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ВСТУПВСТУПВСТУП
   З якою  метою використовуються шкали в неврології і чому їх так багато? 

Передусім тому, що в кожного пацієнта ступінь тяжкості ураження є індивідуальним,
потребує ретельної оцінки для належного й ефективного лікування. Але саме ця
індивідуальність і стає причиною неможливості уніфікованого підходу з використанням
універсальної шкали – неможливо підігнати всі складні механізми, що забезпечують
функціонування людського мозку, під одну систему оцінки: це неодмінно призведе до
хибного діагностування і тактичних помилок. Саме тому шкали допомагають у
підвищенні точності діагностичних заходів і виборі клінічних підходів до лікування.

По-друге, за допомогою систем оцінювання можливо також оцінити вплив
терапевтичних втручань на перебіг захворювання, їхню ефективність та користь. Без
цього всі досягнення сучасної неврології стануть просто черговим покладанням надій
на те, що в когось із пацієнтів колись цей метод спрацював — значить, і зараз спрацює.

Шкали в неврології також важливі для того, щоб передбачити та оцінити клінічний
результат лікування. І, нарешті, вони значно сприяють підвищенню ефективності
комунікації між персоналом, який займається веденням хворих: знання базових понять
оцінки стану хворих спрощують передачу інформації й економлять час і зусилля як
лікарів, так і середнього медичного персоналу. 

Павло Ковальчук, Анастасія Моїсєєнко, Яна Панова.

З     DoctorThinking
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І. ШКАЛИ ОЦІНКИ ПАЦІЄНТІВІ. ШКАЛИ ОЦІНКИ ПАЦІЄНТІВІ. ШКАЛИ ОЦІНКИ ПАЦІЄНТІВ   
ІЗ ПІДОЗРОЮ НА ІНСУЛЬТ НАІЗ ПІДОЗРОЮ НА ІНСУЛЬТ НАІЗ ПІДОЗРОЮ НА ІНСУЛЬТ НА
ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІДОГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІДОГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ



Догоспітальна шкала iнсульту Цинциннаті

 
обидві сторони рухаються однаково

одна сторона не рухається

 
обидві руки рухаються однаково

одна рука не рухається

 

правильна вимова слів 

невиразно вимовлені слова, афазія чи інші
проблеми з мовленням

Якщо у пацієнта два та більше балів, можна запідозрити
інсульт, тому його потрібно негайно транспортувати в
лікарню.

ДОГОСПІТАЛЬНА ШКАЛА IНСУЛЬТУ ЦИНЦИННАТІ (CPSS)ДОГОСПІТАЛЬНА ШКАЛА IНСУЛЬТУ ЦИНЦИННАТІ (CPSS)ДОГОСПІТАЛЬНА ШКАЛА IНСУЛЬТУ ЦИНЦИННАТІ (CPSS)

                                                                                           — це шкала із 3 пунктів, яка базується на
спрощеній шкалі (NIHSS). Оцінювання за даною шкалою має дві основні мети. 
По-перше, це виявлення можливості інсульту в басейні середньої мозкової артерії. 
По-друге, якщо дві (або більше) зони є позитивними та поява симптомів відбувається у
певний проміжок часу, застосування тромболітичної терапії може бути корисним та
ефективним для пацієнта. 

Догоспітальна шкала iнсульту Цинциннаті

Під час оцінки лікар шукає три конкретні
симптоми, які можуть вказувати на інсульт:
• Асиметрія обличчя 
• Слабкість рук
• Невиразне або порушене мовлення
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Цей тест складається з трьох частин:
обличчя, рука та мова.
                     візуальний огляд рятувальником
пацієнта та запитати у членів сім'ї , чи є якісь
зміни у зовнішності пацієнта, чи є явне
опущення кута рота/ока тощо, помічене
респондентом під час обстеження. 

Обличчя: 

Рука:             попросіть пацієнта підняти руки протя-
гом 10 секунд і задокументуйте результати.

Мова:              попросіть пацієнта повторити просту
фразу, таку як «Рання пташка ловить хробака».
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Критерії обстеження для виявлення інсульту на догоспітальному етапі:
1. Вік пацієнта >45 років.
2. Не має в анамнезі судом/епілепсії.
3. Тривалість симптомів < 24 годин.
4. Пацієнт не прикутий до ліжка чи інвалідного візка на початковому етапі.
5. Рівень глюкози в крові становить 3,3-30,0 ммоль/л.

6. Огляд пацієнта для виявлення ознак асиметрії:

 Норма Права сторона Ліва сторона

Посмішка/гримаса         опущена        опущена 

Сила в руках  
       опускається донизу

       швидко падає

       опускається донизу

       швидко падає

Хватка  
       слабка хватка

       хватка відсутня

       слабка хватка

       хватка відсутня

Якщо в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6 скрізь "так" або "невідомо", то у пацієнта можна припустити ГПМК.
*у пацієнта все ще може бути інсульт, навіть коли він не відповідає критеріям LAPSS.

LOS ANGELES PREHOSPITAL STROKE SCALE (LAPSS)LOS ANGELES PREHOSPITAL STROKE SCALE (LAPSS)LOS ANGELES PREHOSPITAL STROKE SCALE (LAPSS)

LAPSS розроблена з метою швидко ідентифікувати на догоспітальному етапі ннайчастіші
типи пацієнтів з інсультом та виключити стани, що імітують ГПМК.

При оцінці за LAPSS на догоспітальному етапі виявляється одностороння слабкість
м'язів обличчя, слабкість м'язів руки та/або хватки і дефіцит моторики.   

Так Невідомо Ні
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FACE ARM SPEECH TESTFACE ARM SPEECH TESTFACE ARM SPEECH TEST (FAST) (FAST) (FAST)
Виявлення гострого інсульту на догоспітальному етапі збільшує можливість раннього
лікування та хорошого результату. Для покращення ідентифікації інсульту запроваджено
Face Arm Speech Time (FAST). 

Дана шкала передбачає визначення слабкості м’язів обличчя, м’язів рук і порушення
мовлення і дозволяє парамедикам швидко й точно визначити наявність порушення
мозкового кровообігу. 

F A
S T

ACE RM

PEECH IME

Не може посміхнутися?
Кутик рота опущений?

Не може підняти обидві руки? 
Одна слабша? 

Не може розбірливо
вимовити своє ім'я?

У вас є тільки 4,5 години,
щоб втрятувати життя!

F
S

A
T
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PRE-HOSPITAL ACUTE STROKE SEVERITY SCALE (PASS) ТА MPASSPRE-HOSPITAL ACUTE STROKE SEVERITY SCALE (PASS) ТА MPASSPRE-HOSPITAL ACUTE STROKE SEVERITY SCALE (PASS) ТА MPASS

Модифікована шкала PASS

Виконання
команд

0 Обидві правильні 

1 Одна виконана правильно

2 Не виконані правильно 

Погляд

0 Нормальний

1 Часткове відхилення 

2 Вимушене відхилення 

Слабкість
рук

0 Відсутня

1
Слабкість, рука падає на ліжко/
відсутнє при рухах руки зусилля
проти сили тяжіння/рух відсутній

Афазія/
дизартрія

0 Відсутня

1 Афазія та/або дизартрія 

                                                                                                                     призначена для
швидкого виявлення оклюзії великої судини мозку ELVO порівняно з іншими
зареєстрованими шкалами. 

Догоспітальна шкала тяжкості гострого інсульту (PASS)

Оцінка за шкалою PASS                   
 свідчить на користь оклюзії великої
судини. Однак пацієнти з інфарктом
базальних гангліїв (невиражена оклю-
зія великої судини) можуть отримати
бал PASS = 2, якщо вони мають невира-
зне мовлення та слабкість м’язів рук.
Тому в                                                          
 запропоновано проводити оцінку
рівня свідомості шляхом виконання
команди «відкрити/закрити очі,
стиснути та відпустити непаретичну
руку», щоб оцінити рівень свідомості. 

модифікованій шкалі PASS

Окремо в модифіковану шкалу PASS
додано пункти «афазія» та
«дизартрія» в показники оцінки
мови.

≥ 2 балів
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Los Angeles Motor Scale

Обличчя
0 Обидві сторони рухаються нормально

1 Одна сторона слабка або в'яла

Рука

0 Обидві сторони рухаються нормально

1 Одна сторона слабка

2 Одна сторона в'яла або не рухається

Сила хвата

0 Сила хвату збережена

1 Одна сторона слабка

2 Одна сторона в'яла або не рухається

Якщо кількість балів більше 4, то це свідчить про оклюзію великої
судини мозку. 

LOS ANGELES MOTOR SCALE (LAMS)LOS ANGELES MOTOR SCALE (LAMS)LOS ANGELES MOTOR SCALE (LAMS)
LAMS розроблена для використання на догоспітальному етапі та в екстреній медичній
допомозі, виконання якої займає від 20 до 30 секунд. 

Оцінка за даною шкалою базується на визначенні показника сили м’язів обличчя та
рук за NIHSS та перевірки сили хвату. 

doctorthinking.org
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ІІ. ШКАЛИ ОЦІНКИ ПАЦІЄНТІВ ІЗІІ. ШКАЛИ ОЦІНКИ ПАЦІЄНТІВ ІЗІІ. ШКАЛИ ОЦІНКИ ПАЦІЄНТІВ ІЗ
ІНСУЛЬТОМ НА ПРИЙМАЛЬНОМУІНСУЛЬТОМ НА ПРИЙМАЛЬНОМУІНСУЛЬТОМ НА ПРИЙМАЛЬНОМУ
ВІДДІЛЕННІ (У ВІДДІЛЕННІВІДДІЛЕННІ (У ВІДДІЛЕННІВІДДІЛЕННІ (У ВІДДІЛЕННІ
НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ)НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ)НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ)



Rapid Arterial oCclusion Evaluation Scale

Парез лицевих
м’язів

0 Відсутній

1 Легкий 

2 Від середнього до важкого

Порушення
моторики рук

0 Відсутнє або легкого ступеня 

1 Помірне

2 Важке

Порушення
моторики ніг

0 Відсутнє або легкого ступеня 

1 Помірне

2 Важке

Відхилення
голови і погляду

0 Відсутнє

1 Присутнє

Афазія
(при правобічному

геміпарезі)
Агнозія

(при лівобічному
геміпарезі)

0 Афазія/Агнозія відсутня

1 Помірна афазія/агнозія

2 Важка афазія/агнозія

RAPID ARTERIAL OCCLUSION EVALUATION SCALE (RACE)RAPID ARTERIAL OCCLUSION EVALUATION SCALE (RACE)RAPID ARTERIAL OCCLUSION EVALUATION SCALE (RACE)

            — це спрощена, подібна до
NIHSS, шкала, яка дозволяє швидко
оцінити стан пацієнтів із підозрою на
інсульт на до госпітальному етапі та
включає пункти з NIHSS, які добре
корелюють із прогнозом оклюзії
великої артерії мозку. RACE дозволяє
спрогнозувати оклюзію великої артерії
у пацієнтів із підозрою на інсульт. 

RACE

                                                    параліч
м’язів обличчя, рухова функція рук,
рухова функція ніг, відхилення погляду
та афазія (для правого геміпарезу) або
агнозія (для лівого геміпарезу). 
Оцінка > 5 вказує на більшу
ймовірність ELVO.

Оцінюється 5 елементів:
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Шкала ROSIER

Чи була втрата свідомості або синкопе? Так -1 Ні 0

Чи була судомна активність Так -1 Ні 0

Чи є новий напад (або пробудження від сну)?

I. Асиметрична слабкість обличчя Так +1 Ні 0

II. Асиметрична слабкість руки Так +1 Ні 0

III. Асиметрична слабкість ніг Так +1 Ні 0

IV. Порушення мовлення Так +1 Ні 0

V. Дефект поля зору Так +1 Ні 0

RECOGNITION OF STROKE IN THE EMERGENCY DEPARTMENT (ROSIER)RECOGNITION OF STROKE IN THE EMERGENCY DEPARTMENT (ROSIER)RECOGNITION OF STROKE IN THE EMERGENCY DEPARTMENT (ROSIER)

                — це інструмент розпізнавання інсульту із 7 пунктів (від − 2 до + 5 балів), який базується на історії
хвороби та неврологічних ознаках. Результат + 1 бал або вище є достатнім для встановлення діагнозу "інсульт"
або "транзиторна ішемічна атака". 
Вона використовується для розрізнення підозри на інсульт від станів, що імітують інсульт, і була розроблена
для швидкої діагностики підозрілих інсультів, щоб гарантувати ідентифікацію пацієнтів у вікні тромболізису,
наскільки це можливо.
                                              — результат оцінюється як можливий інсульт.
                                      — інсульт малоймовірний, але не 
повністю виключений!
Пацієнти з підозрою на ТІА (симптоми минають за 
24 години) повинні бути додатково оцінені щодо
ризику наступного інсульту за шкалою ABCD^2.

Якщо оцінка > 0 балів
Якщо оцінка </= 0

ROSIER

Шкала ABCD^2

I. Вік ≥ 60 років Так +1 Ні 0

II. АТ ≥ 140/90 мм рт. ст. Так +1 Ні 0

III. Клінічні особливості ТІА:

одностороння слабкість      +2

порушення мовлення без слабкості      +1

інші симптоми      0

IV. Тривалість симптомів

<10 хвилин      0

10-59 хвилин      +1

≥ 60 хвилин      +2

V.  Діабет в анамнезі Так +1 Ні 0

Кількість балів вище 5 свідчить про високий ризик ТІА.
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ІІІ. ШКАЛИ ДЛЯ ШВИДКОЇІІІ. ШКАЛИ ДЛЯ ШВИДКОЇІІІ. ШКАЛИ ДЛЯ ШВИДКОЇ   
ОЦІНКИ ПАЦІЄНТІВ ІЗОЦІНКИ ПАЦІЄНТІВ ІЗОЦІНКИ ПАЦІЄНТІВ ІЗ   
ГПМК У ГОСТРОМУ ПЕРІОДІГПМК У ГОСТРОМУ ПЕРІОДІГПМК У ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ



NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH STROKE SCALE (NIHSS)NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH STROKE SCALE (NIHSS)NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH STROKE SCALE (NIHSS)   

                                                                                    широко використовується як інструмент
клінічної оцінки для оцінки гостроти стану пацієнтів з інсультом, визначення відповідного
лікування та прогнозування результату пацієнта. Показано, що NIHSS є предиктором
перебігу як короткострокового, так і довгострокового періоду пацієнтів з інсультом, а
також служить інструментом збору даних для планування догляду за пацієнтами та слугує
для універсального обміну інформацією між медичними працівниками. 

Міжнародна шкала інсульту NIH (NIHSS)

Кожний розділ оцінюється від 3 до 5 балів із 0; на одного пацієнта має витрачатись
менше ніж 10 хвилин.  

NIHSS сфокусована на наступних 6 основних ділянках неврологічного обстеження:
• Рівень свідомості
• Зорова функція
• Рухова функція
• Чутливість
• Функція мозочка
• Мова  

NIHSS — це 42-бальна шкала. Пацієнти з малим відсотком ураження зазвичай мають
менше 5 балів. 

Оцінка за NIHSS корисна у стратифікації пацієнтів і визначенні серед них осіб, які, ймовірно,
отримають користь від реперфузійної терапії, і тих, хто має вищий ризик розвитку ускладнень
від самого інсульту та потенційних стратегій реперфузії.
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Шкала NIHSS

Свідомість: рівень неспання

0 Ясна

1
Оглушення (загальмований, сонливий, але реагує навіть на незначний
стимул — команду, запитання)

2
Сопор (потребує повторної, сильнної або больової стимуляції для того,
щоб зробити рух або стати на час доступним контакту)

3
Кома (до мовного контакту недоступний, відповідає на подразнення
лише рефлекторними руховими або вегетативними реакціями)

Свідомість: відповіді на питання.
Пацієнта просять назвати місяць, рік та
свій вік

0 Правильні відповіді на обидва запитання

1 Правильна відповідь на одне запитання

2 Неправильна відповідь на всі запитання

Свідомість: виконання інструкцій.
Пацієнта просять відкрити та закрити
очі, стиснути пальці в кулак та
розтиснути їх

0 Виконує обидві команди правильно

1 Виконує одну команду правильно 

2 Всі команди виконує неправильно 

Рух очами

0 Норма

1 Частковий параліч погляду (але немає фіксованої девіації погляду)

2 Фіксована девіація очей

NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH STROKE SCALE (NIHSS)NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH STROKE SCALE (NIHSS)NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH STROKE SCALE (NIHSS)   
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Шкала NIHSS

Поля зору

0 Порушення відсутні

1 Часткова геміанопсія

2 Повна геміанопсія

3 Білатеральна геміанопсія

Параліч лицевої мускулатури

0 Нема

1 Легкий

2 Помірний

3 Повний

Рухи в руці на стороні парезу. Руку
просять утримувати протягом 10 с
у положенні згинання 90° в плечовому
суглобі, якщо хворий сидить, і в
положенні згинання 45°, якщо пацієнт
лежить

0 Рука не опускається

1
Пацієнт спочатку утримує руку в потрібному положенні, потім рука
починає опускатись

2
Рука починає падати відразу, але пацієнт все-таки трохи утримує її
проти сили тяжіння

3 Рука відразу падає, пацієнт зовсім не може подолати силу тяжіння

4 Активні рухи відсутні

NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH STROKE SCALE (NIHSS)NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH STROKE SCALE (NIHSS)NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH STROKE SCALE (NIHSS)   
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Шкала NIHSS

Рух в протилежній руці (стовбуровий інсульт).
Завдання таке, як в попередньому пункті

0 Рука не опускається

1
Пацієнт спочатку утримує руку в потрібному положенні, потім рука починає
опускатись

2
Рука починає падати відразу, але пацієнт все-таки трохи утримує її проти сили
тяжіння

3 Рука відразу падає, пацієнт зовсім не може подолати силу тяжіння

4 Активні рухи відсутні

Рухи в нозі на стороні парезу. Пацієнта, який
лежить на спині, просять утримувати протягом
5 с ногу, підняту (зігнуту в кульшовому суглобі)
під кутом 30°

0 Нога протягом 5 с не опускається

1
Пацієнт спочатку утримує ногу у заданому положенні, потім нога починає
опускатися

2
Нога починає опускатись відразу, але пацієнт все-таки трохи втримує її проти
сили тяжіння

3 Нога відразу падає, пацієнт зовсім не може подолати силу тяжіння

4 Активні рухи відсутні

Рух в протилежній нозі (стовбуровий інсульт).
Завдання таке, як в попередньому пункті

0 Нога протягом 5 с не опускається

1
Пацієнт спочатку втримує ногу у заданому положенні, потім нога починає
опускатися

2
Нога починає опускатись відразу, але пацієнт все-таки трохи ктримує її проти
сили тяжіння

3 Нога відразу падає, пацієнт зовсім не може подолати силу тяжіння

4 Активні рухи відсутні

NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH STROKE SCALE (NIHSS)NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH STROKE SCALE (NIHSS)NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH STROKE SCALE (NIHSS)   
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Шкала NIHSS

Атаксія в кінцівці. Пальце-носова та п'ятково-
колінна проба

0 Відсутня

1 Наявна або у верхній, або в нижній кінцівці

2 Наявна і у верхній, і в нижній кінцівці

Чутливість. Досліджується за допомогою
булавки, враховуючи тільки порушення за
гемотипом

0 Норма

1 Незначно знижена

2 Значно знижена

Синдром заперечення

0 Відсутній

1 Частковий

2 Повний

Дизартрія

0 Нормальна артикуляція

1 Легка або помірна дизартрія

2 Незрозуміла мов

Афазія. Оцінюється за мовними відповідями
пацієнта під час його обстеження

0 Відсутня

1 Легка або помірна афазія

2 Виражена афазія

3 Мутизм

NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH STROKE SCALE (NIHSS)NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH STROKE SCALE (NIHSS)NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH STROKE SCALE (NIHSS)   
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Модифікована NIHSS

1B: Питання щодо рівня
свідомості/орієнтації
Запитайте місяць і вік

0 Обидві відповіді правильні

1 1 відповідь правильна 

2 0 правильних відповідей 

1С: Команди для оцінки рівня
свідомості «Кліпай очима» і
«стискай руки» (команди
пантоміми, якщо комунікаційний
бар’єр)

0 Обидва виконання правильні

1 1 виконання правильне

2 0 виконань правильно

2: Перевірте горизонтальні
екстраокулярні рухи

0 Норма

1 Частковий параліч погляду 

2 Повний параліч погляду 

3: Перевірте поля зору

0 Без втрати зору 

1 Часткова геміанопія 

2 Повна геміанопія 

3 Двостороння геміанопія 

5A: Перевірте слабкість лівої
руки

0 Відсутня

1 До 10 секунд

2 Падає до 10 секунд

3 Без зусиль проти гравітації

4 Без руху

МОДИФІКОВАНА NIHSSМОДИФІКОВАНА NIHSSМОДИФІКОВАНА NIHSS   

Модифікована NIHSS (mNIHSS)
мінімізує гіпердіагностику і усуває
складні для швидкої оцінки
елементи. Даний варіант шкали
показує більшу надійність у різних
умовах і когортах, включаючи
результати, взяті з записів, при
використанні за допомогою
телемедицини та під час клінічних
випробувань. 

Шкала mNIHSS містить 11 пунктів
для діагностики неврологічного
дефіциту.
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Модифікована NIHSS

5B: Перевірте слабкість
правої руки

0 Відсутня

1 До 10 секунд

2 Падає до 10 секунд 

3 Без зусиль проти гравітації

4 Без руху

6A: Перевірте слабкість
лівої ноги

0 Відсутня

1 До 10 секунд

2 Падає до 10 секунд 

3 Без зусиль проти гравітації

4 Без руху

6B: Перевірте слабкість
правої ноги

0 Відсутня

1 До 10 секунд

2 Падає до 10 секунд 

3 Без зусиль проти гравітації

4 Без руху

Модифікована NIHSS

8: Оцінка чутливості
0 Немає втрати чутливості 

1 Втрата чутливості 

9: Мова/афазія
Назвати предмети;
прочитати речення  

0 Порушення відсутні 

1 Легка афазія 

2 Важка афазія 

3 Німота/глобальна афазія

11: Оцінка на наявність
неглекту

0 Відсутній

1 Легкий

2 Виражений

doctorthinking.org
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Шкала ICH

Шкала ком Глазго

0 13-15

1 5-12

2 3-4

Вік
0 Молодше 80 років

1 Вік 80 років і старше

Об’єм ВМК 
0 < 30 см

1 ≥ 30 см

Крововилив у шлуночки
мозку

0 Ні

1 Так

Інфратенторіальне
походження ВМК

0 Ні

1 Так

INTRACEREBRAL HEMORRHAGE SCALE (ICH)INTRACEREBRAL HEMORRHAGE SCALE (ICH)INTRACEREBRAL HEMORRHAGE SCALE (ICH)
                                                                                                            — це широко використовувана
прогностична модель 30-денної смертності при ВМК, яка базується на п’яти незалежних
предикторах (об’єм ВМК, локалізація крововиливу, кількість балів за шкалою ком Глазго, вік
пацієнта і наявність збільшення об’єму шлуночків мозку). Застосування пероральних
антикоагулянтів (OAC) також пов’язане зі смертністю, але не враховується при оцінці за ICH.  

Шкала внутрішньомозкового крововиливу (ВМК)

Рівень смертності за шкалою ICH:
0 балів: 0%
1 бал: 13%
2 бали: 26%
3 бали: 72%
4 бали: 97%
5 балів: 100%
6 балів: 100% (приблизно)

doctorthinking.org
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IV. Шкали функці-IV. Шкали функці-IV. Шкали функці-
ональної оцінкиональної оцінкиональної оцінки



Berg Balance Scale

Рівновага в
положенні сидячи

Сидіння без підтримки 0-4

Рівновага в
положенні стоячи

Стояння без підтримки 0-4

Стояння з закритими очима 0-4

Стояння зі зведеними разом стопами 0-4

Стояння на одній нозі 0-4

Озирнутися назад 0-4

Піднімання предмета з підлоги 0-4

Стояння зі стопами на одній лінії 0-4

Дотягнутися вперед витягнутою рукою в положенні
стоячи

0-4

Динамічна
рівновага

Встати із положення сидячи 0-4

Сісти із положення стоячи 0-4

Пересаджування (з ліжка в крісло) 0-4

Повернутись, переступаючи на місці, на 360° 0-4

Стояння з однією ногою, поставленою на табуретку 0-4

BERG BALANCE SCALEBERG BALANCE SCALEBERG BALANCE SCALE
У цій шкалі з 14 пунктів пацієнти повинні зберігати положення та виконувати рухи різної
складності. Кількість балів за кожен параметр - від 0 до 4. Загальну оцінку можна
розрахувати з 56 балів. Оцінка 0 означає нездатність виконати завдання, а оцінка 56 означає
здатність самостійно виконати завдання.

Інтерпретація
0-20 балів BBS -  порушення балансу;
21-40 – прийнятний баланс;
41-56 на BBS – хороший баланс.

Альтернативні форми BBS
Було розроблено коротку форму
BBS (BBS-3P), яка складається з 7
пунктів і є психометрично подібною
(включаючи надійність тесту,
валідність і реакцію) на
оригінальний BBS для людей з
ГПМК. Виконання BBS-3P займає
менше 10 хвилин і вимагає лише
стільця та предмета, який пацієнт
може підняти з підлоги. 

Порівняно з оригінальним BBS, BBS-
3P є швидким і простим заходом,
який можна виконати в клінічних або
дослідницьких умовах.
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Modified Rankin Scale (mRS) International

0 немає жодних симптомів

1
відсутність значної інвалідності, незважаючи на
симптоми; здатний виконувати всі звичайні обов'язки та
діяльність

2
легка інвалідність; не в змозі здійснювати всю
попередню діяльність, але здатний продовжувати
піклуватись про себе без сторонньої допомоги

3
інвалідність середнього ступеня; потребує допомоги
в самообслугованні, але може ходити без сторонньої
допомоги

4
інвалідність середньої тяжкості; не в змозі ходити без
сторонньої допомоги та не здатен до
самообслуговування

5 тяжка інвалідність; прикутий до ліжка, нетримання сечі
та потребує постійного догляду та уваги

6 смерть

MODIFIED RANKIN SCALE (MRS) INTERNATIONALMODIFIED RANKIN SCALE (MRS) INTERNATIONALMODIFIED RANKIN SCALE (MRS) INTERNATIONAL
                                                                            — це шкала для вимірювання загальної втрати
працездатності пацієнтів, які перенесли інсульт.

Інтерпретація:
При кількості балів за mRS 3–5
стан пацієнта можна оцінити без
порівняння з передінсультним
функціональним станом, що
базується головним чином на
здатності ходити без сторонньої
допомоги (mRS ≤3) і здатності
встати з ліжка (mRS ≤4), але це,
ймовірно, має обмежене
значення. 

Щоб уникнути потенційно
шкідливих пауз та витрати часу під
час оцінки пацієнта із підозрою на
гострий інсульт,  просте запитання
може бути дуже корисним: «Чи
потребував пацієнт у
повсякденній діяльності до цього
інсульту допомоги іншої людини?»

Модифікована шкала Ренкіна (mRS) 
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ШКАЛИ ОЦІНКИ РІВНЯ СВІДОМОСТІ В ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХШКАЛИ ОЦІНКИ РІВНЯ СВІДОМОСТІ В ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХШКАЛИ ОЦІНКИ РІВНЯ СВІДОМОСТІ В ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ
   

Свідомість визначається як стан усвідомлення фізичних подій або розумових
концепцій. Пацієнти у свідомості не сплять і реагують на те, що відбувається навколо.

Рівень свідомості описується як ступінь збудження та усвідомлення. Прояв зміненої
свідомості означає основну дисфункцію мозку. Його початок може бути раптовим,
наприклад, після гострої травми голови, або він може відбуватися більш поступово,
наприклад, при гіпоглікемії.

                                                                                                                                                  Оскільки
проблеми з дихальними шляхами, диханням або кровообігом можуть призвести до зміни
рівня свідомості, першочерговими завданнями є забезпечення прохідності дихальних
шляхів, а також адекватного дихання та ефективного кровообігу.

Неврологічна оцінка є важливою для оцінки хворих у гострому стані. 

                                                             включає або стан неспання, усвідомленості або пильності, в
якому більшість людей функціонують не сплячи, або одну з визнаних стадій нормального
сну, з якої людину можна легко розбудити.

Нормальний стан свідомості 

                                                             складніше визначити й охарактеризувати, про що свідчить
багато термінів, які різні спостерігачі застосовують до змінених станів свідомості. Серед
таких термінів: помутніння свідомості, сплутаність свідомості, марення, млявість,
оглушення, ступор, деменція, гіперсомнія, вегетативний стан, акінетичний мутизм,
синдром замкнутості, кома, смерть мозку. Багато з цих термінів означають різні речі для
різних людей і можуть виявитися неточними при передачі та записі інформації про стан
свідомості пацієнта. Тим не менш, доцільно визначити кілька термінів якомога точніше.

Аномальний стан свідомості
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                                                 є дуже легкою формою зміненого психічного стану, при якій 
у пацієнта спостерігаються неуважність і зниження неспання.
Помутніння свідомості

                                                 — це глибший дефіцит, який включає дезорієнтацію,
розгубленість і труднощі з виконанням команд.
Сплутаність свідомості

                   — це сильна сонливість, при якій пацієнта можуть збудити помірні подразники, 
а потім він знову засинає.
Летаргія 

                         — це стан, подібний до летаргії, при якому пацієнт має знижений інтерес до
навколишнього середовища, уповільнені реакції на стимуляцію та прагне спати більше,
ніж зазвичай, із сонливістю між станами сну.

Оглушення 

            — це стан відсутності реакції, що не піддається збудженню.Кома

глибока гіпоксемія; 
гіперкапнія; 
церебральна гіпоперфузія; 
інсульт; 
судоми; 

Причини зміни свідомості
Різні ситуації можуть призвести до зміни свідомості. До них відносяться: 

гіпоглікемія; 
недавній прийом седативних або знеболюючих засобів; 
передозування ліків; 
субарахноїдальний крововилив; 
та алкогольне сп’яніння.
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V. Оцінка свідомості наV. Оцінка свідомості наV. Оцінка свідомості на
догоспітальному етапідогоспітальному етапідогоспітальному етапі



AVPU

A
(Alert — Притомний)
Пацієнт в ясній свідомості. Спонтанно відкриває очі, реагує на голос,
має моторні функції.

V
(Voice — Голос)
Свідомість порушена, але пацієнт відповідає на голосові команди.
Реакція може бути викликана очима, голосом або рухом.

P (Pain — Біль)
Пацієнт реагує лише на больові подразники

U (Unresponsive — Непритомний)
Пацієнт непритомний, не відповідає на голос або біль

AVPUAVPUAVPU
Шкала AVPU є швидким і простим методом оцінки рівня свідомості, яка ідеально
підходить для первинної швидкої оцінки за алгоритмом ABCDE.

AVPU включено до багатьох систем раннього попередження для тяжкохворих пацієнтів,
оскільки це простіший інструмент, ніж оцінка за шкалою ком Глазго, але не підходить для
тривалого спостереження.

doctorthinking.org

https://soninclinic.ru/news_page.php?id=81


Grady Coma Scale

 Реагує на:

Оцінка Стан свідомості Своє ім'я Легкий
біль

Сильний
біль

І
Розгубленість, сонливість, млявість, байдужість та/або
відсутність бажання співпрацювати; не засинає, якщо його не
турбувати

Так Так Так

ІІ
Ступорозний; може бути дезорієнтований у часі, місці та людині;
засинає, коли його ніхто не турбує; або налаштований агресивно
і не співпрацює з медичними працівниками

Ні Так Так

ІІІ Глибокий сопор; потребує сильного больового подразнення,
щоб викликати рух Ні Ні Так

IV Демонстрація декортикаційної або децеребраційної пози на
глибокий больовий стимул Ні Ні Ні

V Не реагує ні на які подразники; млявий Ні Ні Ні

GRADY COMA SCALEGRADY COMA SCALEGRADY COMA SCALE
Дана шкала використовується для вимірювання рівня свідомості пацієнтів
у нейрохірургічному відділенні інтенсивної терапії тощо.

doctorthinking.org

https://soninclinic.ru/news_page.php?id=81


GLASGOW COMA SCALEGLASGOW COMA SCALEGLASGOW COMA SCALE   
Шкала ком Глазго (ШКГ) використовується для об’єктивного опису ступеня порушення
свідомості у всіх типів гострих медичних і травматологічних пацієнтів. Оцінка свідомості
здійснюється за трьома параметрами: розплющування очей, моторна та вербальна
відповіді.  

Glasgow Coma Scale
Ознаки Варіанти Бали

Розплю-
щування
очей

На звернену мову 4

На больові подразники 3

Відсутнє 2

Орієнтованість повна 1

Мовна
реакція

Сплутана 5

Незрозумілі слова 4

Нечленороздільні звуки 3

Відсутня 2

Виконує команди 1

Рухова
реакція

Виконує команди 6

Цілеспрямована на больовий подразник 5

Нецілеспрямована на больовий подразник 4

Тонічне згинання на больовий подразник 3

Тонічне розгинання на больовий подразник 2

Відсутня 1

Інтерпретація

Рівні свідомості ШКГ (у балах)

Ясна свідомість 15

Помірне приглушення 13-14

Глибоке приглушення 11-12

Сопор 9-10

Кома І ст. 7-8

Кома ІІ ст. 5-6

Кома ІІІ ст. 3-4
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GLASGOW COMA SCALE PUPILS SCOREGLASGOW COMA SCALE PUPILS SCOREGLASGOW COMA SCALE PUPILS SCORE
                                                                                                   була описана Полом Бреннаном, Гордоном

Мюрреєм і Гремом Тісдейлом у 2018 році як стратегія поєднання двох ключових показників
тяжкості черепно-мозкової травми в один простий індекс.

Обидві зіниці реагують на світло – 2 бали
Одна зіниця реагує на світло – 1 бал
Реакція на світло відсутня – 0 балів

Розрахунок за GCS-P здійснюється шляхом віднімання показника реактивності зіниці
із загального бала за шкалою коми Глазго. Показник реактивності зіниці
розраховується наступним чином:

Шкала GCS-P може коливатися від 1 до 15 і розширює діапазон, у якому рання тяжкість
може бути пов’язана з наслідками смертності або самостійного одужання.

Важка ЧМТ – 3-8 балів
Середньої важкості – 9-12 балів
Легка – 13-15 балів

Класифікація тяжкості ЧМТ
Оцінка за ШКГ є основою загальної класифікації гострої черепно-мозкової травми:

Кількість балів за GCS-P від 1 до 8 означають важку травму.

Оцінка зіниць за шкалою коми Глазго (GCS-P)
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VI. Оцінка свідомості наVI. Оцінка свідомості наVI. Оцінка свідомості на
госпітальному етапігоспітальному етапігоспітальному етапі



Full Outline of Unresponsiveness

 

Реакція очей: 

E4 = повіки відкриті або відкриті, стеження або кліпання за командою

E3 = повіки відкриті, але не стежать на голос

E2 = повіки закриті, але відкриваються на гучний голос

E1 = повіки закриті, але відкриваються на біль

E0 = повіки залишаються закритими у відповідь на біль

 

Моторна реакція: 

M4 = великий палець вгору, кулак або знак миру

M3 = локалізація болю

M2 = згинання у відповідь на біль

M1 = реакція розгинання на біль

M0 = відсутність реакції на біль або генералізований міоклонус. 

FULL OUTLINE OF UNRESPONSIVENESS (FOURFULL OUTLINE OF UNRESPONSIVENESS (FOURFULL OUTLINE OF UNRESPONSIVENESS (FOUR)))
Оцінка за FOUR (Full Outline of Unresponsiveness) складається з чотирьох компонентів (око,
моторика, стан стовбура мозку та дихання), з максимальною оцінкою 4 для кожного пункту
і зазвичай займає лише кілька хвилин. Вона призначена для визначення рівня свідомості
хворих у відділенні.
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Full Outline of Unresponsiveness

 

Рефлекси стовбура головного мозку: 

B4 = присутні зіничні та рогівкові рефлекси

B3 = одна зіниця широка і фіксована

B2 = зіничний або корнеальний рефлекс відсутній

B1 = зіничний і корнеальний рефлекси відсутні

В0 = відсутність зіничного, рогівкового та кашльового рефлексів

 

Тип дихання

R4 = не заінтубований, дихання регулярне

R3 = неінтубований, тип дихання Чейна - Стокса

R2 = неінтубований, нерегулярне дихання

R1 = дихає вище частоти вентиляції

R0 = дихає зі швидкістю вентиляції або апное
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VІI. Оцінка стану дітейVІI. Оцінка стану дітейVІI. Оцінка стану дітей
із нейротравмоюіз нейротравмоюіз нейротравмою



Pediatric Coma Scale

Відкривання
очей

4 Спонтанно

3 У відповідь на мову 

2 У відповідь на біль 

1 Відсутня

Усна відповідь 

5 Дитина орієнтована

4 Вимовляє окремі слова

3 Видає голосні звуки

2 Плаче

1 Відсутня

Оцінка
моторної
реакції

5 Виконує команду

4 Локалізує біль

3 Згинання у відповідь на больовий подразник

2 Розгинання у відповідь на больовий подразник

1 Відсутня

Нормальні показники цієї
шкали відповідно до віку:

0-6 місяців 9 балів

6-12 місяців 11 балів

1-2 роки 12 балів

2-5 років 13 балів

> 5 років 14 балів

PEDIATRIC COMA SCALE (PCS)PEDIATRIC COMA SCALE (PCS)PEDIATRIC COMA SCALE (PCS)
Ця шкала призначена для оцінки свідомості дитини із нейротравмою й оцінює реакцію
відкривання очей, вербальну реакцію та моторну реакцію на подразники.
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Протягом перших                     найкращою вербальною реакцією є плач, тому
нормальна вербальна оцінка дорівнює 2, а найкраща моторна реакція
зазвичай — це згинання з нормальною моторною оцінкою, яка очікується 3.

У віці від                                нормальна дитина видає гучні звуки, тому очікувана
нормальна вербальна оцінка дорівнює 3 бали, немовля зазвичай локалізує
біль, і тому нормальна моторна оцінка – 4 бали.

У віці від                                            очікуються розпізнавані слова, тому
нормальна вербальна оцінка дорівнює 4 бали, і немовля зазвичай виявляє
біль, але не виконує команди, тому очікувана нормальна моторна оцінка
становить 4 бали.

У віці від                           очікуються розпізнавані слова – 4 бали, і дитина
зазвичай слухається команд, тому нормальний моторний бал – 5.

Діти                                 орієнтуються, усвідомлюють своє місцезнаходження
(дім, лікарня), тому нормальний вербальний бал оцінюється як 5.

6 місяців

6 до 12 місяців 

12 місяців до 2 років

2 до 5 років 

старше 5 років
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CHILDREN'S COMA SCORE (CCS)CHILDREN'S COMA SCORE (CCS)CHILDREN'S COMA SCORE (CCS)
Ця шкала також оцінює реакцію відкривання очей, вербальну реакцію та моторну реакцію
на подразники, але вона обмежена лише для немовлят і дітей раннього віку.

Children's Coma Score 

Очна відповідь 

4 Слідкує за рухом

3 Додаткові очні м’язи інтактні, зіниці реактивні

2 Фіксовані зіниці або порушення руху додаткових очних м’язів

1 Фіксовані зіниці або паралізовані додаткові очні

Усна відповідь 

3 Плаче

2 Спонтанне дихання

1 Апное

Оцінка
моторної
реакції

4 Присутнє згинання і розгинання у відповідь на біль

3 Відсувається від больових подразників

2 Гіпертонус

1 Гіпотонія м’язів

Максимальний бал за CCS становить 11, а мінімальний 3. Підсумовуючи, CCS є дуже
корисною для всіх педіатричних випадків ЧМТ для оцінки стану немовлят і дітей
раннього віку.
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Trauma Infant Neurological Score

 Min/Max 1 2 3

Механізм
травми

1/2 —
Падіння < 1 м або легкий
удар

Падіння > 1 м або
проникаюче
поранення

Інтубація по
прибуттю

0/1 Ні Так —

Жвавість 0/2
Повністю бадьорий, але
збудливий

Зменшилась Без свідомості

Руховий дефіцит 0/2 Немає Латералізуючі ознаки Жодного руху

Зіниці 0/2
Реактивний
двосторонній

Анізокорія або
нереактивна зіниця

Розширений і не
реактивний

Травма шкіри
голови

0/1 Немає Субгалеальна гематома —

Загальна оцінка складає від 1 (відносно задовільний) до 10 балів (критичний стан). Оцінка за TINS   більше
2 балів вказує на необхідність КТ-обстеження голови. TINS   є дуже корисним при ЧМТ у дітей 0-3 років,
оскільки шкала дозколяє оцінити механізм травми, неврологічний і загальний статус пацієнта та
пошкодження шкіри голови.  

TRAUMA INFANT NEUROLOGICAL SCORE (TINS)TRAUMA INFANT NEUROLOGICAL SCORE (TINS)TRAUMA INFANT NEUROLOGICAL SCORE (TINS)
TINS використовується для оцінки тяжкості ЧМТ у немовлят і дітей до 3 років, поєднує
клінічні та анамнестичні елементи: механізм травми, оротрахеальну інтубацію при
надходженні, неврологічне обстеження, наявність субгалеальної гематоми.
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Стовбурові рефлекси (наявність)

Лобно-орбікулярний рефлекс 5 балів

Вертикальний окулоцефалічний або
окуловестибулярний рефлекс

4 бали

Світловий рефлекс зіниці 3 бали

Горизонтальний окулоцефалічний або
окуловестибулярний рефлекс 

2 бали

Окулокардіальний рефлекс 1 бал

LIEGE SCALELIEGE SCALELIEGE SCALE
Дозволяє отримати додаткову інформацію про рефлекси стовбура мозку,
покращує прогностичну точність шкали коми Глазго для пацієнтів із важкою
травмою голови. Шкала Глазго - Льєжа покращує точність прогнозу,
особливо у пацієнтів з черепно-мозковою травмою із епізодом
непритомності.
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VIІІ. Шкали для оцінкиVIІІ. Шкали для оцінкиVIІІ. Шкали для оцінки   
стану пацієнтівстану пацієнтівстану пацієнтів   
із мігреннюіз мігреннюіз мігренню



ID-MIGRAINEID-MIGRAINEID-MIGRAINE
Анкета ID-Migraine була створена як інструмент скринінгу мігрені для
самостійного заповнення пацієнтами зі скаргами на головний біль, які
відвідують установу первинної медичної допомоги. Пацієнтам пропонується
відповісти на три питання.

Дві або більше позитивних відповіді на дані питання можуть свідчити
на користь діагнозу «мігрень».

1. Ви коли-небудь відчували нудоту під час головного
болю? 
2. Чи заважало вам світло (набагато більше, ніж тоді,
коли немає головного болю)?
3. Чи ваш головний біль коли-небудь обмежував вашу
здатність працювати, вчитися або робити те, що вам
потрібно, принаймні на один день?
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THE VISUAL AURA RATING SCALE (VARS)THE VISUAL AURA RATING SCALE (VARS)THE VISUAL AURA RATING SCALE (VARS)
Це діагностична шкала для аури мігрені, яка кількісно визначає важливість
кардинальних характеристик цього різновиду мігрені. Оскільки понад 99%
пацієнтів з МА мають зорову ауру, для спрощення було розроблено шкалу
оцінки візуальної аури (VARS).

тривалість 5-60 хв (3 бали)
розвивається поступово > або = 5 хв (2 бали) 
скотома (2 бали)
зигзагоподібні лінії перед очима (2 бали)
однобічна локалізація болю (1 бал)

Оцінка за шкалою VARS є зваженою сумою наявності п’яти
характеристик візуальних симптомів: 

Максимальна оцінка складає 10 балів. Пацієнти, які набрали за шкалою
VARS у 5 або більше балів, з високою ймовірністю мають мігрень із
аурою, а ті, хто мав оцінку 4 бали або менше, - ні.
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MIGRAINE DISABILITY ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (MIDAS)MIGRAINE DISABILITY ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (MIDAS)MIGRAINE DISABILITY ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (MIDAS)

Опитувальник MIDAS було розроблено для оцінки втрати працездатності,
пов’язаної з мігренню, протягом 3-місячного періоду, а також для визначення
ефективності медикаментозного лікування. Мінімальна важлива зміна (МВЗ) за
шкалою MIDAS після немедикаментозного лікування мігрені становить 4,5 бала.
Пацієнтам пропонується відповісти на наступні 5 запитань:

1. Скільки днів за останні 3 місяці ви пропускали роботу чи школу через ваші
головні болі?

2. За скільки днів за останні 3 місяці ваша продуктивність на роботі чи в
школі знизилася вдвічі чи більше через ваші головні болі? (Не включайте
дні, які ви врахували в питанні 1, коли ви пропустили роботу або школу.)

3. Скільки днів за останні 3 місяці ви не виконували домашню роботу
(наприклад, роботу по дому, ремонт і обслуговування, покупки, догляд за
дітьми та родичами) через ваші головні болі?

4. За скільки днів за останні 3 місяці ваша продуктивність домашньої роботи
зменшилася вдвічі більше через ваші головні болі? (Не включайте дні, які ви
врахували в питанні 3, коли ви не виконували роботу по дому.)

5. Скільки днів за останні 3 місяці ви пропускали сімейні, соціальні заходи
чи дозвілля через головні болі?
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Оцінка MIDAS

I
Незначна інвалідність або відсутність втрати
працездатності

0-5

II Легка інвалідність 6-10

III Середній ступінь інвалідності 11-20

IV Важка інвалідність 21+

MIGRAINE DISABILITY ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (MIDAS)MIGRAINE DISABILITY ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (MIDAS)MIGRAINE DISABILITY ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (MIDAS)

Додаткові запитання:
A. Скільки днів за останні 3 місяці у вас боліла голова? (Якщо головний біль
тривав більше ніж 1 день, рахуйте кожен день.)
B. За шкалою від 0 до 10, наскільки болісними були в середньому ці головні
болі? (де 0 = відсутність болю взагалі, а 10 = біль настільки сильний,
наскільки це можливо.)
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