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Knee Society  score
מולא לפני ניתוח / מולא אחרי ניתוח,   תאריך:______________ 

 �V" סמן קטגורית חולה 
חד צדדי או דו צדדי (צד שני הוחלף בהצלחה)  
חד צדדי , ברך שניה סימפטומטית  
ארטריטיס מפושטת  

כאב ניקוד
ללא  50

כאב קל או לעיתים רחוקות  45
כאב  קל בעליית מדרגות בלבד  40

כאב  קל בהליכה ובעליית מדרגות  30
כאב בינוני  לעיתים רחוקות  20

כאב בינוני  ממושך  10
כאב קשה  0

 
 

 (  AP) יציבות קדמית אחורית ניקוד
תזוזה מקסימלית <  5 מ"מ  10

10 מ"מ >  תזוזה מקסימלית >  5 מ"מ  5
תזוזה מקסימלית >  10 מ"מ  0

 
 (  ML) יציבות מדיו-לטרלית ניקוד

תזוזה מדיו-לטרלית <  5 מעלות  15
10 9 מעלות >תזוזה מדיו-לטרלית > 6 מעלות 

5 14 מעלות >תזוזה מדיו-לטרלית > 10 מעלות 
תזוזה מדיו-לטרלית >   15 מעלות  0

 
 ( Flexion Contracture) קונטרקטורה בכיפוף ניקוד

2- 10 מעלות >קונטרקטורה בכיפוף > 5 מעלות 
5- 15 מעלות >קונטרקטורה בכיפוף > 10 מעלות 
10- 20 מעלות >קונטרקטורה בכיפוף > 15 מעלות 

15-  קונטרקטורה בכיפוף > 20 מעלות 
 

 (Extension Lag) חוסר יישור סופי אקטיבי ניקוד
Extension Lag<10 degrees -5
10degrees<Extension Lag<20 degrees -10
20degrees<Extension Lag -15

 
מנח ברך  ניקוד

5degrees Valgus<Alignment<10 degrees Valgus 0
11 degrees Valgus 4 degrees Valgus -3
12 degrees Valgus 3 degrees Valgus -6
13 degrees Valgus 2 degrees Valgus -9
14 degrees Valgus 1 degrees Valgus -12
15 degrees Valgus 0 degrees Valgus -15

15degrees Valgus<Alignment -20
 

 __________________  Knee Society Score חישוב
 

מדבקה 
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 Knee Function Score
 

מרחק הליכה ניקוד
ללא הגבלה  50
מעל 2 ק"מ  40

2 ק"מ > הליכה > 1 ק"מ  30
פחות  מ 1 ק"מ  20

בבית בלבד  10
לא מסוגל/ת  0

 
מדרגות ניקוד

עליה וירידת מדרגות נורמלית  50
עליה נורמלית, ירידה בעזרת מעקה  40

עליה וירידה בעזרת מעקה  30
עליה בעזרת מעקה, לא מסוגל/ת לרדת  15

לא מסוגל/ת  0
 

תמיכה ניקוד
שימוש במקל  -5

שימוש בשני מקלות  -10
שימוש בקביים או הליכון  20

 
 _______ Knee Function Score חישוב
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