
Kiterjesztett Rokkantsági Állapot Skála (EDSS) 

EDSS Kiterjesztett Rokkantsági Állapot Skála  

0.0 Normális neurológiai lelet (nincs eltérés neurológiai fizikális vizsgálattal) 

1.0 Funkció-zavar nincs, egyetlen funkcionális rendszerben észlelhető neurológiai 

tünet (pl. Babinski jel vagy tremor vagy nystagmus stb.) 

1.5 Minimális neurológiai jelek, több mint egy funkcióban 

2.0 1 minimális funkció-zavar (enyhe paresis, ataxia, visualis-motoros zavarok) 

2.5 1 enyhe funkció-zavar, vagy 2 minimális funkció-zavar 

3.0 Mérsékelt funkció-zavar (mono- vagy hemiparesis, ataxia, kifejezett sensoros-, 

szem- vagy hólyag-tünetek) 1 mérsékelt funkció-zavar, vagy 3-4 enyhe funkció-

zavar 

3.5 Teljesen mozgásképes, de 1 mérsékelt funkció-zavar és a minimálisnál kissé 

nagyobb mértékű rendellenességgel számos másik funkcióban 

4.0 A funkció-zavar relatíve súlyos, de a beteg önellátó és átlag napi 12 órán át 

normális köznapi tevékenységet folytat a viszonylag komolyabb rokkantsága 

ellenére, 500 méterig képes gyalogolni, segítség nélkül vagy pihenéssel 

4.5 Teljesen mozgásképes, képes egész álló nap dolgozni, egyébként a teljes 

cselekvőképességében némileg korlátozott lehet, és minimális segítségre 

szorulhat, viszonylag komoly rokkantsági fokon áll, 300 méterig képes 

gyalogolni, segítség nélkül vagy pihenéssel 

5.0 200 méterig képes gyalogolni, segítség nélkül vagy pihenéssel, a rokkantság elég 

komoly ahhoz, hogy korlátozza az egész napot felölelő cselekvésekben ( 

naphosszat dolgozni, speciális gondoskodás nélkül) 

5.5 100 métert képes gyalogolni, segítség nélkül, vagy pihenéssel, a rokkantság 

mértéke elég jelentős ahhoz, hogy meggátolja a teljes napot igénybe vevő 

cselekvéseket 

6.0 Váltakozó vagy egyoldalú állandó segítség (bot, mankó, támasz) szükséges a kb. 

100 méteres gyalogláshoz, pihenéssel, vagy a nélkül 

6.5 Állandó kétoldali segítség (bot, mankó, támasz) szükséges a kb. 20 méteres 

gyalogláshoz, pihenés nélkül 

7.0 Képtelen felbecsülhetően 5 méternél hosszabb távot megtenni, még segítséggel is, 

lényegében tolókocsihoz van kötve, hagyományos kocsija van, saját maga hajtja a 

kerekeket, és önállóan ül bele és száll ki, kb. napi 12 órát tölt a székében 

7.5 Képtelen pár lépésnél többet megtenni, tolókocsihoz kötött, segítségre lehet 

szüksége a be- és kiszállásnál, maga hajtja a kerekeket, de nem képes egy teljes 

napot eltölteni a hagyományos tolókocsiban, motorizált tolókocsira lehet 

szüksége 

8.0 Lényegében ágyhoz, vagy székhez van kötve, vagy tolókocsit használ, esetleg a 

nap nagyobb részét ágyon kívül töltheti, számos önellátó mozdulatra képes, a 

karjait hatékonyan képes használni. 

8.5 Lényegében a nap legnagyobb részében ágyhoz kötött, a karjait még képes 

bizonyos fokig hatékonyan használni, néhány önellátó mozdulatot még el tud 

végezni 

9.0 Teljesen magatehetetlen, ágyhoz kötött, még képes kommunikálni, illetve enni 

9.5 Teljesen magatehetetlen fekvő beteg, képtelen kommunikálni, vagy enni/nyelni. 

10.0 Elhalálozás SM következtében 

 


