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Klinikinio demencijos vertinimo darbalapis 

Tai yra pusiau struktūrizuota apklausa. Prašome užduoti visus šiuos klausimus. Užduokite bet 
kokių papildomų klausimų, jeigu jie būtini tiriamojo klinikiniam demencijos vertinimui (angl. 
CDR) nustatyti. Užrašykite informaciją, gautą uždavus papildomus klausimus. 

 
Informantui skirti klausimai apie atmintį: 

 
1. Ar ji(s) turi atminties arba mąstymo problemų?   Taip   Ne 

1a. Jei taip, ar problema nuolatinė (o ne pasitaikanti retkarčiais)?   Taip   Ne 

2.  Ar ji(s) prisimena nesenus įvykius?   Dažniausiai    Kartais   Retai 

3.  Ar ji(s) atsimena trumpą sąrašą (pvz., pirkinių)?   Dažniausiai    Kartais   Retai 

4. Ar per pastaruosius metus atmintis pablogėjo?   Taip   Ne 

5.  Ar jo(s) atmintis pablogėjo tiek, kad būtų trukdžiusi 
įprastai jo(s) kasdienei veiklai prieš kelis metus (ar veiklai 
prieš nustojant dirbti)? (informanto arba apklausiamojo 
nuomonė) 

 
 

  Taip   Ne 

6.  Ar ji(s) visiškai pamiršta apie svarbų įvykį (pvz., kelionę, 
šventę, šeimos vestuves) praėjus keletui savaičių po jo?   Dažniausiai    Kartais   Retai 

7.  Ar ji(s) pamiršta įsimintinas svarbaus įvykio detales?   Dažniausiai    Kartais   Retai 

8.  Ar ji(s) visiškai pamiršta svarbią informaciją iš tolimos 
praeities (pvz., gimimo dieną, vestuvių datą, darbovietę)? 

 

  Dažniausiai    Kartais   Retai 

9.  Papasakokite apie neseniai įvykusį įvykį jo(s) gyvenime, kurį ji(s) turėtų atsiminti. (Tolesnei apklausai 
sužinokite tokias detales kaip įvykio vieta, dienos metas, dalyviai, kiek įvykis truko, kada baigėsi ir kaip 
tiriamasis ar kiti dalyviai į jį nuvyko). 

Per 1 savaitę:  

 
 

Per 1 mėnesį:  

 
 

10. Kada ji(s) gimė?  
 

11. Kur ji(s) gimė?  

 
12. Kokia buvo paskutinė mokykla, kurią ji(s) lankė?  

Pavadinimas  

Vieta  

Išsilavinimas  
 

13. Kokia buvo jo(s) pagrindinė profesija / darbas (ar sutuoktinio darbas, jeigu tiriamasis nedirbo)?  

14. Koks buvo jo(s) paskutinis svarbesnis darbas (ar sutuoktinio darbas, jeigu tiriamasis nedirbo)?  

15. Kada ji(s) (arba sutuoktinis) nustojo dirbti ir kodėl?  
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Klinikinio demencijos vertinimo darbalapis 
Informantui skirti klausimai apie orientavimąsi: 

 
Kaip dažnai ji(s) tiksliai žino: 

 
1. Mėnesio dieną? 

 
  Dažniausiai   Kartais   Retai   Nežino 

 
2. Mėnesį? 

 
  Dažniausiai   Kartais   Retai   Nežino 

 
3. Metus? 

 
  Dažniausiai   Kartais   Retai   Nežino 

 
4. Savaitės dieną? 

 
  Dažniausiai   Kartais   Retai   Nežino 

 
5. Ar jai (jam) kyla sunkumų dėl laiko chronologijos (kada įvykiai vyko vienas kito atžvilgiu)?  

 
  Dažniausiai   Kartais   Retai   Nežino 

 
6. Ar ji(s) gali orientuotis pažįstamose gatvėse? 

 
  Dažniausiai   Kartais   Retai   Nežino 

 
7. Ar dažnai ji(s) žino, kaip nukakti iš vienos vietos į kitą už savo gyvenamojo rajono ribų? 

 
  Dažniausiai   Kartais   Retai   Nežino 

 
8. Ar dažnai ji(s) orientuojasi patalpose? 

 
  Dažniausiai   Kartais   Retai   Nežino 
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Klinikinio demencijos vertinimo darbalapis 
Informantui skirti klausimai apie nuovokumą ir problemų sprendimą: 

 
1. Jeigu Jums apskritai reikėtų įvertinti jo(s) dabartinius gebėjimus spręsti problemas, juos įvertintumėte: 

 Tokie pat geri, kaip visada 

 Geri, bet ne tokie, kaip anksčiau 

 Vidutiniški 

 Prasti 

 Jokių sugebėjimų 

2. Įvertinkite jo(s) sugebėjimus elgtis su mažomis pinigų sumomis (pvz., duoti grąžos, palikti šiek tiek arbatpinigių): 

 Nepablogėjo 

 Šiek tiek pablogėjo 

 Labai pablogėjo 

3. Įvertinkite jo(s) sugebėjimus susitvarkyti su sudėtingomis finansinėmis ar darbo operacijomis (pvz., užpildyti 
mokesčių knygelę, apmokėti sąskaitas): 

 Nepablogėjo 

 Šiek tiek pablogėjo 

 Labai pablogėjo 

4. Ar jam (jai) pavyksta susitvarkyti su nenumatytais atvejais buityje (pvz., prakiurus vamzdžiui, kilus nedideliam 
gaisrui)? 

 Kaip ir anksčiau 

 Blogiau nei anksčiau dėl mąstymo sunkumų 

 Blogiau nei anksčiau dėl kitos priežasties (nurodyti)  

 

 

5. Ar ji(s) gali suvokti padėtį ar paaiškinimus? 

  Dažniausiai   Kartais   Retai   Nežino 

6. Ar ji(s) elgiasi* tinkamai [t. y. savo įprastu (prieš ligą) būdu] socialinėse situacijose ir bendraudama(s) su kitais 
žmonėmis? 

  Dažniausiai   Kartais   Retai   Nežino 

 

________________________ 
*Šiame punkte vertinamas elgesys, ne išvaizda. 
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Klinikinio demencijos vertinimo darbalapis 
Informantui skirti klausimai apie bendruomeninius reikalus: 

Profesiniai 
1. Ar tiriamasis tebedirba? 

Jei netaikoma, pereikite prie 4 punkto 
Jei taip, pereikite prie 3 punkto 
Jei ne, pereikite prie 2 punkto 

 Taip   Ne   Netaikoma 

2. Ar atminties arba mąstymo problemos turėjo įtakos tiriamojo 
sprendimui nustoti dirbti? (Kitas klausimas – Nr. 4) 

 Taip   Ne   Nežinau 

3. Ar tiriamasis darbe turi didelių sunkumų dėl atminties ar mąstymo problemų? 

  Retai arba niekada   Kartais   Dažniausiai   Nežinau 

Socialiniai  

4. Ar ji(s) kada nors vairavo automobilį?   Taip   Ne 

Ar tiriamasis dabar vairuoja automobilį?   Taip   Ne 

Jei ne, ar tai nulėmė atminties arba mąstymo problemos?   Taip   Ne 

5. Jei ji(s) vis dar vairuoja, ar yra problemų arba rizikos dėl prasto mąstymo?   Taip   Ne 

*6. Ar ji(s) gali savarankiškai nusipirkti reikiamų prekių?  
   Retai arba niekada   Kartais   Dažniausiai   Nežinau  
 (Jį(ją) visada reikia lydėti į 

parduotuvę) 
(Nusiperka ribotą prekių kiekį; 
perka vienodas prekes arba 
pamiršta nupirkti tai, ko 
reikia) 

   

7. Ar ji(s) gali savarankiškai užsiimti veikla ne namie? 
   Retai arba niekada   Kartais   Dažniausiai   Nežinau  
 (Paprastai negali 

užsiimti veikla be 
pagalbos) 

(Ribotai ir (arba) tik 
įprasta veikla, pvz., 
paviršutiniškas 
dalyvavimas bažnyčioje 
ar susitikimuose; 
apsilankymas grožio 
salone) 

(Prasmingas 
dalyvavimas 
veikloje, pvz., 
balsavimas) 

  

8. Ar ji(s) dalyvauja socialiniuose įvykiuose už šeimos ribų?   Taip   Ne 
Jei ne, kodėl?  

9. Ar atsitiktinis tiriamojo elgesio stebėtojas pagalvotų, kad tiriamasis serga?   Taip   Ne 
10. Jei gyvena slaugos namuose, ar ji(s) aktyviai dalyvauja socialinėje veikloje (kur 

reikia mąstymo)? 
  Taip   Ne 

SVARBU: 
Ar turima pakankamai informacijos, kad būtų galima įvertinti tiriamojo dalyvavimo bendruomenės 
gyvenime pablogėjimą? 
Jei ne, teiraukitės papildomai. 

 
Bendruomeniniai reikalai: Ėjimas į bažnyčią, lankymasis pas draugus ir šeimos narius, politinė veikla, profesinės 
organizacijos, pvz., advokatų asociacija, kitos profesinės grupės, socialiniai klubai, paslaugų organizacijos, mokymosi 
programos.  
 
 
 

*Jei reikia, įrašykite pastabas apie tiriamojo funkcionavimo lygį šioje srityje. 
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Klinikinio demencijos vertinimo darbalapis 
Informantui skirti klausimai apie buitį ir pomėgius: 

 
1a. Kaip pasikeitė jo(s) sugebėjimai užsiimti namų ruoša?  

 
 

1b. Ką ji(s) ir toliau gali tinkamai daryti?  
 

 
2a. Kaip pasikeitė jo(s) sugebėjimai užsiimti pomėgiais?  

 
 

2b. Ką ji(s) ir toliau gali tinkamai daryti?  
 

 
3. Jei gyvena globos namuose, ko ji(s) nebegali tinkamai daryti (buitis ir pomėgiai)?  

 
 

Kasdienė veikla („Blessed”): 
 Nepablogėjo  Labai pablogėjo 

4. Gebėjimas atlikti namų ruošos darbus 0 0,5 1 
 

Prašome apibūdinti:  
 

 

 
5. Ar ji(s) gali užsiimti namų ruoša: 
(Išsirinkite vieną. Informanto nebūtina klausti tiesiogiai). 
 

 Jokios prasmingos veiklos. 
(Tik gerai prižiūrima(s) atlieka paprastus darbus, pvz., pasikloja lovą) 

 Atlieka tik pačius paprasčiausius namų ruošos darbus. 
(Kažkiek prižiūrimas pakankamai gerai išplauna indus, padengia stalą) 

 Kai kuriuos darbus atlieka savarankiškai. 
(Naudojasi buities prietaisais, pvz., dulkių siurbliu; ruošia paprastus maisto patiekalus) 

 Atlieka įprastus darbus, bet prasčiau, nei įprasta. 

 Normaliai atlieka įprastus darbus. 

 
SVARBU: 
Ar turima pakankamai informacijos kad būtų galima įvertinti tiriamojo būklės pablogėjimą BUITIES IR POMĖGIŲ 
srityje? 
Jei ne, teiraukitės papildomai. 
 
Buities darbai: Pvz., maisto gamyba, skalbimas, valymas, maisto pirkimas, šiukšlių išnešimas, darbai sode, nesudėtingi 
priežiūros darbai ir smulkus namų remontas. 
 
Pomėgiai: Siuvimas, tapyba, rankdarbiai, skaitymas, pramogos, fotografija, daržininkystė, lankymasis teatruose ar 
koncertuose, staliaus darbai, dalyvavimas sporto veikloje. 
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Klinikinio demencijos vertinimo darbalapis 
Informantui skirti klausimai apie asmeninę higieną: 

 
*Kaip vertinate jo(s) protinį gebėjimą šiose srityse: 

 
 

 

Pagalbos nereikia 
Kartais supainioja 

sagas ir pan. 

Netinkama seka, 
dažnai pamirštami 

dalykai 
Nesugeba 
apsirengti 

A. Apsirengimas 
(„Blessed”) 

0 1 2 3 

 

 
 

 

Pagalbos nereikia Reikia priminti Kartais reikia padėti 

Visada arba 
beveik visada 
reikia padėti 

B. Prausimasis, higiena 0 1 2 3 
 

 
 

 Švariai;  
tinkamais įrankiais 

Nevalyvai;  
šaukštu Paprastą kietą maistą 

Reikia pilnai 
pamaitinti 

C. Valgymo įpročiai 0 1 2 3 
 

 
 

 
Normalūs, visiškai 

kontroliuojami 
Kartais prišlapina 

lovą Dažnai prišlapina lovą 

Nekontroliuoja 
šlapimosi ir 
tuštinimosi 

D. Sfinkterio kontrolė 0 1 2 3 
(„Blessed”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 1 balo įvertis gali būti pasirenkamas, jei tiriamojo asmeninė higiena 
suprastėjo, nors jam ir nereikia priminimų. 
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Klinikinio demencijos vertinimo darbalapis 
Tiriamajam skirti klausimai apie atmintį: 

 
1. Ar turite atminties arba mąstymo problemų?   Taip   Ne 

 
2. Neseniai Jūsų (sutuoktinis (-ė) ar kt.) man papasakojo apie kelis nesenus įvykius. Ar nepapasakotumėte apie juos 

plačiau? (Jei reikia, priminkite tokias detales kaip įvykio vieta, paros metas, dalyviai, kiek įvykis truko, kada 
baigėsi ir kaip tiriamasis ar kiti dalyviai į jį nuvyko). 

 
 

 Per 1 savaitę  
1,0 – daugiausia teisingai  
0,5  
0,0 – daugiausia klaidingai  
   
 Per 1 mėnesį  
1,0 – daugiausia teisingai  
0,5  
0,0 – daugiausia klaidingai  

 
3. Pasakysiu Jums vardą, pavardę ir adresą, kuriuos turite prisiminti keletą minučių. Man pasakius, pakartokite šį 

vardą, pavardę ir adresą: (Kartokite, kol frazė bus teisingai pakartota – ne daugiau trijų bandymų). 
 

Elementai 1 2 3 4 5 
 Jonas Petraitis, 42 Vilniaus gatvė, Kaunas 
 Jonas Petraitis, 42 Vilniaus gatvė, Kaunas 
 Jonas Petraitis, 42 Vilniaus gatvė, Kaunas 
 
(Pabraukite kiekvieno bandymo metu teisingai pakartotus elementus). 

 
4. Kada gimėte?  

 
5. Kur gimėte?  

 
6. Kokia buvo paskutinė mokykla, kurią lankėte? 

Pavadinimas  
Vieta  Išsilavinimas  

 
7. Koks buvo Jūsų pagrindinis darbas pagal 

profesiją (ar sutuoktinio, jeigu nedirbote)? 
 

 
8. Koks buvo Jūsų paskutinis svarbus darbas (ar sutuoktinio, jeigu nedirbote)?  

 
9. Kada Jūs (arba sutuoktinis) nustojote dirbti ir kodėl?  

 
10.  Pakartokite vardą, pavardę ir adresą, kuriuos anksčiau paprašiau įsiminti: 

Elementai 1 2 3 4 5 
 Jonas Petraitis, 42 Vilniaus gatvė, Kaunas 
 

(Pabraukite teisingai pakartotus elementus). 
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Klinikinio demencijos vertinimo darbalapis 
Tiriamajam skirti klausimai apie orientavimąsi: 

 
Pažodžiui užrašykite tiriamojo atsakymą į kiekvieną klausimą 

 
1. Kokia šiandien data?   Teisingai   Klaidingai 

 
 

 
 

2. Kokia šiandien savaitės diena?   Teisingai   Klaidingai 
 
 

 
 
 

3. Koks dabar mėnuo?   Teisingai   Klaidingai 
 
 

 
 
 

4. Kokie dabar metai?   Teisingai   Klaidingai 
 
 

 
 
 

5. Koks šios vietos pavadinimas?   Teisingai   Klaidingai 
 
 

 
 
 

6. Kokiame mieste esame?   Teisingai   Klaidingai 
 
 

 
 
 

7. Kiek dabar valandų?   Teisingai   Klaidingai 
 
 

 
 
 

8. Ar tiriamasis žino, kas yra informantas (Jūsų vertinimu)?   Teisingai   Klaidingai 
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Klinikinio demencijos vertinimo darbalapis 
Tiriamajam skirti klausimai apie nuovokumą ir problemų sprendimą: 

Instrukcijos: Jei pradinis tiriamojo atsakymas neatitinka 0 balo įverčio, klausinėkite toliau, kad nustatytumėte, 
kiek gerai tiriamasis supranta problemą. Apibraukite labiausiai tinkantį atsakymą. 

 
Panašumai: 

 
Pavyzdys: „Kuo panašūs pieštukas ir rašiklis? (rašymo priemonės)  

 Kuo šie daiktai panašūs?”                               Tiriamojo atsakymas 

1. ropė……žiedinis kopūstas (kalafioras)  
 (0 = daržovės) 
 (1 = valgoma, visa kas gyva, galima išvirti ir pan.) 
 (2 = atsakymai nesusiję; nurodomi skirtumai; yra perkami) 

 
2. stalas……knygų lentyna  
 (0 = baldai, biuro baldai; abiejuose galima laikyti knygas) 
 (1 = mediniai, su kojomis) 
 (2 = atsakymai nesusiję; nurodomi skirtumai) 

 
Skirtumai: 

 
Pavyzdys: „Kuo skiriasi cukrus ir actas? (saldus ir rūgštus)  

       Kuo šie dalykai skiriasi?” 

3. melas……klaida  
 (0 = vienas tyčinis, kitas netyčinis) 
 (1 = vienas geras, kitas blogas, arba paaiškina tik vieną) 
 (2 = bet koks kitas atsakymas, panašumai) 

 
4. upė……kanalas  
 (0 = natūralus-dirbtinis) 
 (2 = bet koks kitas atsakymas) 

 
Skaičiavimai: 

5. Kiek monetų po 5 cnt. sudaro litą?   Teisingai   Klaidingai 

6. Kiek dvidešimties centų monetų sudaro 6,40 Lt?   Teisingai   Klaidingai 

7. Iš 20 atimkite 3 ir atiminėkite po 3 iš kiekvieno gauto 
skaičiaus kol daugiau nebegalėsite nieko atimti. 

  Teisingai   Klaidingai 

Nuovokumas: 
 

8. Atvykę į svetimą miestą, kaip rastumėte draugą, su kuriuo norite pasimatyti? 
 

(0 = pabandyčiau ieškoti telefonų knygoje, kreipčiausi į seniūniją, paskambinčiau bendram 
draugui) 
(1 = paskambinčiau į policiją, pagalbos telefonu (paprastai adresų nenurodo) 
(2 = nėra aiškaus atsakymo) 
 

9.  Kaip tiriamasis vertina negalią ir visuomeninę padėtį, ar supranta, kodėl ji(s) dalyvauja 
šiame tyrime (galbūt jau įvertinta, bet įvertinkite ir čia): 

  Gerai suvokia   Iš dalies suvokia   Mažai suvokia 
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KLINIKINIS DEMENCIJOS VERTINIMAS (angl. CDR) 

KLINIKINIS DEMENCIJOS 
VERTINIMAS (angl. CDR): 0 0,5 1 2 3 

Apsilankykite interneto svetainėje adresu http://www.biostat.wustl.edu/~adrc/cdrpgm/index.html ir apskaičiuokite Bendrą CDR įvertį (0-3) ir apibraukite atitinkamą skaičių aukščiau. 
 

 
Pablogėjimas 

Įvertis Nėra 
0 

Abejotinas 
0,5 

Nedidelis 
1 

Vidutinis 
2 

Didelis 
3 

Atmintis 

Atmintis nepablogėjusi arba 
nedidelis nepastovus 
užmaršumas 

Pastovus nedidelis 
užmaršumas; dalinis įvykių 
prisiminimas; „nežalingas” 
užmaršumas 

Vidutinis atminties 
praradimas; žymesnis 
kalbant apie neseniai 
vykusius įvykius; trukdo 
kasdienei veiklai 

Didelis atminties 
praradimas; atsimena tik 
gerai išmoktą medžiagą; 
nauji dalykai greitai 
užmirštami 

Didelis atminties praradimas; 
prisimenami tik fragmentai 

 

Orientavimasis 

Visiškai orientuojasi Visiškai orientuojasi, 
išskyrus nedidelius 
sunkumus su laiko 
chronologija 

Vidutiniai sunkumai su laiko 
chronologija; orientuojasi 
tyrimo vietoje; gali 
geografiškai nesiorientuoti 
kitur 

Dideli sunkumai su laiko 
chronologija; paprastai 
nesiorientuoja laike, dažnai 
– vietoje 

Orientuojasi tik žmonių 
atžvilgiu 

 

Nuovokumas ir 
problemų sprendimas 

Gerai sprendžia kasdienes 
problemas ir tvarko darbo bei 
finansų reikalus; nuovokumas 
geras, palyginti su ankstesniu 

Nedidelis problemų 
sprendimo, panašumų ir 
skirtumų nustatymo 
pablogėjimas 

Vidutiniai sunkumai 
sprendžiant problemas ir 
nustatant panašumus bei 
skirtumus; socialinis 
nuovokumas paprastai 
nepakitęs 

Dideli sunkumai sprendžiant 
problemas ir nustatant 
panašumus bei skirtumus; 
socialinis nuovokumas 
paprastai sutrikęs 

Negali priimti sprendimų ar 
spręsti problemų 

 

Bendruomeniniai 
reikalai 

Nepriklausomai funkcionuoja 
įprastu lygiu darbe, 
apsipirkdama(s), 
savanoriškoje veikloje ir 
socialinėse grupėse 

Ši veikla šiek tiek 
pablogėjusi 

Negali savarankiškai užsiimti 
šia veikla, nors kai kurioje dar 
gali dalyvauti; pašaliniam 
stebėtojui atrodo normaliai 

Nebando imtis savarankiškų funkcijų ne namuose 
 

Atrodo pakankamai gerai, 
kad galima būtų vesti į 
renginius ne šeimos rate 

Atrodo perdaug nesveika(s), 
kad galima būtų vesti į 
renginius ne šeimos rate 

Namai ir pomėgiai 

Namų buitis, pomėgiai ir 
intelektualinis susidomėjimas 
gerai išlikę 

Šiek tiek sutrikusi namų 
buitis, pomėgiai ir 
intelektualinis 
susidomėjimas 

Nedidelis, tačiau aiškus 
veiklos namuose sutrikimas; 
neužsiima sudėtingesnėmis 
namų ruošos užduotimis; 
neužsiima sudėtingesniais 
pomėgiais ir interesais 

Atliekami tik paprasti namų 
ruošos darbai; labai riboti 
interesai, jų mažai išliko 

Namuose neužsiima jokia 
prasminga veikla 

 

Asmeninė higiena 
Visiškai geba savimi pasirūpinti Reikia priminti Reikia pagalbos apsirengti, 

higienai, priminti apie 
asmeninius daiktus 

Reikia daug pagalbos 
asmeninei higienai; dažnas 
šlapimo/išmatų nelaikymas 

 

Vertinkite tik pablogėjimą nuo ankstesnio įprasto lygio dėl suvokimo pablogėjimo, bet ne dėl kitų veiksnių. 
Perspausdinta gavus leidimą. Klinikinis demencijos vertinimas (angl. CDR) yra autoriaus teisėmis saugoma priemonė, priklausanti Vašingtono universiteto Alzheimerio ligos tyrimų centrui, esančiam Sent Luiso mieste, 
Misūrio valstijoje, JAV. Visos teisės saugomos. 

CDR® 
Clinical Dementia Rating Assessment Protocol
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