
КРАТЪК ТЕСТ ЗА ОЦЕНКА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ 

 

 Short Physical Performance Battery 

 

1. Повтарящи се ставания от стола 

Инструкции: Мислите ли, че е безопасно да опитате да станете от стола 

пет пъти без да използвате ръцете си? Моля, станете прав/а колкото 

можете по-бързо пет пъти, без да спирате между тях. Веднага след като 

станете, седнете и станете отново. Дръжте ръцете си около гръдния кош. 

Моля, гледайте докато аз ви показвам. Аз ще измеря времето с 

хронометър. Готов/а ли сте? Започвайте. 

Оценка: Стартирайте хронометъра, когато пациентът започне да става. 

Бройте на глас всеки път, когато пациентът се изправи. Спрете 

хронометъра, когато пациентът се изправи напълно за пети път. Спрете 

хронометъра, ако пациентът използва ръцете си, или след 1 минута, ако не 

е успял да се изправи 5 пъти или ако се притеснявате за неговата 

сигурност. Запишете броя на секундите и наличието на влошено 

равновесие. След това попълнете скора по дадената скала 

Време _____________ сек (ако са изпълнени 5 ставания) 

Брой на изпълнените ставания: 1   2   3   4   5   

Скор за повтарящите се ставания от стола: 

0 – невъзможност за изпълнение на теста 

1 – над 16.7 сек 

2 – 13.7-16.6 сек 

3 – 11.2-13.6 сек 

4 – под 11.1 сек 

 

 



2. Оценка на равновесието 

Инструкции: Започнете със стоеж, като средата на едното стъпало се 

допира до палеца на другото стъпало. Пациентите, които не могат да стоят 

в тази позиция, трябва да опитат стоеж с долепени едно до друго стъпала. 

Тези които могат да изпълнят първия стоеж, трябва да опитат стоеж с пета, 

долепена до върха на палеца на другия крак. Оценете теста по скалата 

след като сте измерили времето на стоеж на пациента.  

А. Начална позиция 

Инструкции: Сега ще ви помоля да опитате да застанете така, че 

страничната част от петата да допира палеца на другия крак за около 10 

секунди. Вие можете да поставите крака си пред другия крак, ако така ви е 

по-удобно. Моля, гледайте докато ви показвам.  

Оценка: Стойте непосредствено до участника, за да му помогнете при 

необходимост. Позволете на пациента да се държи за ръцете ви, докато се 

задържи. Започнете измерването на времето когато участникът е нагласил 

краката си и пусне ръцете ви.  

Оградете една от цифрите: 

2 – Задържа позата за 10 сек 

1 – Задържа позата за по-малко от 10 сек; брой секунди ________ 

0 – Неуспешен опит 

Б. Позиция с прибрани крака 

Инструкции: Моля ви да опитате да стоите прав с крака, долепени един до 

друг странично, за около 10 сек. Моля, гледайте, докато ви показвам. 

Можете да използвате ръцете си, да приклекнете в колената си или да 

местите тялото си, за да поддържате равновесие, но се опитайте да не 

местите стъпалата си. Опитайте да задържите тази поза, докато ви кажа да 

спрете.  

Оценка: Застанете близо до участника, за да му помогнете да нагласи 

стъпалата си в необходимата позиция. Позволете му да се хване за ръцете 



ви, за да задържи равновесие. Започнете измерването, когато участникът е 

поставил стъпалата си едно до друго и пусне ръцете ви.  

Оценете резултатите от теста: 

2 – Задържа позата за 10 сек 

1 – Задържа позата за по-малко от 10 сек, брой секунди __________ 

0 – Неуспешен опит 

 

В. Позиция с крака един пред друг 

Инструкции: Сега искам да опитате да застанете така, че петата на единия 

крак да бъде пред и да допира палеца на другия крак за около 10 сек. 

Сложете отпред който искате от двата крака. Моля, гледайте ме докато ви 

показвам.  

Оценка: Застанете близо до участника, за да му помогнете да нагласи 

стъпалата си в необходимата позиция. Позволете му да се хване за ръцете 

ви, за да задържи равновесие. Започнете измерването, когато участникът е 

поставил стъпалата си едно до друго и пусне ръцете ви.  

Оценете резултатите от теста: 

2 – Задържа позата за 10 сек 

1 – Задържа позата за по-малко от 10 сек, брой секунди __________ 

0 – Неуспешен опит 

 

Обща оценка на равновесието 

Оценка Позиция А Позиция Б Позиция В 

0  0-9 сек или 
неуспешно 

 

1 Под 10 сек 10 сек  
2 10 сек  0-2 сек 

3 10 сек  3-9 сек 
4   10сек 



 

3. Време за изминаване на 2.5 метра 

Инструкции: Сега трябва да изминете определено разстояние. Ако 

използвате бастун или друго помощно средство, когато излизате извън 

дома си, моля използвайте го за този тест. Искам да изминете с вашата 

обичайна скорост до другия край на тази пътека (2.5 метра). Аз ще ходя с 

вас. Готов ли сте? 

Оценка: Стартирайте хронометъра, когато участникът започне да ходи. 

Измерете времето за изминаване на 2.5 метра. След това направете 

оценка по скалата: 

Време ____________ сек 

Оценка на времето за ходене: 

0 – не може да изпълни теста 

1 – над 5.7 сек 

2 – 4.1-5.6 сек 

3 – 3.2-4.0 сек 

4 – под 3.1 сек 

 

Обща оценка от теста за оценка на физическите възможности: _________ 

Оценката може да варира от 0 (най-лош резултат) до 12 (най-добър 

резултат) и има прогнозно значение по отношение на риска от смъртност, 

необходимост от чужда помощ и инвалидност. 

 


