
ВРЕМЕ  ЗА СТАВАНЕ И ХОДЕНЕ 

 

 Timed Up and Go (TUG) Test 

 

Име ___________________________ Дата _______________ 

 

1. Необходима екипировка: стол с облегалки, рулетка, 

хронометър 

2. Започнете теста, като пациентът е седнал правилно (бедрата 

върху стола, гърба облегнат на стола) в стол с облегалки. Столът 

трябва да е стабилен и разположен така, че да не мърда, когато 

пациентът започне да става. Пациентът може да използва ръцете 

си докато става и сяда.  

3. Поставете лента или друг маркер на пода на разстояние 3 

метра от стола така, че пациентът лесно да го вижда. 

4. Инструкции: Когато кажа „Старт”, вие трябва да станете, да 

изминете разстоянието до линията на пода, да се обърнете, да се 

върнете обратно и да седнете отново. Ходете с обичайната ви 

скорост.  

5. Започнете измерването на времето, когато казвате „Старт” и 

спрете, когато пациентът е седнал обратно правилно в стола и е с 

облегнат гръб.  

6. Пациентът носи обичайните си обувки, може да ползва 

помощно средство, но не е разрешено да му помага друг човек. 

Няма ограничение на времето. Пациентът може да спре и да 

почине, но не и да седне, ако има нужда. 



7. Обичайно здравите възрастни хора изпълняват теста за по-

малко от 10 секунди. Много слабите възрастни хора с множество 

заболявания го правят за повече от 2 минути 

8. Пациентът трябва да опита да направи теста в началото без 

засичане на времето. 

9. Резултатите зависят от скоростта, равновесието, 

функционалния клас, възможността да излизат извън дома си и 

могат да се променят с времето. 

Нормативни стойности в зависимост от възрастта: 

60-69 години – 8.1 сек (от 7.1 до 9.0) 

70-79 години – 9.2 сек (от 8.2 до 10.2) 

80-99 години – 11.3 сек (от 10.0 до 12.7) 

 

Прогнозни стойности:  

Възрастни, живеещи в общността – над 14 сек – свързано с 

повишен риск от падания 

Пациенти след операция по повод бедрена фрактура (към 

момента на дехоспитализацията) – над 24 сек – свързано с 

падания в следващите 6 месеца 

Възрастни с мускулна слабост – над 30 сек – изисква помощно 

средство за придвижване или инвалидна количка 

 


