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OPIS POTEKA OCENJEVANJA 
 

 

Lestvico za oceno ravnotežja pri pacientih po možganski kapi (Postural Assessment Scale for Stroke 

patients – PASS) so razvili za bolnike po možganski kapi. Sestavljena je iz dveh delov; v prvem 

ocenjujemo sposobnost vzdrževanja drže, v drugem pa sposobnost spreminjanja drže iz ležečega v 

sedeči položaj in nato do stoječega.  
 
Prilagojena PASS lestvica je prilagojena za lažje ocenjevanje tako, da si aktivnosti sledijo iz ležečega 

položaja v višje položaje. Ocene so od 0 (ni možno) do 3 (možno brez pomoči). Najvišji možni rezultat 

je 36. 
 
 

 

Postopek ocenjevanja 
 

Ocenjevanje izvede FT v mirnem prostoru za delo (po možnosti v terapevtskem prostoru, sicer v 

bolniški sobi), kjer sta zagotovljena mir in diskretnost. FT za izvedbo ocenjevanja potrebuje 

terapevtsko mizo ali bolniško posteljo (dvižna postelja) in štoparico. FT se predstavi in seznani 

pacienta z namenom ocenjevanja ter izvede ocenjevanje. 

 

1. IZ POLOŽAJA LEŽE NA HRBTU SE OBRNE NA PRIZADETO STRAN 0 - 

ne more izvesti aktivnosti 

 
1 - lahko izvede aktivnost z veliko pomoči 

 
2 - lahko izvede aktivnost z malo pomoči 

 
3 - lahko izvede aktivnost brez pomoči 

2. IZ POLOŽAJA LEŽE NA HRBTU SE OBRNE NA NEPRIZADETO STRAN 0 - 

ne more izvesti aktivnosti 

 
1 - lahko izvede aktivnost z veliko pomoči 

 
2 - lahko izvede aktivnost z malo pomoči 

 
3 - lahko izvede aktivnost brez pomoči 

 
 

 

3. IZ POLOŽAJA LEŽE NA HRBTU V SEDEČ POLOŽAJ NA ROB MIZE 
 

0 - ne more izvesti aktivnosti 
 

1 - lahko izvede aktivnost z veliko pomoči 
 

2 - lahko izvede aktivnost z malo pomoči 
 

3 - lahko izvede aktivnost brez pomoči 
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4. SEDENJE BREZ OPORE (sedenje na 50 cm visoki mizi, s stopali na tleh) 0 - ne 

more sedeti 

 
1 - lahko sedi z rahlo oporo (npr. opora 1 roke) 

 
2 - lahko sedi več kot 10 sekund brez opore 3 - 

lahko sedi 5 minut brez opore 

 

5. IZ SEDEČEGA POLOŽAJA V STOJEČ POLOŽAJ (brez pripomočkov) 
 

 0 - ne more izvesti aktivnosti 

 1 - lahko izvede aktivnost z veliko pomoči 

 2 - lahko izvede aktivnost z malo pomoči 

 3 - lahko izvede aktivnost brez pomoči 

6. STOJA Z OPORO 

 0 - ne more stati niti z oporo 

 1 - lahko stoji z oporo dveh terapevtov 

 2 - lahko stoji z oporo enega terapevta 

 3 - lahko stoji z oporo samo ene roke 

7. STOJA BREZ OPORE 

 0 - ne more stati brez opore 

 1 - lahko stoji brez opore 10 sekund ali je nagnjen k zdravi nogi 

 2 - lahko stoji brez opore 1 minuto ali stoji rahlo asimetrično 

 3 - lahko stoji brez opore več kot 1 minuto in istočasno izvaja gibe nad višino ramen 

8.  STOJA NA NEPRIZADETI NOGI 

 0 - ne more stati na neprizadeti nogi 

 1 - lahko stoji na neprizadeti nogi nekaj sekund 

 

2 - lahko stoji na neprizadeti nogi več kot 5 sekund 
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3 – lahko stoji na neprizadeti nogi več kot 10 sekund 

 
9.  STOJA NA PRIZADETI NOGI 
 

0 - ne more stati na prizadeti nogi 
 

1 - lahko stoji na prizadeti nogi nekaj sekund 
 

2 - lahko stoji na prizadeti nogi več kot 5 sekund 
 

3 - lahko stoji na prizadeti nogi več kot 10 sekund 
 

 

10. STOJI, POBERE SVINČNIK S TAL (brez pripomočkov) 0 - ne more izvesti 

aktivnosti 

 
1 - lahko izvede aktivnost z veliko pomoči 

 
2 - lahko izvede aktivnost z malo pomoči 

 
3 - lahko izvede aktivnost brez pomoči 

 

 

11. IZ STOJEČEGA POLOŽAJA V SEDEČ POLOŽAJ (brez pripomočkov) 0 - ne more izvesti 

aktivnosti 

 
1 - lahko izvede aktivnost z veliko pomoči 

 
2 - lahko izvede aktivnost z malo pomoči 

 
3 - lahko izvede aktivnost brez pomoči 

 

 

12. IZ SEDEČEGA POLOŽAJA NA MIZI V LEŽEČ POLOŽAJ 
 

0 - ne more izvesti aktivnosti 
 

1 - lahko izvede aktivnost z veliko pomoči 
 

2 - lahko izvede aktivnost z malo pomoči 
 

3 - lahko izvede aktivnost brez pomoči 
 
 
Maksimalno število doseženih točk: 36 

 

 

 

 Cilji ocenjevanja po Prilagojeni PASS lestvici 
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Z oceno pacientovega stanja ugotovimo njegove funkcionalne sposobnosti. Na podlagi te ocene 

določimo načrt in cilje fizioterapevtske obravnave. 
 
 

Dokumentiranje ocenjevanja 
 

FT zabeleži oceno – Prilagojena PASS lestvica. 
 

FT vso dokumentacijo shrani v pacientovo dokumentacijo 
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