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Въведение 

 

В тези насоки ще намерите няколко описания за това как се оценява  

измерването на функционалните способности. Функционалните способности ви 

подпомагат при справянето с ежедневните дейности и осигуряването на 

самостоятелност. Тези оценки позволяват да измервате личния си напредък, 

като същевременно предоставят важна обратна връзка относно ефективността 

на програмата WHOLE. Напредъкът може да бъде измерен по два начина: 

Първо: можете да запазите настоящото си състояние и да нямате по-нататъшен 

регрес, което би било чудесен резултат след осемседмично обучение. На второ 

място: можете да постигнете подобрение в едно или повече отношения. Можете 

също да прилагате оценяването от време на време след пилотното проучване и 

да наблюдавате промените за по-дълъг период от време. 

Избрахме набор от оценки, които могат да бъдат направени, като сте в седнало 

положение, както и някои оценки, които изискват ходене. Препоръчваме 

провеждането на оценяването в седнало положение, преди да започнете 

тренировъчните сесии по прогама WHOLE и още веднъж след провеждането на 

осемседмично обучението: 

- Модифициран тест за функционален обсег (в седнало положение) 

- Тест за протягане на ръцете зад гърба. 

За тези, които могат да ходят, препоръчваме да извършат допълнително 

следните тестове: 

- Тестове за функционален обсег (в изправено положение) (вместо 

модифицирания тест за функционален обсег в седнало положение) 

- Време за ставане и ходене 

- Тест за ходене на 10 метра (по избор за тези, които могат да ходят на по-

голямо разстояние) 

Моля, запишете резултатите в приложения формуляр за документиране на 

резултатите от тестовете, за да проследявате напредъка си. 
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Модифициран тест за функционален обсег (в седнало 
положение) 

Модифицираната версия на теста за функционален обсег изисква лицето, за 
което се оказват грижи, да е седнало в устойчиво положение. 
 
 

 
 

Необходимо оборудване 
 

• Метър 
• Тиксо (за залепване на измервателния уред върху здрава стена) 
• Стол (или инвалидна количка) 
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Подготовка 

• Пособието за измерване е фиксирано върху здрава стена на нивото на 
рамото на потребителя. 
 

Протичане на теста 

Модифицираната версия на теста за функционален обсег се изпълнява както 
следва: 

• Монтирайте метъра хоризонтално върху стената на нивото на рамото на 
незасегнатата ръка на реципиента, докато седи на стола. 

• Хълбоците, коленете и глезените са разположени под ъгъл 90 градуса, 
като краката са поставени на пода. 

• Измерете първоначалния обсег, докато реципиентът седи облегнат на 
задната част на стола, като горният крайник е под ъгъл 90 градуса. 
Измерете по метъра разстоянието до кокалчето на средния пръст. 

• Измерване в три положения с три опита: 
o Седейки с незасегнатата страна до стената и с навеждане напред. 
o Седейки с гръб към стената и с навеждане надясно. 
o Седейки с гръб към стената и с навеждане наляво. 

• Инструкциите трябва да включват накланяне, доколкото е възможно във 
всяка посока без въртене, без ставане от стола и без докосване на 
стената. 

• След като потребителят се наклони, маркира позицията на средния пръст 
по метъра. 

• Записване разстоянието в сантиметри, постигнати във всяка посока. 
• Ако човекът, за когото се грижите не е в състояние да повдигне 

засегнатата ръка, запишете разстоянието, покрито от рамото по време на 
накланяне.  

• Първият опит във всяка посока е упражнение и не трябва да се включва в 
крайния резултат. 

• Оставете 15 секунди почивка между отделните елементи на тестването. 
• Моля, стойте до реципиента, за да осигурите подкрепа, ако загуби баланс. 

 
 

 

 

Инструкции към лицето, на което се оказват грижи: 
1. Наклонете се възможно най-много във всяка посока без въртене и 

докосване на стената. 
2. Моля, останете седнали на стола, докато се накланяте странично и 

напред. 
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Тест за функционален обсег (в изправено положение) 

Този тест оценява стабилността на потребителя на грижи чрез измерване на 
максималното разстояние, което индивидът може да достигне напред, като стои 
в неподвижно положение. 
 

 

 

Необходимо оборудване 
 

• Метър 
• Тиксо (за залепване на измервателния уред към здрава стена) 
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Подготовка 

• Намерете здрава гола стена. 

Провеждане на теста  

• Моля, помолете потрецителя на грижи да застане близо до стената, но да 
не я докосва и да позиционира ръката, която е по-близо до стената, под 
ъгъл от 90 градуса със затворен юмрук. 

• Отбележете началната позиция на кокалчето на средния пръст на 
измервателния уред. 

• Инструктирайте потребителя на грижи да се наклони колкото може, без да 
прави стъпка. 

• Отбележете местоположението на кокалчето на средния пръст.  

• Разликата между началната и крайната позиция е разстоянието, 
обикновено измервано в сантиметри. 

• Тестът позволява общо три опита: един за упражнение, последвано от два 
„тестови” опита. Разстоянията от последните два опита се осредняват, за 
да се получи резултатът на реципиента на грижи. 

• Застанете до реципиента, за да осигурите подкрепа, ако загуби 
равновесие. 

 

 

 

 

     
 

 

 
 

 
  

Инструкции към потребителя на грижи: 
1.  „Протегнете напред ръката си свита в юмрук, колкото можете без да 

правите крачка”. 
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Измерване на времето за ставане и ходене 

„Времето за ставане и ходене” е средство за тестване на основни умения за 
мобилност, особено за немощни възрастни хора. То дава професионална 
преценка на мобилността, баланса на тялото и риска от падане. 
 

Необходимо оборудване 

• Стандартен висок стол (височина на седалката 46 см, височина на рамото 
67 см, необходими са облегалки за ръцете)  

• 3-метрова пътека за ходене 
• Хронометър или часовник със секундарник 

 

Подготовка 

• Измерете и маркирайте 3-метрова пътека за ходене (9.8 фута). 

• Поставете фотьойла в началото на пътеката за ходене. 

• Всяко помощно устройство, което се използва за ходене, трябва да бъде 
под ръка. 

• Трябва да се използват нормални обувки и помощни средства за ходене. 

• Инструктирайте потребителите на грижи да използват удобна и безопасна 
скорост на ходене. 

• Последователността на действията може да се упражни преди началото 
на действителното измерване на времето. 

• Ако е необходимо, последователността на действията може да бъде 
демонстрирана от този,които предоставя грижите. 

 

Протичане на теста 

• Потребителят на грижи трябва да седи на стандартно кресло,  да бъде с 
изправен гръб до облегалката на стола и да постави ръцете си върху 
облегалките за ръце. 

• При упражнението „Измерване на времето за ставане и ходене” се изисква 
обгрижваният да се изправи, да ходи на 3 метра разстояние,  да се обърне, 
да се върне до стола и отново да седне. 

• Помощни средства (бастун, патерици) могат да се използват, но трябва да 
се държат непрекъснато и да се документират за всеки тест. 
 

• Обгрижващият започва отчитането на времето с думата „старт”. 
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•  Спира се хронометърът, когато потребителят на грижи отново седне в 
стола. 
 

•  
 

 

 

 
 

 

Тест за ходене на 10 метра 

Необходимо оборудване 
 

• 10-метрова пътека за ходене; 
• Ролетка; 
• Маркери;  
• Хронометър или часовник със секундарник. 

 
Подготовка 

• Измерете и маркирайте 10-метрова пътека за ходене; 
• Поставете маркер за разстояние от 2 метра; 
• Поставете маркер за разстояние от 8 метра. 

 
   

   

 
 
 

 

 

 

 

Инструкции към потребителя на грижи: 
Когато кажа „старт”, искам: 

1. Да станеш от стола; 
2. Да извървиш разстоянието с нормалното си темпо; 
3. Да се обърнеш; 
4. Да се върнеш се обратно до стола с нормалното си темпо; 
5. Да седнеш отново. 

Метър 2 

Старт 
хронометър 

метър 0 

старт 
ходене 

метър 8 

край на измерването  на 
времето 

метър 10 

край на 
ходенето 
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Протичане на теста 

• Потребителят на грижи ходи 10 метра без физическа помощ (32,8 фута) и 
времето се измерва за междинните 6 метра (19,7 фута), за да се даде 
възможност за ускоряване или забавяне. 

o Започнете измерването на времето, когато пръстите на предното 
стъпало пресекат маркировката за 2 метра.  

o Спрете измерването на времето, когато пръстите на предното 
стъпало пресекат маркировката за 8 метра. 

o Помощни средства могат да се използват, но трябва да се държат 
непрекъснато и да се документират за всеки тест. 

• Направете три опита и изчислете средната стойност от трите. 
 

 

 
 
 

 
  

Инструкции към потребителя на грижи: 
1. Нормална удобна скорост: "Ще кажа „готови, старт”. След „старт” ще 

вървиш с нормална, удобна за теб скорост, докато не кажа „стоп”. 
 



 
 
 

 
 
   

-10- 

This project has been funded with support from the European Union. This publication reflects 
the views only of the author, and neither the Commission nor the National Agency can be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

WHOLE Wellbeing and Healthy Choices for Older Adults and their Carers 
Project number: 2015-1-DE02-KA204-002418 

 

Тест за протягане на ръцете зад гърба 

Тестът за протягане на ръцете зад гърба отчита колко могат да се приближатат 
ръцете една до друга зад гърба.  

 
 
Необходимо оборудване 
 

• Линийка или метър 
 
Подготовка 

• Това упражнение може да се извърши в изправено или седнало 
положение 

Протичане на теста 

• Потребителят на грижи поставя едната си ръка върху рамото си и я 
протяга колкото може към средата на гърба,  дланта докосва гърба, 
пръстите са надолу. 

• След това протяга другата си ръка зад гърба, дланта е насочена навън, 
пръстите са нагоре и я протяга колкото се може повече, опитвайки се да 
докосне или припокрие средните пръсти на двете си ръце. 

• Обгрижващият следи пръстите да са в една линия и измерва разстоянието 
между върховете средните пръсти. 

 

  

Инструкции към потребителя на грижи: 
1. Моля, протегнете една ръка над главата, а след това надолу по гърба с 

дланта към тялото си. 
2. Поставете другата ръка зад гърба с дланта навън и я протегнете по 

гърба колкото е възможно. 
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Формуляр за документиране на резултатите от теста 

 Сесии преди тренинга по 
WHOLE  

Сесии след тренинг по 
WHOLE  

Функционален тест за 
протягане 
(Разстояние в см)  
В седнало (  ) 

Напред: 

Надясно 

Наляво 

Напред: 

Надясно 

Наляво 

или изправено 
положение (  ) 

Напред: Напред: 

Тест за време за 
ставане и ходене 
(Време в секунди) 

Използване на помощни 
средства (моля, 
отбележете) : 

 

  

Тест за ходене на 10 
метра 
(Време в секунди) 

Нормален удобен ход ( )  

Използване на помощни 
средства (моля, 
отбележете 

 

1. 

2. 

3. 

Средно: 

1. 

2. 

3. 

Средно: 

Тест за протягане на 
ръцете зад гърба 
(Разстояние в см)  
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