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КУРЦКЕОВА СКАЛА ИНВАЛИДНОСТИ
(Expanded Disability Status Scale, EDSS)


0.0 Нормалан неуролошки налаз (сви степени 0 у ФС).



1.0 Нема оштећења функција, минимални знаци у једном ФС (степен 1
искључујући менталне функције).



1.5 Нема оштећења функција, минимални знаци у више од једног ФС (више него 1
степен, искључујући менталну функцију степена 1).



2.0 Минимално оштећење функција у једном ФС (један ФС степена 2 други 0 или
1).



2.5 Минимално оштећење функција у два ФС (два ФС степена 2, остали степена 0
или 1).



3.0 Умерено оштећења функција у једном ФС ( један ФС степена 3, остали степена
0 или 1), или минимално оштећење функција у 3 или 4 ФС (3/4 ФС степена 2,
остали 0 или 1) уз потпуну покретност.



3.5 Потпуна покретност са умереним оштећењем функција у 1 ФС (један ФС
степена 3) и 1 или 2 ФС степена 2; или 2 ФС степена 2; или 2 ФС степена 3; или 5
ФС степена 2 (остали 0 или 1).



4.0 Потпуна покретност без помоћи, независан више од 12 сати дневно, упркос
релативно тешком оштећењу функција које се састоји од једног ФС степена 4
(остали 0 или 1), или комбинација мањих степена која се протеже на ограничења из
претходних корака и треба да је у могућности да хода без помоћи или одмора
отприлике 500 метара.



4.5 Потпуна покретност без помоћи већину дана, понекада захтева минималну
помоћ; карактерише се релативно тешким оштећењем функција, које се састоји од
једног ФС степена 4 (други 0 или 1) или комбинација мањих степена укључујући
и ограничења претходних корака. Може да хода отприлике 300 метара.



5.0 Покретан без помоћи и одмора око 200 метара; оштећење функција довољно да
утиче на активности свакодневног живота ( на пр. да ради читав дан без
специјалних олакшица). (Обично еквиваленти су само један ФС степена 5, други 0

или 1; или комбинација мањих степена која обично превазилази спецификације из
корака 4.0).


5.5 Покретан без помоћи или одмора око 100 метара; оштећење функција је толико
велико да потпуно утиче на све дневне активности. Обично је један ФС степена 5,
остали степена 0 или 1; или комбинација мањих степена која обично превазилази
спецификације у кораку 4.0).



6.0 Повремена или једнострана стална помоћ (штап, штака и слично) која је
потребна за ход око 100 м са или без одмора. (Обично ФС су комбинација са више
од два ФС степена 3+).



6.5 Стална обострана помоћ (штап, штака или потпора) за ход око 20 м без
одмарања. ( Обично су ФС еквиваленти комбинација са више од два ФС степена
3+).



7.0 Неспособност хода барем 5 м чак и уз помоћ, у основи ограниченост на колица ;
самостално се њима креће и врши самостално трансфер; у колицима проводи 12
сати дневно. (Обично су ФС еквиваленти комбинација са више од једног ФС
степена 4+; врло ретко су саме пирамидалне функције степена 5).



7.5 Неспособност хода више од неколико корака; ограниченост на колица; може
бити потребна помоћ при трансферу; може гурати колица али не може бринути о
себи у стандардним колицима цео дан; може захтевати моторизована колица.
(Обично су ФС еквиваленти комбинација са више од једног ФС степена 4+).



8.0 У основи ограниченост на кревет или столици или самостално у колицима али
већи део дана проводи ван кревета; остају многе функције за бригу о себи;
уопштено има ефикасно кориштење руку. (Обично ФС еквиваленти су
комбинација, степена 4+ у неколико система).



8.5 У основи ограниченост на кревет већи део дана; има нешто ефикасног
кориштења руке или руку; задржава неке функције самозбрињавања. (Обично ФС
еквиваленти су комбинације, уопштено 4+ у неколико система).



9.0 Беспомоћан пацијент у кревету, може комуницирати и јести. (Обично ФС су
комбинације већином степена 4+).



9.5 Потпуно беспомоћан пацијент у кревету; неспособан да ефикасно комуницира,
да једе или гута. (Обично су ФС еквиваленти комбинација скоро свих степена 4+).



10,0 Смрт због МС-а.

