف في الوجه

 30 - 20 في الوجهتشوه متوسط  

 50 تشوه كبير في الوجه

 10 جه طفيفة في الو  اضطرابات حسية
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 30 - 20 اضطرابات حسية شديدة في الوجه

 10-0 ألم عصبي خفيف في الوجه

 40 - 20 في الوجهألم عصبي متوسط  

 60-50 ألم عصبي شديد في الوجه

 80 - 70 ألم عصبي شديد في الوجه

الصداع النصفي الحقيقي مع التدرجات  
 الخفيفة

0-10 

 40 - 20 الشدةصداع نصفي حقيقي متوسط  

الصداع النصفي الحقيقي مع الدورات  
 الشديدة

50-60 

شلل الوجه المحيطي أحادي الجانب مع  
 شلل بسيط متبقي

0-10 

شلل الوجه المحيطي أحادي الجانب مع  
 شلل أو تقلصات شديدة متبقية

20 - 30 
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شلل الوجه المحيطي أحادي الجانب مع  
 شلل كامل

40 

 50 نائي مع شلل كاملشلل الوجه المحيطي الث

 

 

 لدالج

كبر عضو في جسم اإلنسان عند تقييم األمراض الجلدية ، يتم تقييم   .لذلك ، فإن أمراض الجلد هي مشهد مألوف .الجلد هو أ
في حالة   .كما أنه يلعب دورًا سواء كان المرض دائًما )مزمنًا( أو يحدث بشكل مؤقت فقط .حجم وموقع وتأثيرات المرض

 .التشوهات ، يجب تضمين التأثير على الحياة المهنية والنفسية في التقييم 

 

 لدالج

 GdB قيمة مرض

كزيما التالمس طفيفة ونادرا ما تحدث  10-0 أ

كزيما االتصال األخرى  30 - 20 أ

كزيما تأتبية طفيفة )محدودة(  10-0 إ

 30 - 20 اإلكزيما التأتبية المطولة

كزيما تأتبية مع مظاهر جلدية عامة  40 إ

http://www.studyshoot.com/


 نسبة الإعاقة حسب المرض في المانيا
WWW.STUDYSHOOT.COM 

 

تتطلب اإلكزيما التأتبية عالجًا خارجيًا مكثًفا  
 عدة مرات في السنة

50 

 10-0 اإلكزيما الدهنية الطفيفة 

التهاب الجلد الدهني اآلخر )حسب مدى  
 انتشاره(

20 - 30 

 10-0 المزمن(نادرًا ما يحدث الشرى )االنتكاس  

 30 - 20 الشرى الشائع )االنتكاس المزمن(

 50-40 شرى شديد االنتكاس المزمن

 10-0 معتدل إلى معتدل حب الشباب

 30 - 20 شديد إلى المعتدلحب الشباب الشائع ال

 معتدل إلى معتدل حب الشباب

conglobata 
30-40 

 من شديد إلى معتدل حب الشباب

conglobata 
 50 .عقل _ يمانع

 10-0 انتشار العد الوردي قليال

http://www.studyshoot.com/


 نسبة الإعاقة حسب المرض في المانيا
WWW.STUDYSHOOT.COM 

 

 30 - 20 الوردية منتشرة جدا

 10-0 صدفية الجرينج الشائع

 20 متوسطة الصدفية الشائع

 50-30 شائعالصدفية الشديدة ال

 40 احمرار خفيفة

 60-50 احمرار الجلد المتوسطة

 80 - 70 احمرار الجلد الشديدة

 10-0 السماك الخفيف

 40 - 20 سماك متوسط

 80-50 السماك الشديد

 10-0 الفطار المحدود

 20 فطار مع غزو األصابع
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الحمرة المزمنة المتكررة بدون وذمة لمفية  
 دائمة

10 

األخرى )حسب  نة المتكررة  الحمرة المزم
 شدة الوذمة اللمفية(

20 - 40 

نادرا ما يحدث ، منتكس بشكل مزمن ،  
 الهربس البسيط من المدى الصغير

0-10 

كثر تكرارا وانتكاسة مزمنة   الهربس البسيط أ
كبر  بدرجة أ

20 

تساقط الشعر بالكامل )يؤثر أيًضا على  
 الرموش والحواجب(

30 

  على الوجه أوتصبغ طفيفة    اضطرابات
 اليدين

10 

اضطرابات تصبغ واسعة النطاق على الوجه  
 أو اليدين

20 

 تطور سرطان الجلد / ورم الجلد في المرحلة

pT1-2 أو pN0-2 أو M0 
50 

تطور سرطان الجلد / ورم جلدي في مراحل  
 أخرى

80 
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 الجهاز العصبي والنفسية

يمكن أن تكون هذه إصابات في الدماغ وكذلك   .GdB ز العصبي في جدوليتم أيًضا سرد األمراض العقلية أو أمراض الجها
وهذا له تأثير أيًضا على   .في التقييم ، يتم التمييز بين المتالزمات المعزولة واألسباب األخرى .اضطرابات في الدماغ
تنتمي أمراض الخرف إلى   .ولتشمل األمراض أيًضا الخدار أو االكتئاب أو إدمان الكح .شديدة المحتملةمخصصات اإلعاقة ال

 .هذا المركب

 

 مرض عقلي 

 GdB قيمة مرض

 40-30 اعتمادًا على شدته  -الخَرَف الخفيف  

 60-50 تهاعتمادًا على شد  -الخرف المتوسط  

 100 - 70 اعتمادًا على شدته -الخَرَف الشديد الخَرَف  

 

 .في حالة الخرف ، يتم أيًضا تقييم األعراض المصاحبة ، مثل صعوبات المشي أو العجز

 

 

 يةالجهاز العصبي والنفس

 GdB قيمة مرض
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 40-30 تلف الدماغ مع ضعف بسيط في األداء

 60-50 تلف الدماغ مع ضعف األداء المعتدل

 100 - 70 تلف في الدماغ مع ضعف شديد في األداء

 40-30 تلف في الدماغ مع اضطرابات عقلية خفيفة

تلف الدماغ المصحوب باضطرابات عقلية  
 معتدلة

50-60 

  ب باضطرابات عقليةتلف الدماغ المصحو
 ديدةش

70 - 100 

تلف طفيف في الدماغ مع اضطرابات نباتية  
 مركزية )مثل اضطرابات النوم(

30 

في الدماغ مع اضطرابات نباتية  تلف متوسط  
 مركزية )ربما مع نوبات غشي(

40 

تلف شديد في الدماغ مصحوب باضطرابات  
 نباتية مركزية )نوبات متكررة(

50 

ازن عند المشي  نسيق أو التواضطرابات الت
 والوقوف )سبب دماغي(

30 - 100 

http://www.studyshoot.com/


 نسبة الإعاقة حسب المرض في المانيا
WWW.STUDYSHOOT.COM 

 

كي الخفيفة بسبب   اضطرابات األداء اإلدرا
 تلف الدماغ )مثل إعادة الكالم(

30-40 

كي المعتدلة بسبب   اضطرابات األداء اإلدرا
دماغ )مثل تعذر األداء أو فقدان  تلف ال

 القدرة على الكالم أو العمه(

50-80 

كي الشاضطرابات األدا ديدة بسبب  ء اإلدرا
 تلف الدماغ )مثل الحبسة الشاملة(

90 - 100 

شلل طفيف متبقي / اضطرابات نغمة في  
 األطراف )أسباب دماغية(

30 

 100 شلل نصفي )شلل كامل في الذراع والساق(

كنسون أحادي الجانب أو ثنائي مع  مرض بار
 اضطرابات طفيفة

30-40 

انب أو ثنائية  متالزمة باركنسون أحادية الج
 رابات مميزةالجانب مع اضط

50 - 70 

متالزمة باركنسون أحادية أو ثنائية الجانب  
مع اضطرابات شديدة )بما في ذلك عدم  

 الحركة(

80 - 100 
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نوبات الصرع التي تحدث بشكل نادر جًدا  
 ولها فترات توقف طويلة )عدة أشهر(

40 

نوبات الصرع التي تحدث بشكل نادر  
 دة أسابيعوتتقطع لع

50-60 

وسطة  نوبات الصرع التي تحدث بوتيرة مت
 وتتقطع لعدة أيام

60 - 80 

 100 - 90 نوبات الصرع التي تحدث كثيرًا )حتى يوميًا(

اضطرابات النمو الطفيفة في المهارات  
الحركية أو اللغة أو االنتباه دون التأثير على  

 التطور العام

10 

لحركية أو  اضطرابات النمو في المهارات ا
ات على  اعتمادًا على التأثيراللغة أو االنتباه  

 التطور العام

20 - 50 

اضطرابات النمو العالمية في مجاالت  
االتصال والمهارات الحركية وسلوك األلعاب  

 والتفاعل االجتماعي واالستقاللية

30 - 100 

عسر القراءة الطفيف / االضطراب الحسابي  
أداء    -المنعزل )ضعف معرفي جزئي(  

 المدرسة نادرًا ما يتأثر

0-10 
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عسر القراءة المعتدل / اضطراب حسابي  
معزول )ضعف معرفي جزئي( مع صعوبة في  

 التركيز

20 - 40 

عسر القراءة الشديد / اضطراب حسابي  
معزول )ضعف معرفي جزئي( مع تأثيرات  

 ويةق

50 

عجز في الذكاء أو قدرة عقلية محدودة مع  
 تأثير ضئيل

30-40 

عجز في الذكاء أو أداء عقلي محدود مع  
 تأثيرات معتدلة

50 - 70 

عجز ذكاء أو انخفاض في األداء العقلي مع  
 تأثير قوي

80-90 

عجز في الذكاء أو انخفاض في األداء العقلي  
 مع تأثيرات قوية للغاية

100 

 80-50 التوحد الخفيفة  متالزمة

 100 متالزمة التوحد الخفيفة

وعاطفية    ية واجتماعيةاضطرابات نفس
 أخرى طويلة األمد

50-80 

http://www.studyshoot.com/


 نسبة الإعاقة حسب المرض في المانيا
WWW.STUDYSHOOT.COM 

 

الذهان في المرحلة الزهرية يستمر ألكثر من  
 نصف عام

50 - 100 

الحالة المتبقية الفصامية مع األعراض  
 المتبقية الفردية والثانوية

0 

الحالة المتبقية الفصامية دون اضطرابات  
 التكيف االجتماعي

10 - 20 

ية مع اضطرابات  الحالة المتبقية الفصام
 االجتماعي الخفيفة التكيف 

30-40 

الحالة المتبقية الفصامية مع اضطرابات  
 عتدلةالتكيف االجتماعي الم

50 - 70 

الحالة المتبقية الفصامية مع اضطرابات  
 التكيف االجتماعي الشديدة

80 - 100 

الذهان العاطفي مع ما يصل إلى مرحلتين  
 في السنة )مدة عدة أسابيع(

30-50 

الذهان العاطفي مع مراحل متكررة تستمر  
 عدة أسابيع

60 - 100 

الذهان العاطفي مع مراحل االكتئاب  
 السابقة

50 
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 30 الذهان العاطفي اآلخر

 20 - 0 اضطرابات عقلية خفيفة 

اضطرابات عقلية معتدلة )مثل االكتئاب أو  
 االضطرابات الرهابية(

30-40 

)مثل  االضطرابات النفسية الشديدة  
 الشديد(اضطراب الوسواس القهري 

50 - 100 

 

 

 

 

 

 

 

 تلف الحبل الشوكي

 GdB قيمة مرض

تلف طفيف غير كامل لحبل عنق الرحم  
ال يوجد   .)تأثيرات على كال الجانبين(

وظيفة  وظيفة المستقيم أو  اضطراب في  
 .المثانة

30-60 
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تلف غير كامل في نخاع الصدر أو تلف نخاع  
ال يوجد   .قطني )شلل جزئي في كال الساقين(

اضطراب في وظيفة المستقيم أو وظيفة  
 .المثانة

30-60 

تلف غير كامل في النخاع الصدري أو القطني  
)شلل جزئي في كال الساقين( وضعف في  

 .م أو المثانةوظيفة المستقي

60 - 80 

مل في عنق الرحم أو  غير مكتمل لتلف كا
نخاع الصدر مع شلل في الذراعين والساقين  

 .وكذلك وظيفة المستقيم أو المثانة

100 

 

 

 

 جهاز المناعة والدم واألعضاء المكونة للدم

يؤثر   .ضاء أو تأثيرات على األعضاءترتبط أمراض الدم أو األعضاء المكونة للدم بشكل أساسي باضطرابات وظيفية في األع
سرطان الغدد الليمفاوية   GdB تشمل األمراض الموجودة في جدول .الضرر الذي يلحق بجهاز المناعة على تواتر العدوى

 .الالهودجكين أو اللوكيميا أو فقر الدم

 

 جهاز المناعة والدم واألعضاء المكونة للدم

 GdB قيمة مرض

 20 فقدان الطحال قبل سن الثامنة 
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 10 فقدان الطحال بعد سن الثامنة 

 100 - 50 أ  3-1مراحل داء هودجكين  

 100 - 60 مرض هودجكين  4  -ب    3المرحلة  

األورام اللمفاوية الالهودجكينية )مثل  
لليمفاوي المزمن( بدون  ابيضاض الدم ا
 ال حاجة للعالج  -أعراض محددة  

30-40 

األورام اللمفاوية الالهودجكينية )مثل  
ابيضاض الدم الليمفاوي المزمن( مع بعض  

 العالج مطلوب -األعراض  

50 - 70 

رام اللمفاوية الالهودجكينية )مثل  األو
ابيضاض الدم الليمفاوي المزمن(  

 المصحوبة بأعراض شديدة

80 - 100 

األورام اللمفاوية الالهودجكينية الخبيثة  
 للغاية بنهاية العالج المكثف

100 

ورم الغدد الليمفاوية الالهودجكين الخبيث  
للغاية وبعدها يكون من الضروري مغفرة  

 الث سنواتكاملة لمدة ث

80 
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المايلوما )ورم البالزماويات( مع أعراض  
 ال حاجة للعالج  -طفيفة  

30-40 

رم البالزماويات( مع أعراض  وما )والمايل
 العالج مطلوب  -معتدلة  

50 - 70 

المايلوما )ورم البالزماويات( مع أعراض  
 شديدة

80 - 100 

 80-50 ابيضاض الدم النخاعي في المرحلة المزمنة 

 100 ابيضاض الدم النخاعي في المرحلة الحادة

أمراض التكاثر النقوي المزمن الخفيفة  
رة الصفيحات األساسية ،  األخرى )مثل كث

 كثرة الحمر الحقيقية(

10 - 20 

أمراض تكاثر نقوي مزمنة أخرى )مثل  
 تصلب العظم والنقي(

30-40 

التكاثر النقوي الحاد األخرى المزمنة    أمراض
 )مثل فقر الدم المعتدل(

50 - 70 

أمراض تكاثر نقوي مزمنة أخرى شديدة  
 )مثل تضخم الطحال الشديد(

80 - 100 
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يضاض الدم الحاد حتى نهاية العالج  با
 المكثف

100 

ابيضاض الدم الحاد ، وبعد ذلك يكون من  
 اتالضروري الهدوء التام لمدة ثالث سنو

60 

متالزمة خلل التنسج النقوي مع تأثيرات  
 ضعيفة

10 - 20 

متالزمة خلل التنسج النقوي مع تأثيرات  
 معتدلة )مثل عمليات نقل الدم العرضية(

30-40 

متالزمة خلل التنسج النقوي الشديدة )مثل  
 االلتهابات المتكررة(

50-80 

متالزمة خلل التنسج النقوي مع آثار خطيرة  
للغاية )على سبيل المثال ، التهابات  

 اللوكيميا(

100 

  3زراعة النخاع العظمي مع فترة شفاء لمدة  
 سنوات

100 

فقر الدم ذو التأثير المنخفض )ال توجد  
 محددة(اضطرابات  

0-10 
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فقر الدم ذو التأثير المعتدل )عمليات نقل  
 الدم العرضية(

20 - 40 

فقر الدم الشديد )عمليات نقل الدم لفترات  
 طويلة(

50 - 70 

 20 أمراض الدم الخفيف بالبالزما والهيموفيليا

أمراض الدم المعتدلة في البالزما والناعور  
 )نزيف متقطع ودائم(

30-80 

 بالزما والناعورلشديدة في الأمراض الدم ا

(AHG   1أقل من٪) 
80 - 100 

 10 اضطرابات نزفية أخرى ليس لها تأثير

 40 - 20 اضطرابات نزفية أخرى ذات تأثيرات معتدلة

 70 - 50 اضطرابات نزفية أخرى ذات تأثيرات خطيرة

اضطرابات نزفية أخرى ذات ميل نزيف  
 ة(مستمر وواضح سريريًا )نزيف يهدد الحيا

80 - 100 

 0 نقص المناعة بدون أعراض سريرية
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عيوب المناعة مع زيادة القابلية لإلصابة  
 بالعدوى

20 - 50 

اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية دون  
 أعراض سريرية

10 

اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية مع  
 متالزمة تضخم العقد اللمفية) ضعف األداء

- LAS) 

30-40 

نقص المناعة البشرية مع    بفيروس  اإلصابة
مجمع متعلق  ) تدلضعف األداء المع

 (ARC - باإليدز

50-80 

عدوى فيروس نقص المناعة البشرية مع  
 ضعف شديد في األداء )اإليدز ملء الشاشة(

100 

 

 

 

 جهاز الرؤية )العيون(

و الحساسية للتأثيرات الخارجية  صرية والتهيج أاالضطرابات الب .اإلعاقات البصرية خطيرة جًدا ، خاصةً بالنسبة لكبار السن 
 .تعد حدة البصر وتحديد المجال البصري والوظائف الجزئية للرؤية نقاًطا مهمة أخرى .جزء أساسي من الجدول

 

 جهاز الرؤية )العيون(
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 GdB قيمة مرض

فقدان العدسة في عين واحدة مع عدسة  
حدة    -صناعية أو عدسات الصقة مصححة  

كثر  0.4البصر    وأ

10 

فقدان العدسة في عين واحدة مع العدسات  
حدة    -االصطناعية أو الالصقة المصححة  

 0.39إلى    0.1البصر  

20 

فقدان العدسة في العين بعدسة اصطناعية  
حدة البصر    -مصححة أو عدسات الصقة  

 0.1أقل من  

25 - 30 

الحول )شلل عضالت العين( عندما يجب  
ؤية  استبعاد عين واحدة من الرؤية بسبب الر

 المزدوجة

30 

الحول )شلل عضالت العين( مع كبت  
 الصورة من جانب واحد

10 

يمكن تصحيحه(    اإلغالق الكامل للعين )ال
 بسبب شلل الجفن العلوي

30 

 20 - 10 شلل عضالت العين األخرى

 10-0 اختالل الجفون من جانب واحد
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 20 - 10 اختالل في المحاذاة الثنائية للجفون 

عيوب المجال البصري العمى الشقي  
 متماثل اللفظ

40 

قصور المجال البصري عمى نصفي بين  
 الصدغين

30 

ري العمى بين األنف مع  عجز المجال البص
 رؤية غير مألوفة

10 

قصور المجال البصري العمى العمى بين  
 األنف مع فقدان الرؤية المجهر

30 

عجز المجال البصري رباعي متجانسة اللفظ  
 أعاله

20 

عيوب المجال البصري ، رباعي متجانس  
 أدناه

30 

خسارة كاملة لكال النصفين السفليين من  
 المجال البصري

60 

فقدان األنف لنصف المجال البصري مع  
 فقدان أو عمى العين األخرى

60 

http://www.studyshoot.com/


 نسبة الإعاقة حسب المرض في المانيا
WWW.STUDYSHOOT.COM 

 

الفقد الزمني لنصف المجال البصري مع  
 فقدان أو عمى العين األخرى

70 

تضييق مجال الرؤية مع تضييق من جميع  
 الجوانب حسب الدرجة

10 - 100 

عيوب المجال البصري غير المنتظمة مع  
 فقدان ثلث المساحة على األقل

20 

قصور غير منتظم في المجال البصري مع  
 من المساحة  2/3فقدان ما ال يقل عن  

50 

بعد إزالة ورم في العين في السنوات الخمس  
األولى من الشفاء إذا كان الورم مقصورًا على  

 مقلة العين )بما في ذلك إزالة مقلة العين(

50 

بعد إزالة ورم في العين في السنوات الخمس  
م إجراء اختبار شفاء له تأثيرات  تاألولى ، ي

 أخرى

80 - 100 

 

 

 

 المسالك الهوائية العلوية وتجويف الفم والحلق والرئتين والصدر

يسرد هذا القسم من الجدول األمراض التي تصيب األنسجة الرخوة في تجويف الفم والمفاصل الصدغي الفكي والغدد  
باإلضافة إلى   .غ وكذلك جهاز التحدث وعمليات البلع مهمة بشكل خاصتعتبر العواقب على جهاز المض .اللعابية واللسان

 .ذلك ، يتم هنا تقييم أمراض الرئة وأمراض الصدر
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 الشعب الهوائية العليا وتجويف الفم والبلعوم

 GdB قيمة مرض

 30 - 20 شفاه مكسورة مع سيالن اللعاب المستمر

متالزمة فراي )ناسور اللعاب الخارجي( مع  
 قلة اإلفراز

10 

متالزمة فراي األخرى )ناسور اللعاب  
 الخارجي(

20 

ضعف إفراز اللعاب )جفاف في الفم أو زيادة  
 إفراز اللعاب(

0 - 20 

ضعف شديد في اللسان بسبب الشلل أو  
 سجةفقدان األن

30-50 

انسداد فتح الفم مع آثار خطيرة على تناول  
 الطعام

20 - 40 

مشبك الفك يؤثر على النظام الغذائي أو  
 اللغة

50 
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فقدان جزئي للفك السفلي مع داء مفصلي  
عدم وجود ضعف عند المضغ أو    -كاذب  

 التحدث

0-10 

فقدان جزئي للفك السفلي مع داء مفصل  
أو    ضعف شديد عند المضغ  -كاذب  

 التحدث

20 - 50 

عدم وجود    -فقدان جزئي للفك العلوي  
 ضعف عند المضغ أو التحدث

0-10 

ضعف شديد    -فقدان جزئي للفك العلوي  
 عند المضغ أو التحدث

20 - 40 

فقط ترميم    -فقدان شديد لألسنان  
 كثر من نصف عاماصطناعي غير كاٍف أل

10 - 20 

ع  خسارة جزئية كبيرة للعملية السنخية م
 ضعف وظيفي ال يمكن تعويضه بالكامل

20 

عيب في سقف الحلق مع خلل في األطراف  
 الصناعية

30 

فقدان الحنك دون إمكانية تصحيحه  
 بواسطة طرف اصطناعي

50 
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شفة مشقوقة متطورة بالكامل )معزولة  
 اعتمادًا على شدتها  -بالكامل(  

30-50 

 70 - 60 شق الشفة والفك حتى نهاية العالج األول

 50 شق الشفة والفك حتى إغالق الشق

شق الشفة والحنك مع ضعف السمع  
 والتنفس األنفي

100 

الشفة األرنبية وشق سقف الحلق لسد  
 الشق

50 

والورقة )بدون الفك    كلي فلح الحنك
 المشقوق( بنهاية العالج األول

100 

شق الحنك تحت المخاطي أو نشرة منعزلة  
 حتى نهاية العالج  -

0 - 30 

اضطرابات البلع )عسر البلع( دون اإلضرار  
 بتناول الطعام

0-10 

اضطرابات البلع )عسر البلع( مع ضعف  
 شديد في تناول الطعام

20 - 40 
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اضطرابات البلع )عسر البلع( مع تأثيرات  
 شديدة على الحالة التغذوية وشفط متكرر

50 - 70 

فقدان جزئي للحنجرة اعتمادًا على التأثيرات  
 لوك التحدث وحالة الجسمعلى س

20 - 50 

الورم في  فقدان جزئي للحنجرة بعد إزالة  
 (T1 N0 M0) المراحل المبكرة

50-60 

 80 فقدان جزئي آخر للحنجرة

فقدان الحنجرة بأكملها بصوت بديل جيد  
 وعدم وجود أعراض مصاحبة

70 

 80 فقدان الحنجرة بالكامل في حاالت أخرى

  5بسبب ورم مع  فقدان الحنجرة بالكامل  
 سنوات من الشفاء

100 

مثل التهاب   -الرغامي )غير مهيج(  
 القصبات الهوائية أو التهاب الشعب الهوائية

50-80 

 80-50 ثقب القصبة الهوائية مع تهيج شديد

اضطراب الصوت العضوي والوظيفي مع  
 بحة في الصوت منخفضة مرتبطة بالتوتر

0-10 
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ي مع  اضطراب الصوت العضوي والوظيف
 بحة مستمرة في الصوت

20 - 30 

ضطراب الصوت العضوي والوظيفي مع  ا
 صوت هامس أو بال صوت

40-50 

اضطرابات النطق بسبب الشلل أو تغيرات  
 لغة مفهومة  -في الحلق أو تجويف الفم  

10 

اضطرابات النطق بسبب الشلل أو تغيرات  
الكالم صعب    -في الحلق أو تجويف الفم  

 الفهم

20 - 40 

  اضطرابات النطق بسبب الشلل أو تغيرات
يصعب فهم    -في الحلق أو تجويف الفم  

 الكالم

50 

 10-0 تلعثم طفيف

 20 تلعثم معتدل

 40-30 تلعثم شديد

 50 تلعثم شديد بلغة بالكاد مفهومة
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 الرئتين والقفص الصدري

 GdB قيمة مرض

كسور في عظام الترقوة أو الضلوع أو عظم  
 القص

0-10 

ليست    -عيوب في األضالع مع قشور جنبية  
 عطالً 

0-10 

  -عيوب شديدة في األضالع مع قشور الجنب  
 مع تشوهات

20 

قشور الجنبي أو التصاقات الجنبي دون  
 اضطرابات

0-10 

لمزمن الخفيف أو التهاب  توسع القصبات ا
نادراً ما يكون هناك تقيؤ    -الشعب الهوائية 

 أو سعال

0-10 

المزمن الشديد أو التهاب    توسع القصبات
 السعال الشديد والبلغم  -الشعب الهوائية 

20 - 30 

داء الرئة )مثل تليف الرئتين األسبست  
 والسحار السيليسي( بدون آثار

0-10 
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نفسي مع ضيق  مرض بسيط في الجهاز الت
 في التنفس مع مجهود معتدل 

20 - 40 

مرض معتدل في الجهاز التنفسي مع ضيق  
 في التنفس مع مجهود خفيف

50 - 70 

مرض شديد في الجهاز التنفسي مع ضيق  
 في التنفس مع أقل قدر من التوتر

80 - 100 

سنوات من الشفاء بعد إزالة ورم في الرئة   5
 رم في الشعب الهوائيةأو و

 على األقل 80

ضعف معتدل إلى شديد في وظائف الرئة  
 بعد إزالة ورم الرئة أو ورم الشعب الهوائية

90 - 100 

 20 - 0 نادر الربو القصبي مع نوبات خفيفة

كثرة الربو القصبي المصحوب بنوبات  
 شديدة

30-40 

 50 سلسلة الربو القصبي مع نوبات شديدة

 40 - 20 الربو القصبي الخفيف عند األطفال

 70 - 50 عند األطفالالربو القصبي المتوسط  
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 100 - 80 الربو القصبي الشديد عند األطفال

متالزمة توقف التنفس أثناء النوم المختلط  
أو االنسدادي دون الحاجة إلى تهوية بالضغط  

 ألنفاإليجابي ل

0-10 

تتطلب متالزمة توقف التنفس أثناء النوم  
تهوية بالضغط  المختلط أو االنسدادي  

 اإليجابي لألنف

20 

متالزمة توقف التنفس أثناء النوم المختلط  
أو االنسدادي عندما ال يمكن إجراء تهوية  

 بالضغط اإليجابي لألنف

 50 .عقل _ يمانع

 100 السل الرئوي المعدي

 

 

 

 أجهزة التوازن وأجهزة السمع

تُستخدم المخططات الصوتية للنغمات وتخطيطات   .ا الجدوليعتبر ضعف السمع وفقدان السمع من األجزاء المهمة في هذ
يتم تحديد درجة اإلعاقة اعتمادًا على ضعف   .يمكن العثور على ضعف السمع الدقيق في جدول آخر .صوت الكالم للتقييم

 . الرعاية الحكومية إعانة يمكن الحصول على مخصصات للمكفوفين أو الصم من .السمع

 

 أجهزة التوازن وأجهزة السمع
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 GdB قيمة مرض

  7كتسب في عمر  خلقي أو م  -الصمم  
 مرجح مدى الحياة  -سنوات  

100 

يكتسب من سن    -الصمم مع ضعف الكالم  
 الحياة  محتمل مدى  -عاًما    18إلى   8

100 

اختالل طفيف في التوازن مع القليل من  
 الشعور بعدم األمان والدوخة

0 - 20 

كبر   اضطرابات التوازن المتوسطة مع قدر أ
 من عدم اليقين والميل إلى السقوط

30-40 

اضطرابات شديدة في التوازن مع دوخة  
 شديدة وصعوبة في المشي / الوقوف

50 - 70 

ضعف التوازن وعدم القدرة على المشي أو  
 الوقوف

80 

طنين األذن )ضوضاء في األذنين( بدون آثار  
 جانبية نفسية

0-10 

طنين األذن )رنين في األذنين( مع آثار جانبية  
 نباتية قوية-نفسية

20 
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ن )رنين في األذنين( مع قيود  نين األذط
 شديدة )مثل االكتئاب(

30-40 

طنين األذن )رنين في األذنين( مع اضطرابات  
 عقلية شديدة

 على األقل 50

إفراز    -التهاب األذن الوسطى )مزمن(  
 أحادي الجانب

10 

إفراز ثنائي    -التهاب األذن الوسطى )مزمن(  
 مستمر

20 

  2-1بات نادرة )داء مينيير المصحوب بنو
 مرات في السنة(

0 

كثر  40 - 20 داء مينيير مع نوبات متكررة أ

 50 داء مينيير مع نوبات شهرية شديدة

 10 تجويف جراحي جذري أحادي الجانب

 20 تجويف جراحي جذري على كال الجانبين

 20 قدان االذنف
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 30 فقدان األذنين

 50 الفقدان التام لألنف

 30 - 10 فقدان جزئي لألنف

اعتمادًا على ضعف   - تضيق الممرات األنفية
 التنفس

0 - 30 

 10-0 عدوى الجيوب األنفية الخفيفة )المزمنة(

 40 - 20 عدوى الجيوب األنفية الشديدة )المزمنة(

 15 الفقدان التام للرائحة

 10 فقدان حاسة التذوق

اعتمادًا   - (ozeana) أنف ذو رائحة كريهة
 شرةعلى تكوين الق

20 - 40 

 

 

 

 القلب والدورة الدموية

يلعب التأثير على األعضاء   .يُظهر عرض هذا الجدول األمراض المختلفة ذات األداء الضعيف واإلعاقات الوظيفية اليومية
 .يتم تقييم النوبات القلبية اعتمادًا على ضعف األداء .األخرى أيًضا دورًا في التقييم
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 قلب

 GdB قيمة مرض

عيوب صمامات القلب واعتالل القلب أو  
أمراض الشرايين التاجية دون ضعف في  

 األداء

0-10 

عيوب صمامات القلب أو اعتالل القلب أو  
أمراض الشرايين التاجية مع ضعف األداء  

 المعتدلفي ظل المجهود  

20 - 40 

عيوب صمامات القلب أو اعتالل القلب أو  
أمراض الشرايين التاجية مع ضعف األداء  

 مع إجهاد خفيف في الحياة اليومية

50 - 70 

عيوب صمام القلب أو اعتالل القلب أو 
مراض الشريان التاجي مع أعراض حادة في  أ

 بعض األحيان من عدم المعاوضة

80 

و اعتالل القلب أو  عيوب صمامات القلب أ
أمراض الشرايين التاجية مع ضعف األداء  

 أثناء الراحة

100 

عدم انتظام ضربات القلب دون ضعف في  
 أداء القلب

10 - 30 
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عدم انتظام ضربات القلب بعد زرع جهاز  
 ضربات القلب  تنظيم

10 

عدم انتظام ضربات القلب بعد زراعة جهاز  
 تقويم نظم القلب ومزيل الرجفان

 50 ._ يمانع  عقل

 

 

يتم تضمين العالج طويل األمد   .على األقل  30على   GdB عند استخدام الطرف االصطناعي لصمام القلب ، يجب ضبط
 .70بعد زراعة القلب ، يجب أال تقل القيمة عن   .بمضادات التخثر في هذا التقييم

 

 

 نظام الدورة الدموية

 GdB قيمة مرض

انسداد الشرايين مع تدفق الدم المتبقي  
 الكافي 

0-10 

انسداد الشريان مع تقييد تدفق الدم  
مسافة سير    -المتبقي )أحادي / ثنائي(  

 متر  500خالية من األلم  

20 

انسداد الشرايين مع تقييد تدفق الدم  
مسافة مشي    -أحادي / ثنائي(  المتبقي )

 متر  500-100خالية من األلم  

30-40 
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انسداد الشرايين مع تقييد تدفق الدم  
مسافة مشي    -ائي(  المتبقي )أحادي / ثن

 متر  100-50خالية من األلم  

50-60 

انسداد الشرايين مع تقييد تدفق الدم  
مسافة مشي    -المتبقي )أحادي / ثنائي(  

 مترًا  50ن  خالية من األلم تقل ع

70 - 80 

تمدد األوعية الدموية دون إجهاد أو خلل  
 وظيفي

0-10 

تمدد األوعية الدموية مع ضغط طفيف أو  
 يفياختالل وظ

20 - 40 

 50 .عقل _ يمانع تمدد األوعية الدموية الكبير

دوالي من جانب واحد أو ثنائي مع وذمة  
 صغيرة )حسب الحمل(

0-10 

نائي مع وذمة  دوالي من جانب واحد أو ث
 ملتهبة شديدة

20 - 30 

دوالي من جانب واحد أو ثنائي مع تقرحات  
 مزمنة

30-50 
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الوذمة اللمفية مع عدم وجود ضعف في  
 الوظائف

0-10 

 40 - 20 وذمة لمفية مع زيادة حجمها

الوذمة اللمفية مع ضعف شديد في الطرف  
 المصاب

50 - 70 

صاب  الوذمة اللمفية عندما يكون الطرف الم
 غير صالح لالستعمال

80 

غط الدم )ارتفاع ضغط الدم( مع  انخفاض ض
 عدم وجود تأثير على األداء البدني 

0-10 

ارتفاع ضغط الدم المعتدل )ارتفاع ضغط  
 الدم( الذي يصيب األعضاء

20 - 40 

ارتفاع ضغط الدم الشديد )ارتفاع ضغط  
 الدم( الذي يشمل أعضاء متعددة

50 - 100 

الدم الخبيث مع ضغط دم    ارتفاع ضغط
مم زئبق وتأثيرات    130انبساطي ثابت فوق  

 جسدية شديدة

100 

المتالزمات القلبية الوعائية الوظيفية مع  
 أعراض خفيفة

0 
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  المتالزمات القلبية الوعائية الوظيفية مع 
 انزعاج شديد وميل إلى االنهيار

10 - 20 

 

 

 

 اإلفراز الداخلي والتمثيل الغذائي 

وهذا يشمل السمنة ومرض الغدة الدرقية   .ا الجدول على اضطرابات عمليات التمثيل الغذائي واإلفرازات الداخليةيحتوي هذ
يمكن فقط للتأثيرات أن تنشأ قيمة في   .GdB السمنة دون آثار جانبية أو أمراض ثانوية ال تبرر .وتكزز أو متالزمة كوشينغ

 .التقييم

 

 السكري

 GdB قيمة مرض

داء السكري من النوع األول القابل للتعديل  
 جيًدا

40 

من الصعب ضبط داء السكري من النوع  
 األول

50 

القابل للتعديل    2داء السكري من النوع  
 م سكر الدم(بشكل كاٍف )بدون أدوية تنظي

10 - 30 
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 اإلفراز الداخلي والتمثيل الغذائي 

 GdB قيمة مرض

 أمراض التمثيل الغذائي للدهون مع فصادة

LDL   الضرورية )مثل السمنة أو السمنة
 الغذائية(

30 

الفينيل كيتون مع عدم وجود عقابيل  بيلة  
 عاًما  16مرئية في األطفال حتى سن  

30 

بيلة الفينيل كيتون مع عدم وجود عقابيل  
مرئية لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  

يجب أن يكون تناول النظام  ) .عاًما  17
 (الغذائي ضروريًا

10 

التطور والتغذية    -التليف الكيسي في العالج  
 حسب العمر

20 

التليف المخاطي )التليف الكيسي( في  
  -التطور والتغذية حسب العمر    -العالج  

 وظيفة الرئة المقيدة قليالً 

30-40 

  -تأخر النمو    -التليف الكيسي في العالج  
 تقييد وظائف الرئة بشدة

50 - 70 
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التليف المخاطي )التليف الكيسي( في  
وظائف الرئة    -سوء الحالة التغذوية    -العالج  

 دودة للغايةمح

80 - 100 

سنوات من الشفاء بعد إزالة ورم الغدة   5
جرابي أو الحليمي )بدون إصابة  الدرقية ال

 العقدة الليمفاوية(

50 

سنوات بعد إزالة    5دليل على الشفاء لمدة  
 ورم درقي آخر

80 

 100 البورفيريا المكونة للحمر )مرض غونتر(

 10 البورفيريا الكبدية بدون أعراض

 30 بورفيريا الكبدية المتقطعة الحادةال

 

 

 

 الجهاز الهضمي

تلعب   .يتم تحديد القيم من نوع وشدة اضطراب الجهاز .يسرد هذا الجزء من الجدول أمراض المريء والجهاز الهضمي
 .أمراض الحساسية أو األمراض الحساسة للغذاء دورًا أيًضا

 

 أمراض المريء
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 GdB قيمة مرض

 10-0 اعتمادًا على االنزعاج والحجم  -رتج الجر  

 10-0 رتج النبض دون التأثير على تناول الطعام

رتج النبض مع تداخل شديد مع تناول  
 الطعام

20 - 40 

تضيق )تضيق( وظيفي للمريء )تعذر  
المريء ، تشنج المريء( دون التأثير  االرتخاء  

 على تناول الطعام

0-10 

تضيق وظيفي )تضيق( للمريء )تعذر  
االرتخاء المريء ، تشنج المريء( مع ضعف 

 في تناول الطعام

20 - 40 

تضيق وظيفي )تضيق( للمريء )تعذر  
االرتخاء المريء ، تشنج المريء( مع ضعف 

 شديد في تناول الطعام

50 - 70 

لمريء العضوي )مثل حروق الرئة أو  تضيق ا
على تناول    تضيق الندبات( دون التأثير

 الطعام

0-10 

تضيق المريء العضوي )مثل حروق الرئة أو  
 تضيق الندبات( مع ضعف في تناول الطعام

20 - 40 
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تضيق المريء العضوي )مثل حروق الرئة أو  
تضيق الندبات( مع ضعف شديد في تناول  

 الطعام

50 - 70 

ض ارتجاع المريء مع مشاكل مستمرة  مر
 في االرتجاع

10 - 30 

سنوات من الشفاء بعد إزالة حالة من   5
 المريء )حسب حالة النظام الغذائي(

80 - 100 

 20 .عقل _ يمانع حسب التأثير  -استبدال المريء  

 

 

 أمراض الجهاز الهضمي

 GdB قيمة مرض

تقرحات مزمنة متكررة في المعدة أو االثني  
 سنوات 3إلى   2عشر مع أعراض  

0-10 

القرح المزمنة المتكررة في المعدة أو االثني  
 عشر مع ضعف التغذية

20 - 30 
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القرح المزمنة المتكررة في المعدة أو االثني  
د ومشاكل في الحالة  عشر مع انزعاج شدي

 التغذوية

40-50 

 10-0 زمنالتهاب المعدة الم

Reizmagen (عسر الهضم) 10-0 

استئصال جزء من المعدة )فغر المعدة  
 واألمعاء( بوظيفة جيدة للمعدة المتبقية

0-10 

استئصال جزء من المعدة )فغر المعدة  
واألمعاء( مع ظهور أعراض دائمة للمعدة  

 زمة اإلغراق(المتبقية )مثل متال

20 - 40 

اإلزالة الكاملة للمعدة دون التأثير على الحالة  
 الغذائية

20 - 30 

اإلزالة الكاملة للمعدة مما يؤثر على الحالة  
 الغذائية

40-50 

ة عامين بعد إزالة  فترة اختبار الشفاء لمد
 سرطان المعدة المبكر

50 

سنوات بعد إزالة    5فترة اختبار الشفاء لمدة  
 حسب المرحلة  -في المعدة  ورم 

80 - 100 
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االضطرابات المعوية المزمنة )مثل  
االستئصال الجزئي لألمعاء ، والتهاب الرتج ،  

 وداء الرتج( دون أي آثار

0-10 

ثل  االضطرابات المعوية المزمنة )م
االستئصال الجزئي لألمعاء ، والتهاب الرتج ،  

 وداء الرتج( مع تأثيرات دائمة

20 - 30 

طرابات المعوية المزمنة )مثل  االض
االستئصال الجزئي لألمعاء ، والتهاب الرتج ،  

وداء الرتج( مع تأثيرات قوية على الحالة  
 التغذوية

40-50 

الخلقية )مثل    -اضطرابات الحركة المعوية  
خلل التنسج العصبي( دون اضطرابات  

 النمو

10 - 20 

خلقية )مثل    -اضطرابات حركية في األمعاء  
لتنسج العصبي( مع اضطرابات نمو  خلل ا

 خفيفة

30-40 

الخلقية )مثل    -اضطرابات الحركة في األمعاء  
خلل التنسج العصبي( مع اضطرابات النمو  

 تدلةالمع

50 
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الخلقية )مثل    -اضطرابات الحركة في األمعاء  
خلل التنسج العصبي( مع اضطرابات النمو  

 الشديدة

60 - 70 

ي الطفولة مع  متالزمة األمعاء القصيرة ف
 اضطرابات النمو المعتدلة

50-60 

متالزمة األمعاء القصيرة في الطفولة مع  
 اضطرابات النمو الشديدة

70 - 100 

لون التقرحي مع تأثيرات ضعيفة  التهاب القو
 على الحالة التغذوية )مثل اإلسهال النادر(

10 - 20 

التهاب القولون التقرحي مع تأثيرات معتدلة  
 التغذوية )مثل اإلسهال المتكرر(  على الحالة

30-40 

التهاب القولون التقرحي له تأثيرات قوية  
 على الحالة التغذوية )مثل اإلسهال اليومي(

50-60 

التهاب القولون التقرحي له تأثيرات قوية  
جًدا على الحالة التغذوية )مثل فقر الدم  

 الواضح(

70 - 80 

 20 مرض االضطرابات الهضمية الخفيف
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داء الشفاء لمدة عامين بعد إزالة ورم  أ
 معوي )مرحلة مبكرة(

50 

سنوات من الشفاء بعد إزالة ورم معوي   5
اصطناعية    )مرحلة مبكرة( بفتحة شرج

 دائمة

70 - 80 

سنوات بعد إزالة ورم    5شفاء ناجح لمدة  
 معوي آخر

 80 .عقل _ يمانع

سنوات من الشفاء بعد إزالة ورم معوي   5
 ج اصطناعية دائمةآخر بفتحة شر

100 

 10-0 البواسير مع ميل ضئيل للنزيف

 20 اإلصابة بالبواسير مع التهاب أو نزيف متكرر

 10-0 تدلي المستقيم البسيط

 40 - 20 تدلي المستقيم اآلخر

ضعف العضلة العاصرة الشرجية مع  
 حركات أمعاء غير متكررة

10 

ضعف العضلة العاصرة الشرجية مع  
 اء المتكررةحركات األمع

20 - 40 
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 50 .عقل _ يمانع العضلة العاصرة الشرجية بدون وظيفة

 10 ناسور صغير حول فتحة الشرج

 30 - 20 ناسور آخر حول فتحة الشرج

فتحة الشرج االصطناعية مع خيارات إمداد  
 جيدة

50 

 80 - 60 فتحة الشرج االصطناعية األخرى

 

 

 التهاب الكبد

 GdB قيمة مرض

 20 التهاب الكبد المزمن بدون نشاط التهابي 

التهاب الكبد المزمن مع نشاط التهابي  
 منخفض

30 

التهاب الكبد المزمن مع نشاط التهابي  
 معتدل

40 
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ي قوي  التهاب الكبد المزمن مع نشاط التهاب 
 حسب التأثير  -

50 - 70 

 

 

 تلف الكبد

 GdB قيمة مرض

 10-0 تليف الكبد بال تأثير

 30 تليف الكبد غير النشط

 40 تشمع الكبد النشط قليال

 50 تليف الكبد النشط جدا

 100 - 60 الل الدماغ الكبدياعت

 10 الكبد الدهني دون تفاعل اللحمة المتوسطة

 100 سنوات من الشفاء بعد إزالة ورم الكبد 5

 100 دليل شفاء لمدة عامين بعد زراعة الكبد
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 القناة الصفراوية / أمراض المرارةأمراض  

 GdB قيمة مرض

أمراض القناة الصفراوية / أمراض المرارة  
)مثل فقدان المرارة أو حصوات المرارة( مع  

 مغص نادر والتهاب

0-10 

القناة الصفراوية / أمراض المرارة  أمراض  
)مثل فقدان المرارة أو حصوات المرارة( مع  

 المغص المنتظم وااللتهابات

20 - 30 

أمراض القناة الصفراوية / أمراض المرارة  
)مثل فقدان المرارة أو حصوات المرارة( مع  

 مغص طويل األمد والتهاب

40-50 

سنوات من الشفاء بعد إزالة ورم القناة   5
 الصفراوية أو ورم المرارة

100 

سنوات من الشفاء بعد إزالة الورم   5
 الحليمي

80 

بدون    مرض مزمن يصيب البنكرياس
 اضأعر

0-10 

مرض مزمن يصيب البنكرياس مع أعراض  
 خفيفة إلى متوسطة

20 - 40 
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مرض مزمن يصيب البنكرياس مع أعراض  
 شديدة

50-80 

سنوات من الشفاء بعد إزالة ورم في   5
 البنكرياس

100 

 

 

 

 كسور )فتق(

نسجة على وجه الخصوص هو سبب  ضعف األ .الكسور ليست مؤلمة فحسب ، بل يمكن أن تسبب أيًضا أضرارًا ثانوية
 .يسرد الجدول جميع الفتوق التي يمكن أن تضعف وظائف الجسم بشكل دائم .الكسر

 

 كسور )فتق(

 GdB قيمة مرض

 10-0 فتق إربي أحادي أو ثنائي / فتق الفخذ

فتق إربي أحادي أو ثنائي / كسر في الفخذ مع  
 قيود شديدة على الحركة أو المرونة

20 

 10-0 فتق سري

 10-0 العيوب الخلقية في جدار البطن دون أي تأثير
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عيوب خلقية واسعة النطاق في جدار البطن  
 مع عدم وجود ضغط على البطن

20 

عيوب جدار البطن الخلقية التي تصيب  
 لبطنأعضاء ا

20 - 30 

عيوب خلقية في جدار البطن مع أعراض  
 علوص متكررة متكررة

40-50 

 10-0 فتق المريء االنزالقي 

 10-0 فتق حجابي صغير بدون تأثير

 30 - 20 حسب التأثيرات  -فتق حجابي كبير  

عيوب الحجاب الحاجز الخلقية مع تأثيرات  
 خفيفة على وظائف الرئة

40 

لحجاب الحاجز تعتمد  العيوب الخلقية في ا
 على التأثيرات على األعضاء

50 - 100 
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