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ைளக் ேகாளா க்கான சிகிச்ைச ைற மதிப்பீட் த் தாள் 
 

இந்த ேகள்வித்தாள், ேநர்காண க்கு வழிகாட் வதற்கான ஒ  அ ப்பைட ேகள்வித் ெதாகுப்  அடங்கியதாகும். தய  
ெசய்  எல்லா ேகள்விகைள ம் ேகட்க ம். ஆய் க்கு உட்ப பவாின் ைளக் ேகாளா க்கான சிகிச்ைச ைற 
மதிப்பீட்ைடத் (CDR) தீர்மானிக்கத் ேதைவப்ப ம் கூ தல் ேகள்விகைளக் ேகட்க ம். கூ தல் ேகள்விகளி ந்  
தகவைல குறித் க் ெகாள்ள ம். 
 

தகவலாள க்கான ஞாபகம் ெதாடர்பான ேகள்விகள்:  
 

1. அவர  ஞாபக சக்தி அல்ல  சிந்திக்கும் திறனில் அவ க்குப்  
பிரச்சிைன உள்ளதா? ஆம் இல்ைல 

 

1a. ஆம் எனில், இ  ெதாடர்ந்  இ க்கும் பிரச்சிைனயா (ெதாடர்ந்   
இல்ைல என்பதற்கு எதிர்பதம்)?  ஆம்  இல்ைல 

 
2. சமீபகால நிகழ்ச்சிகைள அவரால் ஞாபகத்திற்குக்  

ெகாண் வர கிறதா?  ெப ம்பாலான ேநரம் சில ேநரம் அாிதாக 
 

3. ெபா ட்களின் (கைடக்கு ெசன்  ெபா ட்கைள  
வாங்குதல்) ஒ  சிறிய பட் யைல அவரால் 
ஞாபகம் ைவத் க் ெகாள்ள கிறதா?  ெப ம்பாலான ேநரம் சில ேநரம் அாிதாக 

 
4. ஞாபக சக்தியில் கடந்த வ டம் ஓரள  சாி  ஏற்பட் க்கிறதா?  ஆம் இல்ைல 
 
5. சில ஆண் க க்கு ன்ேப அவ ைடய தினசாி வாழ்க்ைகயின் ெசயல்பா களில்  

(அல்ல  ஓய்  ெப வதற்கு ந்ைதய ெசயல்பா களில்)  
கு க்கீ  ெசய் ம் அள க்கு அவ ைடய ஞாபக சக்தி 
பாதிக்கப்பட் ள்ளதா? (கு ம்பத்தார் மற் ம் நண்பர்கள் க த் ப்ப )  ஆம் இல்ைல  

 
6. ஒ  பிரதான சம்பவம் (உதா. பயணம், ச கக் கூட்டம், கு ம்பத்தில் தி மணம்) 

நடந்த ஒ சில வாரங்க க்குள்ளாகேவ அைத  
அவர் ற்றி ம் மறந் வி கிறாரா ?  ெப ம்பாலான ேநரம் சில ேநரம் அாிதாக 

 
7. ஒ  பிரதான சம்பவத்தின் க்கியமான  

விவரங்கைள மறந் வி கிறாரா?  ெப ம்பாலான ேநரம் சில ேநரம் அாிதாக 
 
8. அவர் ெதாைலவான கடந்த காலத்திய க்கிய தகவைல  

ற்றி ம் மறந் வி கிறாரா? (உதா. பிறந்தநாள்,  
தி மண நாள், ேவைல ெசய் ம் இடம்)  ெப ம்பாலான ேநரம் சில ேநரம் அாிதாக 

 
9. அவர் ஞாபகத்தில் ைவத்தி க்க ேவண் ய, சமீபத்தில் அவ ைடய வாழ்க்ைகயில் நடந்த ஏேத ம் சில 

சம்பவங்கள் பற்றி எனக்கு ெசால் ங்கள். (ஆய் க்கு உட்ப பவாின் பதில்க டன் பிறகு ஒப்பிட் ப் 
பார்ப்பதற்காக, சம்பவம் நடந்த இடம், நடந்த ேநரம், பங்ேகற்பாளர்கள், சம்பவம் எவ்வள  ேநரம் நடந்த , 
எப்ேபா  ந்த  மற் ம் ஆய் க்கு உட்ப பவர் அல்ல  பிற பங்ேகற்பாளர்கள் அங்ேக எப்ப ப் 
ேபானார்கள் ேபான்ற எல்லா விவரங்கைள ம் ெபற் க் ெகாள்ள ம்). 

 

1 வாரத்திற்குள்:  
 
 

 

1 மாதத்திற்குள்:  
 
 

 
10. அவர் எப்ேபா  பிறந்தார்?  

 
11. அவர் எங்ேக பிறந்தார்?  

 
12. அவர் கைடசியாகப் ப த்த பள்ளி எ ?   

ெபயர்  
இடம்  
வகுப்   

 

13. அவ ைடய பிரதான ெதாழில்/ேவைல என்ன (அல்ல  அவர் ேவைல 
ெசய்யவில்ைல என்றால் அவர  வாழ்க்ைகத் ைணவாின் ேவைல) ? 

 

 
14. அவர  கைடசியாகப் பார்த்த பிரதான ேவைல எ  (அல்ல  அவர் ேவைல 

ெசய்யவில்ைல என்றால் அவர  வாழ்க்ைகத் ைணவாின் ேவைல) ? 
 

 
15. அவர் (அல்ல  வாழ்க்ைகத் ைணவர்) எப்ேபா , ஏன் ஓய்  ெபற்றார்?  
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ைளக் ேகாளா க்கான சிகிச்ைச ைற மதிப்பீட் த் தாள்  
 
காலம் மற் ம் இடத்ைதத் தீர்மானிக்கும் திறைம பற்றிய தகவலாள க்கான ேகள்விகள்: 
 

கீழ்க்காண்பவற்ைற எவ்வள  ேநரம் அவர் சாியாகத்  ெதாிந்  ைவத்தி ந்தார்:  
 

1. ேததி? 
 
 ெப ம்பாலான ேநரம் சில ேநரம் அாிதாக ெதாியா  
 

2. மாதம்? 
 
 ெப ம்பாலான ேநரம் சில ேநரம் அாிதாக ெதாியா  
 

3. வ டம்? 
 
 ெப ம்பாலான ேநரம் சில ேநரம் அாிதாக ெதாியா  
 

4. கிழைம? 
 
 ெப ம்பாலான ேநரம் சில ேநரம் அாிதாக ெதாியா  
 

5. ேநரத்ைதத் ெதாடர்  ப த் வதில் அவ க்குப் பிரச்சிைன இ க்கிறதா (ஒன்ைறெயான்  
ெதாடர் ைடய சம்பவங்கள் நடந்தேபா )? 

 
 ெப ம்பாலான ேநரம் சில ேநரம் அாிதாக ெதாியா  
 

6. பழக்க்மான ெத க்கைளக் கண் பி த்  அவரால் ேபாக மா? 
 
 ெப ம்பாலான ேநரம் சில ேநரம் அாிதாக ெதாியா  
 

7. தன  ட் ன் அண்ைடப் பகுதிக்கு ெவளியில் ஒ  இடத்தி ந்  இன்ெனா  இடத் க்கு 
எவ்வள  அ க்க  அவரால் ேபாக கிற ? 

 
 ெப ம்பாலான ேநரம் சில ேநரம் அாிதாக ெதாியா  
 

8. கட் டத்திற்குள்ேளேய ஒ  இடத்தி ந்  மற்ெறா  இடத்திற்கு எவ்வள  அ க்க  அவரால் 
வழிபார்த்  ெசல்ல கிற ?  

 
 ெப ம்பாலான ேநரம் சில ேநரம் அாிதாக ெதாியா  
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ைளக் ேகாளா க்கான சிகிச்ைச ைற மதிப்பீட் த் தாள்  
 
தகவலாள க்கான தீர்மானித்தல் மற் ம் பிரச்சிைன தீர்த்தல் ேகள்விகள்: 
 

1. ெபா வாக, இன்ைறய காலகட்டத்தில் பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதில் அவ க்குள்ள திறைமைய 
மதிப்பிட்டால், அைத எவ்வா  க ர்கள்: 

 

 எப்ேபா ம் ேபால சிறப்பாக 
 
 நன்றாக, ஆனால் ன்  ேபால் இல்ைல 
 
 பரவாயில்ைல 
 
 ேமாசம் 
 
 சற்  கூட திறைம இல்ைல 
 

2. ஓரள  பணத்ைதக் ைகயாள்வதில் அவர் திறைமைய மதிப்பிட ம் (உதா. சில்லைற மாற் வ , 
ெகா சம் ப்  ெகா ப்ப ): 

 
 இழப்  இல்ைல 
 
 ஓரள  இழப்  
 
 க ம் இழப்  
 

3. சிக்கலான நிதி அல்ல  வியாபார ெகா க்கல் வாங்கல்கைள அவர் ைகயா ம் விதத்ைத மதிப்பி க 
(உதா. ட்  ெசலவினங்கைளக் ைகயா தல்): 

 
 இழப்  இல்ைல 
 
 ஓரள  இழப்  
 
 க ம் இழப்   
 

4.  சம்பந்தப்பட்ட ஒ  அவசரப் பிரச்சிைனைய அவரால் ைகயாள மா (உதா. குழாய் 
ஒ குதல், சிறிய அளவில் தீ)? 

 
 ன்ைபப் ேபாலேவ நன்றாக 
 
 சிந்திப்பதில் பிரச்சிைன என்பதால் ன்ைப விட ேமாசம் 
 

ன்ைப விட ேமாசம், மற்ெறா  காரணம் (ஏன்)  
 

 
 

5. ழ்நிைலகைள ம் விளக்கங்கைள ம் அவரால் ாிந்  ெகாள்ள மா? 
 

 ெப ம்பாலான ேநரம் சில ேநரம் அாிதாக ெதாியா  
 

6. ச க ழ்நிைலகளி ம் மற்றவர்க டனான ெதாடர்பின் ேபா ம் ெபா த்தமாக நடந்  
ெகாள்கிறாரா* [அதாவ , வழக்கமான (ேநாய்க்கு ந்ைதய) ைறயில்]? 

 

 ெப ம்பாலான ேநரம் சில ேநரம் அாிதாக ெதாியா  
 
________________________ 
* இந்தக் ேகள்வி நடத்ைதைய மதிப்பி கிற , ேதாற்றத்ைத அல்ல.  
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ைளக் ேகாளா க்கான சிகிச்ைச ைற மதிப்பீட் த் தாள்  
 

தகவலாள க்கான ச தாய ஈ பா கள் குறித்த ேகள்விகள்: 
 

ேவைல சம்பந்தமாக 
1. ஆய் க்கு உட்ப பவர் இப்ேபா ம் ேவைலயில் இ க்கிறாரா?  

ெபா ந்தா  என்றால், ேகள்வி 4 க்குச் ெசல்ல ம். 
ஆம் என்றால், ேகள்வி  3 க்குச் ெசல்ல ம்.  
இல்ைல என்றால், ேகள்வி 2 க்குச் ெசல்ல ம்.  ஆம் இல்ைல ெபா ந்தா  

 

2. ஆய் க்கு உட்ப பவர் ஒய்  ெபறேவண் ம் என்ற க்கு 
அவ ைடய ஞாபக சக்தி அல்ல  சிந்தைன ெதாடர்பான  
பிரச்சிைன காரணமாக இ ந்ததா?  (அ த்  ேகள்வி 4)  ஆம் இல்ைல ெபா ந்தா  

 

3. ஞாபக சக்தி அல்ல  சிந்தைன ெதாடர்பான பிரச்சிைன காரணமாக ஆய் க்கு உட்ப பவ க்கு கூ தலன் 
ெதாந்தர  இ க்கிறதா?   

 

அாிதாக (அ) ஒ ேபா மில்ைல சில ேநரம் ெப ம்பாலான ேநரம்  ெதாியா  
 

ச க வாழ்   
 

4. அவர் எப்ேபாதாவ  கார் ஓட் யி க்கிறாரா? ஆம் இல்ைல 
 

ஆய் க்கு உட்ப பவர் இப்ேபா ம் கார்  ஓட் கிறாரா? ஆம் இல்ைல 
 

இல்ைல என்றால், அதற்கு ஞாபக சக்தி அல்ல  சிந்தைன ெதாடர்பான  
பிரச்சிைன காரணமா?  ஆம் இல்ைல  

 

5. அவர் இன்ன ம் கார் ஓட் வ கிறாெரனில், சிந்தைனக் ேகாளா   
காரணத்தால் அவ க்கு ஏேத ம் பிரச்சிைனகேளா அல்ல   
அபாயங்கேளா உள்ளதா?  ஆம் இல்ைல  

 

*6. ேதைவக்கு அவரால் தன்னந்தனியாகேவ கைடக்கு ெசன் வர கிறதா? 

அாிதாக (அ) ஒ ேபா மில்ைல சில ேநரம் ெப ம்பாலான ேநரம் ெதாியா  
 (கைடக்குப் ேபாக பிறர் ைண ேதைவ) (சில ெபா ட்க க்காக  

மட் ம் ஷாப்பிங் ெசய்கிறார்;  
ஒ  ெபா ைள ஒேர ேநரத்தில்  
பல ைற  வாங்குதல் அல்ல   
அவசியமான ெபா ட்கைள வாங்க மறத்தல்)  

 

7. ட் க்கு ெவளிேய உள்ள ெசயல்பா கைள அவரால் தன்னந்தனியாகேவ ெசய்ய கிறதா? 

அாிதாக (அ) ஒ ேபா மில்ைல சில ேநரம் ெப ம்பாலான ேநரம் ெதாியா  
(ெபா வாக உதவியின்றி (ஓரள க்கு (அர்த்த ள்ள பங்ேகற் ,  
அவராகேவ ெசயல்பா கைள மற் ம்/அல்ல  வழக்கமான உதா. வாக்களித்தல்) 
ெசய்ய யா ) ெசயல்பா கள். உதா. மதம்  

ெதாடர்பான ெசயல்பா களில்  
ெபயரளவிற்கு பங்ேகற்றல் அல்ல   
அழகு நிைலயம் ெசல்வ )  

 

8. ட் க்கு ெவளியில் நடக்கும் ச க நிகழ்ச்சிக க்கு அைழத்   
ெசல்லப்ப கிறாரா?  ஆம் இல்ைல  

 

இல்ைலெயனில், ஏன் இல்ைல?  
 

9. ஆய் க்கு உட்ப பவாின் நடத்ைதைய சாதாரணமாகப் பார்க்கும்  
ஒ வர் அவர் ேநா ற்றி க்கிறார் என்  நிைனப்பாரா?  ஆம் இல்ைல  

 

10. சிகிச்ைச இல்லத்தில் இ க்கும்ேபா , ச க நிகழ்ச்சிகளில்  நல்ல  
ைறயில் கலந்  ெகாள்கிறாரா (சிந்தைன)?  ஆம் இல்ைல  

 

க்கியம்: 
ச தாய நிகழ்ச்சிகளில் ஆய் க்கு உட்ப பவர் எந்த அள க்கு பாதிக்கப்ப கிறார் என்பைத மதிப்பிடப் ேபா மான  
தகவல்கள் உள்ளனவா? 
இல்ைலெயனில், தய  ெசய்  ேம ம் விசாாிக்க ம்.  
 

ச தாய ஈ பா கள்:  மதச்சார்பான ெசயல்பா கள், நண்பர்கள் அல்ல  கு ம்பங்க டன் ெவளியில் ெசல்வ , 
அரசியல் ெசயல்பா கள், ெதாழில் ாீதியான சங்கங்களில் ேசர்ந்  ெசயல்ப வ , பிற ெதாழில் ைற கு மங்களில் 
பங்ெக ப்ப , ச க அைமப் கள், ேசைவ அைமப் கள், கல்வி அைமப் களில் ேசர்ந்  ெசயல்ப வ  
 
_______________________ 
*இந்த விவகாரங்களில் ஆய் க்கு உட்ப பவாின் பங்ெக ப்  நிைலைய ெதளி  ப த்திக் ெகாள்ள, ேதைவெயனில் 
தய  ெசய்  குறிப் கைளச் ேசர்க்க ம். 
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ைளக் ேகாளா க்கான சிகிச்ைச ைற மதிப்பீட் த் தாள்  
 

தகவலாளாின் ட்  ேவைலகள் மற் ம் ெபா ேபாக்கு குறித்த ேகள்விகள் 
 

1a.  ட்  ேவைலகைளச் ெசய் ம் அவ ைடய திறனில் என்ன மாற்றங்கள் நடந்தி க்கின்றன?  
 

 
1b.  அவரால் எைதெயல்லாம் இப்ேபா ம் நன்றாகச் ெசய்ய கிற ?  

 
 

2a.  அவர் ெபா ேபாக்குகளில் ஈ ப வதற்கான அவ ைடய திறனில் என்ன மாற்றங்கள்  
நடந்தி க்கின்றன?  

 
2b. அவரால் எைதெயல்லாம் இப்ேபா ம் நன்றாகச் ெசய்ய கிற ?  

 
 

3. சிகிச்ைச இல்லத்தில் இ க்கும்ேபா , அவரால் எவற்ைற ன்  ேபால 
சாியாகச் ெசய்ய யவில்ைல ( ட்  ேவைல ம் ெபா ேபாக்கும்)? 

 

 
 
அன்றாட நடவ க்ைககள் (The Dementia Scale of Blessed) 

 இழப்  இல்ைல க ம் இழப்  
4. ட்  ேவைலகைள ெசய் ம் திறன் 0 0.5 1 

 
தய  ெசய்  விவாிக்க ம்:  
 

 

 
5. எந்த அளவிற்கு அவரால் ட்  ேவைலகைள ெசய்ய கிற : 

(ஒன்ைறத் ேதர் ெசய்க.  தகவலாளைர ேநர யாகக் ேகட்க ேவண் யதில்ைல). 
 

உ ப்ப யான ெசயல்பா  ஏ மில்ைல.  
(ப க்ைகைய சாிெசய்தல் ேபான்ற சின்னச்சின்ன ேவைலகைள ெசய்கிறார், அ ம் பிற ைடய  
மிகுதியான கண்காணி்ப்பில்) 

 

சில ேவைலகைள மட் ம் ெசய்ய கிற .  
(ஓரள  கண்காணிப்பில், ஏற் க் ெகாள்ளக்கூ ய அள  சுத்தத் டன் பாத்திரங்கைளக் 
க கிறார், ேமைஜைய சாி ெசய்கிறார்) 

 

சில ேவைலகைள தன்னந்தனியாக ெசய்ய கிற . 
(வாக்கூம் கிளீனர் ேபான்றவற்ைற இயக்க கிற , எளிய சாப்பாட்ைடத் தயாாித் க் ெகாள்ள 

கிற ) 
 

வழக்கமான ேவைலகைள, ஆனால் வழக்கமான அளைவவிடக் குைறவாக ெசய்ய கிற . 
 

வழக்கமான ேவைலகைள வழக்கம் ேபால ெசய்ய கிற . 
 
 

க்கியம்: 
ட்  ேவைலகள் ெசய்தல் மற் ம் ெபா ேபாக்குகளில் ஈ ப வதில் ஆய் க்கு உட்ப பவர் எந்த 

அள க்கு பாதிக்கப்ப கிறார் என்பைத மதிப்பிடப் ேபா மான  தகவல்கள் உள்ளனவா?  
இல்ைலெயனில், தய  ெசய்  ேம ம் விசாாிக்க ம்.  
 

ட்  ேவைலகள்: சைமத்தல், ணி ைவத்தல், ப் ர  ெசய்தல், மளிைக சாமான்கள் வாங்குதல், 
குப்ைபைய அகற் தல், ேதாட்ட ேவைல, சாதாரண பராமாிப்  ேவைல மற் ம் அ ப்பைடயான 

ட் ப் ப பார்ப்  ேபான்றைவ. 
 
ெபா ேபாக்குகள்: ைதயல், ஓவியம் வைரதல், ைகவிைனப் ெபா ட்கள் ெசய்தல், ப த்தல், 
மகிழச்ெசய்தல்,  ைகப்படக்கைல, ேதாட்டக்கைல, நாடகத்திற்கு/சினிமாவிற்கு அல்ல  இைச 
நிகழ்ச்சிக்கு ெசல் தல், மரேவைல, விைளயாட் களில் பங்ேகற்றல் ேபான்றைவ. 
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ைளக் ேகாளா க்கான சிகிச்ைச ைற மதிப்பீட் த் தாள் 
 
தகவலாள க்கான சுய பராமாிப்  பற்றிய ேகள்விகள்: 
 

* கீழ்க்காண்பவற்றில் அவர  மனத்திறன் பற்றிய உங்கள  மதிப்பீ  என்ன: 
 
 
 

உதவியின்றி 

எப்ேபாதாவ  
ெபாத்தன்கைள 

இடம் மாற்றி 
ைவத் வி தல், 

ேபான்றைவ 

ெபா வாக 
மறந் வி ம் 
ஆைடகைளத் 

தவறாக வாிைசப் 
ப த் தல் 

ஆைட அணிய 
இயலாைம 

     
A.  ஆைட அணிதல் 

(The Dementia 
Scale of Blessed) 

0 1 2 3 

     
     
     
 

உதவியின்றி 
ண்ட 

ேவண் ள்ள  
சில சமயம் உதவி 

ேதைவ 

எப்ேபா ம்/ 
கிட்டத்தட்ட 

எப்ேபா ம் உதவி 
ேதைவ 

     
B.  குளித்தல், 

அலங்காித்  
ெகாள் தல்  

0 1 2 3 

     
     
     
 

சுத்தமாக; சாியான 
பாத்திரங்கள் 

அசுத்தமாக; 
கரண்  எளிய திட உண  

வ ம் 
ஊட்டப்பட 
ேவண் ம் 

     
C.  சாப்பி தல் 0 1 2 3 
     
     
     
 

சாதாரணமாக 
ைமயான  

கட் ப்பா  

எப்ேபாதாவ  
ப க்ைகயில் 

சி நீர் கழித்தல் 

அ க்க  
ப க்ைகயில் 

சி நீர் கழித்தல் 

சி நீர் மற் ம் 
மலத்தின் மீ  
கட் ப்பா  

இல்ைல 
     
D.  சி நீர் மற் ம் 

மலத்தின் மீ  
கட் ப்பா  

(The Dementia 
Scale of Blessed) 

0 1 2 3 

     
 
 
 
 
__________________________________ 
* ண்டப்பட ேவண் ய நிைலயில் இல்ைலெயன்றா ம், ஆய் க்கு உட்ப பவாின் சுய பராமாிப்  

ந்ைதய நிைலைய விட பாதிக்கப்பட் ப்பின், மதிப்ெபண் கட்டம் 1 ஐ ேதர்  ெசய்யலாம். 
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ைளக் ேகாளா க்கான சிகிச்ைச ைற மதிப்பீட் த் தாள்  
 

ஆய் க்கு உட்ப பவ க்கான ஞாபகம் பற்றிய ேகள்விகள்: 
 

1.  உங்க க்கு ஞாபகம் அல்ல  சிந்திப்பதில் பிரச்சிைன இ க்கிறதா? ஆம் இல்ைல 
 

2.  சற்  ேநரத் க்கு ன் தான் உங்கள் (வாழ்க்ைகத் ைணவர், பிறர்) உங்க ைடய சமீபத்திய 
அ பவங்கள் சிலவற்ைறப் பற்றி என்னிடம் கூறினார்கள். அைவ பற்றி என்னிடம் தாங்கள் 
ஏேத ம் கூற மா? (சம்பவம் நடந்த இடம், நடந்த நாள், பங்ேகற்பாளர்கள், எவ்வள  ேநரம் 
நடந்த , எப்ேபா  ந்த , ஆய் க்கு உட்ப பவ ம் பிற பங்ேகற்பாளர்க ம் அங்ேக எப்ப  
ேபானார்கள் ேபான்ற விவரங்கைளப் ெபற  ண் ங்கள்). 

 

 1 வாரத்திற்குள் 
1.0 – ெப மளவில் சாி  
0.5  
0.0 – ெப மளவில் சாியில்ைல  
   
 1 மாதத்திற்குள் 
1.0 – ெப மளவில் சாி  
0.5  
0.0 – ெப மளவில் சாியில்ைல   

 

3.  நான் உங்களிடம் ஒ  ெபயைர ம் கவாிைய ம் ெசால் ேவன். அைத சில நிமிடங்க க்கு நீங்கள் 
நிைனவில் ைவத் க் ெகாள் ங்கள். நான் அந்தப் ெபயைர ம் கவாிைய ம் ெசான்ன டன் 
நீங்கள் தி ப்பிச் ெசால் ங்கள்: (அவர் சாியாக ெசால் ம்வைர அல்ல  அதிகபட்சம் ன்  
தடைவ வைர தி ம்பத் தி ம்ப ெசால் ங்கள்). 

 

அம்சங்கள் 1 2 3 4 5 
 த்  பாண் , 42 ஜாலான் கூச்சிங், ேகாலாலம் ர் 
 த்  பாண் , 42 ஜாலான் கூச்சிங், ேகாலாலம் ர் 
 த்  பாண் , 42 ஜாலான் கூச்சிங், ேகாலாலம் ர் 

 

(ஒவ்ெவா  யற்சியி ம் சாியாக தி ப்பிச் ெசான்னவற்ைற அ க்ேகா க).   
 

4.  நீங்கள் பிறந்த ேததி என்ன?  
 

5.  நீங்கள் எங்ேக பிறந்தீர்கள்?  
 

6.  நீங்கள் கைடசியாகப் ப த்த பள்ளி எ ? 
ெபயர்  
இடம்  வகுப்   

 

7.  உங்கள் பிரதான ெதாழில்/ேவைல எ  (நீங்கள் ேவைலயில் இல்ைலெயன்றால் உங்கள்   
 வாழ்க்ைகத் ைணவாின் ேவைல)?  

 

8.  நீங்கள் கைடசியாக இ ந்த பிரதான ேவைல எ  (நீங்கள் ேவைலயில் இல்ைலெயன்றால்   
 உங்கள் வாழ்க்ைகத் ைணவாின் ேவைல)?  

 

9.  நீங்கள் (அல்ல  வாழ்க்ைகத் ைணவர்) ஓய்  ெபற்ற  எப்ேபா  மற் ம் ஏன்?  
  

 

10.  நான் ஞாபகம் ைவத் க் ெகாள் மா  ெசான்ன ெபயைர ம் கவாிைய ம் தி ப்பிச் 
ெசால் ங்கள்: 
அம்சங்கள் 1 2 3 4 5 
 த்  பாண் , 42 ஜாலான் கூச்சிங், ேகாலாலம் ர் 

 

(சாியாக தி ப்பிச் ெசான்ன அம்சங்கைள அ க்ேகா க). 
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ைளக் ேகாளா க்கான சிகிச்ைச ைற மதிப்பீட் த் தாள்  
 
காலம் மற் ம் இடத்ைதத் தீர்மானிக்கும் திறைம பற்றிய ஆய் க்கு உட்ப பவ க்கான ேகள்விகள்: 
 
ஒவ்ெவா  ேகள்விக்கும் ஆய் க்கு உட்ப பவர் கூ ம் பதிைல வார்த்ைதக்கு வார்த்ைத அப்ப ேய 
எ த ம்  
 

1.  இன்ைறய ேததி என்ன? சாி சாியல்ல  
 

 
 
 

2.  இன்  என்ன கிழைம? சாி சாியல்ல 
 
 

 
 
 

3.  இ  என்ன மாதம்? சாி சாியல்ல 
 
 

 
 
 

4.  இ  என்ன வ டம்? சாி சாியல்ல 
 
 

 
 
 

5.  இந்த இடத்தின் ெபயர் என்ன? சாி சாியல்ல 
 
 

 
 
 

6.  நாம் இ க்கும் நகரத்தின் அல்ல  மாநகரத்தின் ெபயர்  
என்ன? சாி சாியல்ல 

 
 

 
 
 

7.  இப்ேபா  ேநரம் என்ன? சாி சாியல்ல 
 
 

 
 
 

8.  தகவலாளர் யார் என்ப  ஆய் க்கு உட்ப பவ க்குத்  
ெதாி மா (உங்கள் அ மானத்தில்)? சாி  சாியல்ல 
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ைளக் ேகாளா க்கான சிகிச்ைச ைற மதிப்பீட் த் தாள்  
 
ஆய் க்கு உட்ப பவ க்கான தீர்மானித்தல் மற் ம் பிரச்சிைனத் தீர்த்தல் ேகள்விகள்: 

 
குறிப் ைரகள்: ெதாடக்கத்தில், ஆய் க்கு உட்ப பவர் அளித்த பதில்கள் தரம் 0 விற்குத் தகுதி  
இல்லாம ந்தால், பிரச்சிைனைய ஆய் க்கு உட்ப பவர் எவ்வள  சிறப்பாகப் ாிந்  ெகாள்கிறார் என்பைத 
இனம்காண அைத மீண் ம் ேகட்க ம். மிகெந க்கமான பதிைல வட்டமிட ம். 

 
ஒற் ைமகள்: 
 

உதாரணம்:  “ேபனா க்கும் ெபன்சி க்கும் உள்ள ஒற் ைம என்ன?  (எ  க விகள்) 
பின்வ ம் ெபா ள்க க்கு இைடயில் உள்ள ஒற் ைம என்ன?” ஆய் க்கு உட்ப பவாின் பதில் 

 
1.  ெவங்காயம் …கத்திாிக்ைக  
 (0 = காய்கறிகள்) 
 (1 = உண்ணக்கூ ய உண கள், உயி ள்ளைவ, சைமக்கக்கூ யைவ, இதர)  
 (2 = உாிய பதில் இல்ைல; ேவற் ைமகள்; அவற்ைற வாங்க ம்) 

 
2.  ேமைஜ …… த்தக அலமாாி  
 (0 = ேமைஜ/நாற்கா  ேபான்றைவ, அ வலகத்திற்கான ேமைஜ/நாற்கா  ேபான்றைவ; 

இரண் ம் த்தகம் ைவக்கலாம்)  
 (1 = மரத்தால் ஆன , கா ள்ள ) 
 (2 = உாிய பதில் இல்ைல, ேவற் ைமகள்) 

 
ேவற் ைமகள்: 
 
உதாரணம்: “சீனிக்கும் ளிக்கும் இைடயில் என்ன ேவ பா ?  (இனிப்  x ளிப் ) 
 
பின்வ பைவக க்கிைடயிலான ேவற் ைமகள் என்ன?”  
 

3.  ெபாய்……பிைழ  
 (0 = ஒன்  ெதாிந்ேத ெசய்வ , ஒன்  ெதாியாமல் ெசய்வ ) 
 (1 = ஒன்  ேமாசம், ஒன்  நல்ல  – அல்ல  ஒன்ைற மட் ேம விளக்குகிறார்) 
 (2 = ேவ  ஏேத ம், ஒற் ைமகள்)   

 
4.  ஆ ……கால்வாய்  
 (0 = இயற்ைகயான  - ெசயற்ைகயான ) 
 (2 = ேவ  ஏேத ம்)  

கணக்கிடல்:  
5.  ஒ  ாிங்கிட் ல் எத்தைன 10 காசுகள் உள்ள ? சாி சாியல்ல 

 

6.  6.80 ாிங்கிட் ல் எத்தைன 20 காசுகள் உள்ள ? சாி சாியல்ல 
 

7.  20 - ல் இ ந்  3 ஐ கழி ங்கள். அேதேபால் ெதாடர்ந்   
3 - ஐ கழித் க் ெகாண்ேட இ திவைர ெசல் ங்கள்.     சாி சாியல்ல  

தீர்மானித்தல்:  
 

8. ன்பின் ெதாியாத நகரத்திற்கு வந்தால், நீங்கள் பார்க்க வி ம் ம் உங்கள் நண்பைர எப்ப க் 
கண் பி ப்பீர்கள்? 

  

 (0 = ெதாைலேபசி ைடரக்டாியில் பார்த்தல் அல்ல  ெபா  நண்பர் ஒ வைர அைழத்தல்) 
 (1 = ேபா ல் விசாாித்தல், ெதாைலேபசி ஒப்பிேரட்ட்ைர விசாாித்தல்(ெப ம்பாலான ேநரம் 

இங்கு கவாி கிைடப்பதில்ைல) 
 (2 =ெதளிவான பதில் இல்ைல) 

 
9.  தனக்கு ஏற்பட் ள்ள ஊனம் மற் ம் ச க நிைலையப் பற்றி ம், தான் இந்தப் பாிேசாதைனயில் 

ஏன் கலந்  ெகாண் க்கிறார் என்ப  பற்றி ம் ஆய் க்கு உட்ப பவாின் மதிப்பீ  (இ  
ன்ேப ேகட்கப்பட் ந்தா ம் உங்கள் ெசாந்த க த்ைத இங்ேக ெதாிவிக்க ம்): 

 
நன்றாகத் ெதாிந்தி க்கிறார் ஓரள  ெதாிந்தி க்கிறார் சிாிதளெவ ெதாிந்தி க்கிறார் 
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ைளக் ேகாளா க்கான சிகிச்ைச ைற மதிப்பீட் த் தாள் (CDR) 
 

ைளக் ேகாளா க்கான சிகிச்ைச ைற  
மதிப்பீ  (CDR): 0 0.5 1 2 3 

 

 பாதிப்  

 எ மில்ைல 
0 

ேகள்விக்குாிய  
0.5 

ேலசாக 
1 

மிதமாக 
2 

க ைமயாக 
3 

ஞாபக சக்தி 

ஞாபக சக்தி இழப்  இல்ைல அல்ல  
எப்ேபாதாவ  சிறிதள  மறதி 
ஏற்ப கிற  

ெதாடர்ந்  சற்  மறதி; 
சம்பவங்கைள ஓரள  
ஞாபகப்ப த் தல்; 
"பரவாயில்ைல" ரக மறதி 

ஓரள க்கு ஞாபக சக்தி இழப் ; அண்ைமச் 
சம்பவங்களில் மிக ம் குறிப்பிடத்தக்க 
வைகயில்; அன்றாட ெசயல்பா களில் 
குைறபா  கு க்கி கிற  

க ைமயான ஞாபக சக்தி இழப் ; 
அதிகம் பயின்றைவ மட் ேம 
ஞாபகத்தில் உள்ள ; திய 
தகவல்கள் சீக்கிரம் மறந் வி கிற . 

க ைமயான ஞாபக சக்தி 
இழப் ;  இங்கும் அங்கும் ஓரள  
ஞாபகத்தில் உள்ளன. 

காலம் மற் ம் 
இடத்ைதத் 

தீர்மானிக்கும் 
திறைம 

காலம் மற் ம் இடத்ைதத் 
தீர்மானிக்கும் திறைமயில் ைம 

ேநரத்ைதத் ெதாடர்  
ப த் வதில் இ க்கும் ஓரள  
சிரமம் தவிர, காலம் மற் ம் 
இடத்ைதத் தீர்மானிக்கும் 
திறைமயில் ைம 

ேநரத்ைதத் ெதாடர்  ப த் வதில் ஓரள  
சிரமம்; பாிேசாதைனக்கான இடத்ைதக் 
கண் பி ப்பதில் தீர்மானிக்கும் திறைம; ேவ   
இடங்களில் இடத்ைதத் தீர்மானிக்கும் திறைம 
இல்லாமல் இ க்கலாம். 

ேநரத்ைதத் ெதாடர்  ப த் வதில் 
க ைமயான சிரமம்; வழக்கமாக 
ேநரத்ைதத் தீர்மானிக்க 

வதில்ைல, அ க்க  இடத்ைதத் 
தீர்மானிக்க வதில்ைல 

இ  அவ க்கு மட் ேம 
ெபா ந் ம் 

தீர்மானித்த ம் 
பிரச்சிைன 
தீர்த்த ம் 

அன்றாட பிரச்ைனக க்குத் தீர்  
காண்ப டன் வியாபார மற் ம் நிதி 
விவகாரங்கைள சிறப்பாகக் 
ைகயா கிறார்; கடந்த காலத்ைத 
ஒப்பிட் ப் பார்க்கும்ேபா , 

ெவ க்கும் திறைம நன்றாக 
உள்ள . 

பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  
காண்பதி ம், ஒற் ைமகள் 
மற் ம் ேவற் ைமகைள 
அறிவதி ம் ஓரள  பாதிப்  
இ க்கிற . 

பிரச்சிைனகைளக் ைகயாள்வதி ம், 
ஒற் ைமகள் மற் ம் ேவற் ைமகைள 
அறிவதி ம் ஓரள  சிரமம் இ க்கிற . ச கத் 
ெதாடர்பான தீர்மானித்தல்கள் அப்ப ேய 
இ க்கின்றன. 

பிரச்சிைனகைளக் ைகயாள்வதி ம், 
ஒற் ைமகள் மற் ம் 
ேவற் ைமகைள அறித ம் 
க ைமயான சிரமம் இ க்கிற ;  
ச கத் ெதாடர்பான 
தீர்மானித்தல்களில் பாதிப்    

தீர்மானிக்கேவா அல்ல  
பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்கேவா 

வதில்ைல 

ட் க்கு ெவளிேய தாமாகேவ ெசயல்ப வதாக பாவைன 
ெசய்வதில்ைல 

ச தாய 
ஈ பா கள் 

ேவைல, ஷாப்பிங், ெதாண்  மற் ம் 
ச கக் கு க்களில் வழக்கமான 
அளவில் தனியான ைறயில் 
ெசயல்பா கள் 

இந்த ெசயல்பா களில் சற்  
பாதிப்  

சிலவற்றில் இன் ம் ஈ பட ந்தா ம், இந்த 
நடவ க்ைககளில் தனியாக 
ஈ பட யவில்ைல; தற்ெசயலாகப் பார்த்தால் 
சாதாரணமாகேவ ெதாிகிற . 

ட் க்கு ெவளிேய நிகழ்ச்சிக க்கு 
அைழத் ச் ெசல்லலாம் என்  
எண்ணத்தக்க ேதாற்றம்   

ட் க்கு ெவளிேய 
நிகழ்ச்சிக க்கு அைழத் ச் 
ெசல்ல யாத அள  
நலமின்ைம என்  
எண்ணத்தக்க ேதாற்றம்   

ம் 
ெபா ேபாக்கு

க ம் 

ட்  வாழ்க்ைக, ெபா ேபாக்கு, 
அறிவார்ந்த ெசயல்பா கள் 
ஆகியைவ நன்கு 
பராமாிக்கப்ப கின்றன 

ட்  வாழ்க்ைக, 
ெபா ேபாக்கு, அறிவார்ந்த 
ெசயல்பா கள் ஆகியவற்றில் 
ஓரள  பாதிப்  உள்ள  

ட் ச் ெசயல்பா களில் ேலசான ஆனால் 
நிச்சயமான குைறபா  உள்ள ; க டமான 
ேவைலகள் ைகவிடப்பட்டன; மிக ம் 
சிக்கலான ெபா ேபாக்குகள் மற் ம் ஆர்வச் 
ெசயல்கள் ைகவிடப்பட்டன 

சாதாரண ேவைலகள் மட் ம் 
ெதாடரப்ப கிற ; மிக ம் 
வைரய க்கப்பட்ட ஆர்வச்ெசயல்கள்; 
பராமாிப்  ேமாசம் 

ட் ல் எந்த ஒ  
ெசயல்பாட்ைட ம் 
ெசய்வதற்கான குறிப்பிடத்தக்க 
திறைம இல்ைல  

சுய பராமாிப்  

சுய பராமாிப்ைப தாக ெசய்ய ம்   ண்டப்பட ேவண் யி க்கிற  ஆைடயணிதல், ய்ைம ேபணல் 
மற் ம் ெசாந்த உடைமகைள 
ைவத் க் ெகாள்ள உதவி 
ேதைவப்ப கிற  

ெசாந்த கவனிப் க்கு அதிக 
உதவி ேதைவப்ப கிற ; 
அ க்க  சி நீர் மற் ம் 
மலத்தின் ேமல் கட் ப்பா ன்றி 
இ ப்ப  

 

சிந்திக்கும் திறைம இழப்பால் ந்ைதய வழக்கமான நிைலயி ந்  குைறந்தி ந்தால் மட் ேம மதிப்ெபண் அளிக்க ம், பிற காரணங்களால் பாதிப்  
இ ந்தால் அல்ல. 

CDR® 
Clinical Dementia Rating Assessment Protocol
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