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LINGUISTIC VALIDATION CERTIFICATE 
 

Clinical Dementia Rating Worksheet (CDR) 
 

This is to certify that Mapi Language Services conducted the linguistic validation of the paper 

version of the CDR (source file name: CDR_AU1.0_eng-USori) into Tamil for Singapore.  

 

The aim of linguistic validation is to obtain translations that are: 

 conceptually equivalent to the original and comparable across languages; 

 culturally relevant to the context of the target country; 

 easily understood by the people to whom the translated instrument is administered. 

 

This is achieved using a rigorous methodology1 involving: 

 a process which comprises several steps; 

 the instrument’s developer input on conceptual issues; 

 a skilled team recruited by Mapi Language Services in the target country and headed by a 

consultant with knowledge of and experience in the field of Clinical Outcome Assessments. The 

consultant supervises and coordinates the linguistic validation process in his/her country; 

 a centralized review process coordinated by Mapi Language Services, including quality control 

by linguists and discussions about translation decisions with the consultant at each step of the 

process. 

 cross-cultural harmonisation to ensure common understanding of the instrument’s concepts by all 

participants involved in the process and achieve conceptual equivalence across languages. 

 

The aforementioned translation (filename : Roche_WN29922 

WN39658_CDR_TAM_SGP_v1_17AUG2017, dated 17 Aug 2017) underwent the following 

steps:  

 Adaptation step based on the Tamil version for India in order to render the translation 

appropriate for the context of Singapore 

 Clinician’s Review step  

 Proofreading step 

 

The existing version on which the linguistic validation work was based had previously undergone the following 

steps:  

 Forward Translation step 

 Backtranslation step 
 

Mapi Language Services may not be held liable for any changes made on the translation after 

completion of project 060021 by Mapi Language Services on 17 Aug 2017. 

Approved By: 

Ana BAYLES 
Managing Director  
Mapi - Language Services 
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மருத்துவரீதியரன முதுமமக் கரல மறதி ந ரய் மதிப்பீட்டு நகள்வித்தரள்  

இது ஒரு பரதி-வடிவமமக்கப்பட்ட ந ர்கரணல் ஆகும். தயவுசெய்து இந்தக் நகள்விகள் அமனத்மதயும் நகட்கவும். 

ஆய்வுக்குட்படுபவரின் மருத்துவரீதியரன முதுமமக் கரல மறதி ந ரய் மதிப்பீட்மட (CDR) தீர்மரனிப்பதற்குத் 

நதமவப்படுகின்ற கூடுதலரன நகள்விகமையும் நகட்கவும். தயவுசெய்து கூடுதல் நகள்விகைில் இருந்து சபற்ற 

தகவல்கமைக் குறித்துக்சகரள்ைவும். 
 

தகவல் அைிப்பவரிடம் நகட்க நவண்டிய ஞரபகெக்தி குறித்த நகள்விகள்: 
 

1. ஞரபகெக்தி அல்லது ெிந்திப்பது ெம்பந்தமரன பிரச்ெிமனகள்  

எதுவும் அவருக்கு இருக்கிறதர? ஆம் இல்மல 

 

1a. ஆம் என்றரல், இது வழக்கமரக இருக்கும் பிரச்ெிமனயர  

(எப்நபரதரவது என்பதற்கு மரறரக)? ஆம் இல்மல 

 

2. ெமீபத்திய  ிகழ்ச்ெிகமை அவரரல்  ிமனவுகூர முடிகிறதர? சபரதுவரக ெிலந ரம் அரிதரக 

 

3. அவரரல் ஒரு ெிறிய பட்டியலில் உள்ை சபரருட்கமை  

(கமடயில் வரங்க நவண்டியமவ) ஞரபகத்தில்  

மவத்துக்சகரள்ை முடிகிறதர? சபரதுவரக ெிலந ரம் அரிதரக 

 

4. கடந்த வருடத்தில் அவரது  
ஞரபகெக்தி சகரஞ்ெம் குமறந்திருந்ததர?  ஆம் இல்மல 

 

5. ெில வருடங்களுக்கு முன்பிருந்த தினெரி  டவடிக்மககமைப்  

(பணிபுரிந்தநபரது இருந்த  டவடிக்மககள்) பரதிக்கக் 

கூடிய அைவிற்கு அவர் ஞரபகெக்தி பரதிக்கப்பட்டிருக்கிறதர?  
(ச ருங்கிய உறவினர் கருத்து) ஆம் இல்மல 

 

6. ஒரு முக்கிய  ிகழ்ச்ெி (உ-ம். பயணம், விருந்து, குடும்பத் திருமணம்)  

 டந்து முடிந்த ெில வரரங்களுக்குள் அமத அவர்  

முற்றிலுமரக மறந்து விடுகிறரரர? சபரதுவரக ெிலந ரம் அரிதரக 
 

7. முக்கிய  ிகழ்ச்ெி சதரடர்பரன விவரங்கமை  
அவர் மறந்து விடுகிறரரர? சபரதுவரக ெிலந ரம் அரிதரக 

 

8.  ீண்ட கரலத்திற்கு முந்மதயதரன  

முக்கியமரனத் தகவல்கமை அவர் முற்றிலுமரக மறந்து  

விடுகின்றரரர (உ-ம். பிறந்த நததி, திருமணத் நததி,  

பணியரற்றிய இடம்)? சபரதுவரக ெிலந ரம் அரிதரக 
 

9. அவர்  ிமனவு சகரள்ை நவண்டிய, அவர் வரழ்க்மகயில்  டந்த, ெமீபத்திய  ிகழ்ச்ெி எமதயரவது என்னிடம் 

கூறவும். ( ிகழ்ச்ெி  டந்த இடம்,  டந்த ந ரம், பங்கு சபற்றவர்கள், எவ்வைவு கரலம்  ிகழ்ச்ெி  டந்தது, 

எப்நபரது முடிந்தது மற்றும் ஆய்வுக்குட்படுபவர் அல்லது பங்கு சபற்ற மற்றவர்கள் எப்படி அந்த இடத்மதச் 

சென்று அமடந்தனர் நபரன்ற விவரங்கமைப் பின்னர் பரிநெரதமன செய்வதற்கரகப் சபறவும்.) 
 

1 வரரத்திற்குள்:  

 

 
1 மரதத்திற்குள்:  
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10. அவர் எப்நபரது பிறந்தரர்?  

 

11. அவர் எங்கு பிறந்தரர்?  

 

12. அவர் கமடெியரகப் படித்த பள்ைி எது?  

சபயர்  

இடம்  

வகுப்பு  

 

13. அவரது முக்கியமரன சதரழில்/நவமல எது (அல்லது 

ஆய்வுக்குட்படுபவர் நவமல இல்லரமல் இருந்தரல் 

அவரது வரழ்க்மகத் துமணவரின் நவமல)? 

 

 

14. அவர் கமடெியரகப் பரர்த்த சபரிய நவமல எது 

(அல்லது ஆய்வுக்குட்படுபவர் நவமல இல்லரமல் 

இருந்தரல் வரழ்க்மகத் துமணவரின் நவமல)? 

 

 

15. அவர் (அல்லது வரழ்க்மகத் துமணவர்) எப்நபரது 

பணியில் இருந்து ஓய்வு சபற்றரர்? ஏன்? 
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மருத்துவரீதியரன முதுமமக் கரல மறதி ந ரய் மதிப்பீட்டு நகள்வித்தரள் 
 

தகவல் அைிப்பவரிடம் நகட்கநவண்டிய ந ரம், இடம், மற்றும் சதரடர்புமுமற பற்றிய உணர்வு குறித்த நகள்விகள்: 

 

பின்வருவன சதரடர்பரக, ெரியரன ஒன்மற எவ்வைவு அடிக்கடி( எந்த அைவுக்கு) அவர் அறிவரர்: 

 

1. நததி? 

 

 சபரதுவரக  ெிலந ரம் அரிதரக சதரியவில்மல 

 

2. மரதம்? 

 

 சபரதுவரக ெிலந ரம் அரிதரக சதரியவில்மல 

 

3. வருடம்? 

 

 சபரதுவரக ெிலந ரம் அரிதரக சதரியவில்மல 

 

4. கிழமம? 

 

 சபரதுவரக ெிலந ரம் அரிதரக சதரியவில்மல 

 

5. ெம்பவங்கள்  ிகழ்ந்த ந ரங்களுக்கிமடயிலரனத் சதரடர்புகள் குறித்து (ஒன்நறரசடரன்மறத் சதரடர்பு 
படுத்திப் பரர்க்கும்நபரது ெம்பவங்கள் எப்நபரது  ிகழ்ந்தன என்பது குறித்து) அவருக்குச் ெிரமம் இருக்கிறதர? 

 

 சபரதுவரக ெிலந ரம் அரிதரக சதரியவில்மல 

 

6. பழக்கமரன சதருக்கைில் அவருமடய வழிமய அவரரல் கரணமுடிகிறதர? 

 

 சபரதுவரக ெிலந ரம் அரிதரக சதரியவில்மல 

 

7. அவரது அண்மட அயலுக்கு சவைிநய ஓரிடத்திலிருந்து மற்நறரரிடத்திற்கு எப்படிப் நபரவசதன்று எவ்வைவு 

அடிக்கடி அவருக்குத் சதரியும்?   

 

 சபரதுவரக ெிலந ரம் அரிதரக சதரியவில்மல 

 

8. வீட்டிற்குள் அவருமடய வழிமய எவ்வைவு அடிக்கடி அவரரல் கரணமுடியும்? 

 

 சபரதுவரக ெிலந ரம் அரிதரக சதரியவில்மல 
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மருத்துவரீதியரன முதுமமக் கரல மறதி ந ரய் மதிப்பீட்டு நகள்வித்தரள் 
தகவல் அைிப்பவரிடம் நகட்கநவண்டிய ஆரரய்ந்து முடிவுசெய்தல் மற்றும் பிரச்ெிமனகமைத் தீர்த்தல் குறித்த 

நகள்விகள்: 
 

1. சபரதுவரக, இந்த ந ரத்தில் பிரச்ெிமனகமைத் தீர்ப்பதற்கரன அவரது திறமன  ீங்கள் மதிப்பிட 

நவண்டியிருந்தரல், எப்படிக் கருதுவீர்கள்: 

 

 எப்நபரதும் இருப்பமதப் நபரல  ன்றரக 
 

  ன்று, ஆனரல் முன்பு இருந்த அைவு  ன்றரக இல்மல 
 

 சுமரர்  
 

 நமரெம் 
 

 திறன் இல்லநவ இல்மல 
 

2. ெிறிதைவு பணத்மத அவர் மகயரளும் திறமன மதிப்பிடுங்கள் (உ-ம். ெில்லமறமயக் கணக்கிட்டுக் 

சகரடுத்தல், ெிறு இனரம் வழங்குதல்): 
 

 இழப்பு இல்மல 
 

 ெிறிது இழப்பு 
 

 மிகுந்த இழப்பு 
 

3. ெிக்கலரன  ிதி அல்லது வர்த்தகம் சதரடர்பரன பரிவர்த்தமனகமை அவர் மகயரளும் திறமன 

மதிப்பிடுங்கள் (உ-ம். கரநெரமல புத்தகத்தின் பற்றுவரவு ெரிபரர்த்தல், இரெீதுக்குரிய பணம்செலுத்துதல்): 
 

 இழப்பு இல்மல 
 

 ெிறிது இழப்பு 
 

 மிகுந்த இழப்பு 
 

4. வீட்டில் ஏற்படும் ஒரு அவெர  ிமலமய அவரரல் மகயரை முடியுமர (உ-ம். குழரய் ஒழுகுதல், ெிறிய அைவில் 

தீப்பற்றுதல்)? 
 

 முன்பு நபரல்  ன்றரக 
 

 ெிந்திப்பதில் பிரச்ெிமன இருப்பதரல் முன்மப விட நமரெமரக 
 

முன்மப விட நமரெமரக ,நவசறரரு கரரணத்தரல் (ஏன்)  

 

 

 

5.  ிமலமமகள் அல்லது விைக்கங்கமை அவரரல் புரிந்துசகரள்ை முடியுமர? 
 

 சபரதுவரக ெிலந ரம் அரிதரக சதரியவில்மல 

 

6. மற்ற மனிதர்களுடனரன ெமூகச் சூழல்கைிலும், கலந்துபழகுவதிலும் அவரரல் தகுந்தபடி [அவரது (ந ரய்க்கு 

முன்பிருந்த) வழக்கம் நபரல]  டந்து* சகரள்ை முடிகிறதர? 
 

 சபரதுவரக ெிலந ரம் அரிதரக சதரியவில்மல 

 

________________________ 
*இந்த அம்ெம்  டத்மதமய மதிப்பிடுகிறது, நதரற்றத்மத அல்ல. 
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மருத்துவரீதியரன முதுமமக் கரல மறதி ந ரய் மதிப்பீட்டு நகள்வித்தரள் 
 

தகவல் அைிப்பவரிடம் நகட்கநவண்டிய ெமூக விவகரரங்கள் குறித்த நகள்விகள்: 

 

நவமல சதரடர்பரக 

1. ஆய்வுக்குட்படுபவர் இப்நபரதும் நவமலக்குப் நபரகிறரரர? ஆம் இல்மல சபரருந்தரது  

இந்தக் நகள்வி சபரருந்தரது என்றரல், நகள்வி 4 க்குச் செல்லவும்  

ஆம் என்றரல், நகள்வி 3 க்குச் செல்லவும்  

இல்மல என்றரல், நகள்வி 2 க்குச் செல்லவும் 
 

2. ஆய்வுக்குட்படுபவர் பணியில் ஓய்வுசபறத் தீர்மரனித்ததில் ஞரபகெக்தி  
அல்லது ெிந்திப்பது ெம்பந்தமரன பிரச்ெிமனகைின் பங்கைிப்பு 

இருந்ததர? (அடுத்தது நகள்வி 4) ஆம் இல்மல சதரியவில்மல 

 

3. ஆய்வுக்குட்படுபவருக்கு அவரது நவமலயில் ஞரபகெக்தி அல்லது ெிந்திப்பது ெம்பந்தமரன குறிப்பிடத்தக்க 
பிரச்ெிமன இருக்கிறதர? 

அரிதரக (அ) ஒருநபரதும் இல்மல ெிலந ரம் சபரதுவரக சதரியவில்மல 

 

 
ெமூக ரீதியரக 

 

4. அவர் எப்நபரதரவது வரகனம் ஓட்டியது உண்டர? ஆம் இல்மல 

 
ஆய்வுக்குட்படுபவர் இப்நபரது வரகனம் ஓட்டுகிறரரர? ஆம் இல்மல 

 
இல்மல என்றரல் இது ஞரபகெக்தி அல்லது ெிந்திப்பது ெம்பந்தமரன  

பிரச்ெிமனகள் கரரணமரகவர? ஆம் இல்மல 

 
5. அவர் இப்நபரதும் ஓட்டுகிறரர் என்றரல், குமறவரன ெிந்தமனயரல்  

பிரச்ெிமனகள் அல்லது ஆபத்துக்கள் இருக்கின்றனவர? ஆம் இல்மல 

 
*6. அவரது நதமவகளுக்குச் சுயமரகக் கமடக்குச் செல்ல முடிகிறதர? 

அரிதரக (அ) ஒருநபரதும் இல்மல ெிலந ரம் சபரதுவரக சதரியவில்மல 
(கமடக்குச்செல்லும்நபரது  (ெில சபரருட்கமை  

கூட யரரரவது உடன் செல்ல நவண்டும்) மட்டும் வரங்குவரர்,  

  வரங்கியமதத் திரும்ப  

  வரங்குவரர் (அ)  

  நதமவயரனமத  

  மறந்துவிடுவரர்) 

 

7. வீட்டிற்கு சவைிநய அவரது  டவடிக்மககமைச் சுயமரகச் செய்வதற்கு முடிகிறதர? 

அரிதரக (அ) ஒருநபரதும் இல்மல ெிலந ரம் சபரதுவரக சதரியவில்மல 

(சபரதுவரக உதவியில்லரமல்   (அைவரக  ( டவடிக்மககைில் 

 டவடிக்மககமை   அத்துடன்/அல்லது அர்த்தமுள்ை பங்கு 

நமற்சகரள்ை முடியரது)  வழக்கமரக, உ-ம். சபறுதல் உ-ம். 

  நகரயில் அல்லது  வரக்கைித்தல்) 

  கூட்டங்கைில்  

  நமம்நபரக்கரக கலந்து  

  சகரள்வது, அழகு  

   ிமலயத்திற்கு செல்வது) 

 

8. குடும்பத்தினரின் வீட்டிற்கு சவைிநய ெமுதரய  ிகழ்ச்ெிகளுக்கு அவர்  

அமழத்துச் செல்லப்பட்டிருக்கிறரரர? ஆம் இல்மல 

இல்மல என்றரல் ஏன் இல்மல?  
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9. ஆய்வுக்குட்படுபவரின்  டத்மதமய யதரர்த்தமரகக் கவனிப்பவர், அவர்  

ந ரயுற்றதரக  ிமனப்பரரர? ஆம் இல்மல 
 

10.  ர்ஸிங் ந ரமில், ெமூக  ிகழ்ச்ெிகைில் அவர்  ல்லபடி பங்கு  

சகரள்கிறரரர (ெிந்திப்பது)? ஆம் இல்மல 
 

முக்கியமரனது: 

ஆய்வுக்குட்படுபவர், ெமூக  டவடிக்மககைில் எந்த அைவுக்குப் பரதிப்பமடந்துள்ைரர் என்பமத மதிப்பிடுவதற்குப் 

நபரதியத் தகவல் கிமடத்துள்ைதர? 

இல்மல என்றரல் நமலும் ஆரரய்க. 

 

ெமூக விவகரரங்கள்: நகரயிலுக்குச் செல்லுதல்,  ண்பர்கள் அல்லது குடும்பத்தினமரக் கரணச் செல்லுதல், அரெியல் 

 டவடிக்மககள், வழக்கறிஞர் ெங்கம் நபரன்ற சதரழில்ெரர் அமமப்புகள், மற்ற சதரழில்ெரர் குழுக்கள், ெமுதரய 

மன்றங்கள், நெமவ அமமப்புகள், கல்வி  ிகழ்ச்ெிகள் நபரன்றமவ. 
 

_______________________ 
* இந்த கைத்தில் ஆய்வுக்குட்படுபவர் எந்த அைவுக்குச் செயல்பட முடிகிறது என்பது பற்றி விைக்குவதற்கு, 

நதமவயிருந்தரல், தயவுசெய்து குறிப்புகமைச் நெர்க்கவும். 
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மருத்துவரீதியரன முதுமமக் கரல மறதி ந ரய் மதிப்பீட்டு நகள்வித்தரள் 
தகவல் அைிப்பவரிடம் நகட்கநவண்டிய வீடு மற்றும் சபரழுதுநபரக்கு குறித்த நகள்விகள்: 

 

1a.  வீட்டு நவமலகமைச் செய்வதில் அவருமடய திறனில் ஏற்பட்டுள்ை மரற்றங்கள் என்ன?  

 
 

1b.  இப்நபரதும் எமத அவரரல்  ன்றரகச் செய்ய முடியும்?  

 
 

2a.  சபரழுதுநபரக்குகமைச் செய்வதில் அவருமடய திறனில் ஏற்பட்டுள்ை மரற்றங்கள் என்ன?  

 
 

2b.  இப்நபரதும் எமத அவரரல்  ன்றரகச் செய்ய முடியும்?  

 
 

3.   ர்ஸிங் ந ரமில் இருக்கும்நபரது, அவரரல் எமத நமற்சகரண்டு  ன்றரக   

 செய்ய முடியவில்மல (வீடு மற்றும் சபரழுதுநபரக்கு)?  

 
 

தினெரி  டவடிக்மககள் (The Dementia Scale of Blessed): 

 இழப்பு இல்மல மிகுந்த இழப்பு 

4. வீட்டு நவமலகமைச் செய்வதில் அவருமடய திறன் 0 0.5 1 
 

தயவுசெய்து விவரிக்கவும்:  

 

 

 

5. வீட்டு நவமலகமைச் செய்வதில் அவரது அைமவத் தயவுசெய்து குறிப்பிடவும்: 

 (ஒன்மறத் நதர்ந்சதடுக்கவும். தகவல் அைிப்பவமர ந ரடியரகக் நகட்க நவண்டியதில்மல.) 
 

நவமலமய அர்த்தம் எதுவுமின்றி செய்ய முடிகிறது. 

(படுக்மகமயச் ெீர்படுத்துவது நபரன்ற எைிய நவமலகமையும் அதிகமரன அைவு 

நமற்பரர்மவயுடன்தரன் செய்ய முடிகிறது) 
 

வமரயறுக்கப்பட்ட ெில நவமலகமை மட்டுநம செய்யமுடிகிறது. 

(ெிறிதைவு நமற்பரர்மவயுடன், பரத்திரங்கமைப் நபரதுமரன அைவு சுத்தமரகக் கழுவவும், நமமைமயச் 

ெரிசெய்யவும் முடிகிறது) 
 

ெிலநவமலகமைச் சுயமரகச் செய்ய முடிகிறது. 

(நவக்குவம் கிைீனர் நபரன்ற கருவிகமைக் மகயரை முடிகிறது; எைிமமயரன உணமவத் தயரரிக்க 

முடிகிறது) 
 

வழக்கமரன நவமலகமைச் செய்ய முடிகிறது, ஆனரல் எப்நபரதும் நபரல அல்ல. 

 

வழக்கமரன நவமலகமை எப்நபரதும் நபரலச் செய்ய முடிகிறது. 
 

 

முக்கியமரனது: 

ஆய்வுக்குட்படுபவர், வீடு மற்றும் சபரழுதுநபரக்கு  டவடிக்மககைில் எந்த அைவுக்குப் பரதிப்பமடந்துள்ைரர் 

என்பமத மதிப்பிடுவதற்குப் நபரதிய தகவல் கிமடத்துள்ைதர? 

இல்மல என்றரல் நமலும் ஆரரய்க. 

 

வீட்டில் செய்யும் நவமலகள்: ெமமப்பது, ெலமவசெய்வது, சுத்தப்படுத்துவது, மைிமக சபரருட்கள் வரங்குவது, 

குப்மபமய சவைிநய சகரண்டு செல்வது, நதரட்டநவமல செய்வது, எைிமமயரன பரரமரிப்புநவமல செய்வது, 

மற்றும் வீட்டில் எைிய பழுதுபரர்ப்பு நவமலகமைச் செய்வது நபரன்றமவ. 

 

சபரழுதுநபரக்குகள்: மதயல்நவமல, வண்ணம் தீட்டுதல், மகவிமனப்சபரருட்கள், படிப்பது, 

விருந்துக்கமழப்பது, புமகப்படக்கமல, நதரட்டநவமல, திமரயரங்கம் அல்லது இமெ ிகழ்ச்ெிக்குச் செல்வது, 

மரநவமல, விமையரட்டுகைில் பங்கு சகரள்வது. 
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மருத்துவரீதியரன முதுமமக் கரல மறதி ந ரய் மதிப்பீட்டு நகள்வித்தரள் 
தகவல் அைிப்பவரிடம் நகட்கநவண்டிய சுய பரரமரிப்பு குறித்த நகள்விகள்: 

 
*கீழ்க்கண்ட விஷயங்கைில் அவரது புத்தித் திறன் குறித்து உங்கள் மதிப்பீடு என்ன: 

 

 

உதவியில்லரமல் 

எப்நபரதரவது 

மரற்றிப்நபரடப் 

பட்ட 

சபரத்தரன்கள், 

மற்றும் இது 

நபரன்றமவ 

தவறரன வரிமெ 

சபரதுவரக 

மறந்துவிடும் 

விஷயங்கள் 

ஆமட அணிந்து 

சகரள்ை முடியரது 

     
A.  ஆமட அணிதல் 

(The Dementia Scale of 

Blessed) 

0 1 2 3 

     

 

உதவியில்லரமல் 

யரரரவது செரல்ல 

நவண்டும் 

ெில ந ரம் உதவி 

நதமவ 

எல்லர ந ரமும் 

அல்லது 

கிட்டதட்ட எல்லர 

ந ரமும் உதவி 

நதமவ 

     
B.  குைித்தல், தூய்மமயரகச் 

ெிங்கரரித்துக் சகரள்ளுதல் 

0 1 2 3 

     

     

     

 சுத்தமரக; 

ெரியரன 

உபகரணங்கள் 

குழப்பமரக; 

கரண்டி 

ெரதரரண திட 

உணவுப்சபரருட்கள் 

முழுமமயரக 

ஊட்ட நவண்டும் 

     
C.  உணவுப் பழக்கங்கள் 0 1 2 3 

     

     

     

 இயல்பரக 

முழுமமயரன 

கட்டுப்பரடு 

எப்நபரதரவது 

படுக்மகமய 

 மனத்தல் 

அடிக்கடி படுக்மகமய 

 மனத்தல் 

இரண்டு பங்கு 

கட்டுப்பரடின்மம 

     
D.  மலம்ைலம் கட்டுப்பரடு 

(The Dementia Scale of 

Blessed) 

0 1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
* ஆய்வுக்குட்படுபவரின் சுய பரரமரிப்பு முன்பிருந்த அைமவவிட குமறந்திருந்தரல், யரரரவது எடுத்துச் செரல்ல 

நவண்டிய அவெியம் இல்மல என்றரலும் சபட்டி-மதிப்சபண்  1 சகரடுக்கலரம். 
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மருத்துவரீதியரன முதுமமக் கரல மறதி ந ரய் மதிப்பீட்டு நகள்வித்தரள் 
ஆய்வுக்குட்படுபவரிடம் நகட்கநவண்டிய ஞரபகெக்தி குறித்த நகள்விகள்: 

 

1.  உங்களுக்கு ஞரபகெக்தி அல்லது ெிந்திப்பது ெம்பந்தமரன 

பிரச்ெிமனகள் எமவயும் இருக்கின்றனவர? ஆம் இல்மல 
 

2.  ெிறிது ந ரத்துக்கு முன் உங்கள் (வரழ்க்மகத் துமணவர் முதலரநனரர்), ெமீபத்தில் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட ெில 

அனுபவங்கமைப் பற்றி என்னிடம் கூறினரர். உங்கைரல் அவற்மறப் பற்றி என்னிடம் சகரஞ்ெம் 

கூறமுடியுமர? ( ிகழ்ச்ெி  டந்த இடம்,  டந்த ந ரம், பங்கு சபற்றவர்கள், எவ்வைவு ந ரம்  ிகழ்ச்ெி  டந்தது, 

எப்நபரது முடிந்தது மற்றும் ந ரயரைி அல்லது பங்கு சபற்ற மற்றவர்கள் எப்படி அந்த இடத்மதச் சென்று 

அமடந்தனர் நபரன்ற விவரங்கமை, நதமவயிருந்தரல்  ிமனவுபடுத்தவும்.) 
 

 1 வரரத்திற்குள் 

1.0 – சபருமைவு ெரி  

0.5  

0.0 – சபருமைவு தவறு  

   

 1 மரதத்திற்குள் 

1.0 – சபருமைவு ெரி  

0.5  

0.0 – சபருமைவு தவறு  

 

3.  ெில  ிமிடங்களுக்கு  ிமனவில் மவத்துக்சகரள்வதற்கரக  ரன் உங்களுக்கு ஒரு சபயர் மற்றும் முகவரிமயக் 

சகரடுப்நபன். இந்தப் சபயமரயும் முகவரிமயயும்  ரன் செரன்னபின் திருப்பிச் செரல்லவும்: 

(வரர்த்மதகமைச் ெரியரகத் திருப்பிச் செரல்லும் வமர அல்லது அதிகபட்ெம் மூன்று முயற்ெிகள் வமர 

மீண்டும் கூறவும்.) 
 

கூற்றுகள் 1 2 3 4 5 

 முத்து குமரர், 18 பரெிர் பஞ்ெரங் ெரமல, ெிங்கப்பூர் 

 முத்து குமரர், 18 பரெிர் பஞ்ெரங் ெரமல, ெிங்கப்பூர் 

 முத்து குமரர், 18 பரெிர் பஞ்ெரங் ெரமல, ெிங்கப்பூர் 

(ஒவ்சவரரு முயற்ெியிலும் ெரியரகத் திருப்பிக் கூறப்பட்ட கூற்றுகமை அடிக்நகரடிடவும்.) 

 

4.   ீங்கள் எப்நபரது பிறந்தீர்கள்?  

 

5.   ீங்கள் எங்கு பிறந்தீர்கள்?  

 

6.   ீங்கள் கமடெியரகப் படித்த பள்ைி எது? 

சபயர்  

இடம்  வகுப்பு  

 

7.  உங்கள் பிரதரன சதரழில்/நவமல எது (அல்லது நவமலக்குச் 

செல்லரமல் இருந்தரல் வரழ்க்மகத் துமணவரின் நவமல)? 

 

 

8.   ீங்கள் கமடெியரகப் பரர்த்த சபரிய நவமல எது (அல்லது நவமலக்குச் 

செல்லரமல் இருந்தரல் வரழ்க்மகத் துமணவரின் நவமல)? 

 

 

9.   ீங்கள் (அல்லது வரழ்க்மகத் துமணவர்) எப்நபரது 

பணியில் இருந்து ஓய்வு சபற்றீர்கள்? ஏன்? 
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10.   ிமனவில் சகரள்வதற்கு  ரன் கூறிய சபயமரயும் முகவரிமயயும் திருப்பிக் கூறுங்கள்: 

கூற்றுகள் 1 2 3 4 5 

 முத்து  குமரர், 18 பரெிர் பஞ்ெரங் ெரமல , ெிங்கப்பூர்  

(ெரியரகத் திருப்பிக் கூறப்பட்ட கூற்றுகமை அடிக்நகரடிடவும்.) 
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மருத்துவரீதியரன முதுமமக் கரல மறதி ந ரய் மதிப்பீட்டு நகள்வித்தரள் 
ஆய்வுக்குட்படுபவரிடம் நகட்கநவண்டிய ந ரம், இடம், மற்றும் சதரடர்புமுமற பற்றிய உணர்வு குறித்த 

நகள்விகள்: 

 
ஒவ்சவரரு நகள்விக்கும் ஆய்வுக்குட்படுபவரின் பதிமல அநத வரர்த்மதகைில் பதிவு செய்யவும் 

 
1.  இன்மறயத் நததி என்ன? ெரி தவறு 

 

 

 

 
2.  இன்மறயக் கிழமம என்ன? ெரி தவறு 

 

 

 

 

 
3.  இப்நபரமதய மரதம் என்ன? ெரி தவறு 

 

 

 

 

 
4.  இப்நபரமதய வருடம் என்ன? ெரி தவறு 

 

 

 

 

 
5.  இந்த இடத்தின் சபயர் என்ன? ெரி தவறு 

 

 

 

 

 
6.   ரம் எந்த வட்டரரத்தில் அல்லது  கரத்தில் இருக்கிநறரம்? ெரி தவறு 

 

 

 

 

 
7.  இப்நபரது ந ரம் என்ன? ெரி தவறு 

 

 

 

 

 
8.  தகவல் அைிப்பவர் யரர் என்று ஆய்வுக்குட்படுபவருக்குத் சதரியுமர  

(உங்கள் கணிப்பில்)? ெரி தவறு 
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மருத்துவரீதியரன முதுமமக் கரல மறதி ந ரய் மதிப்பீட்டு நகள்வித்தரள் 
ஆய்வுக்குட்படுபவரிடம் நகட்கநவண்டிய, ஆரரய்ந்து முடிவுசெய்தல் மற்றும் பிரச்ெிமனகமைத் தீர்த்தல் குறித்த 

நகள்விகள்: 
 

குறிப்புகள்: ஆய்வுக்குட்படுபவரின் ஆரம்ப பதில் 0  மதிப்சபண் சபறவில்மல என்றரல், நகள்விக்கு 

ஆய்வுக்குட்படுபவரின் மிகச் ெிறப்பரனப் புரிந்துசகரள்ளுதமல அறிய, நமற்சகரண்டு அழுத்தமரகக் 

நகட்கவும். சபரிதும் ச ருக்கமரன பதிமல வட்டமிடவும். 

 

ஒற்றுமமகள்: 

 

உதரரணம்: "சபன்ெிலும் நபனரவும் எந்த வமகயில் ஒத்திருக்கின்றன? (எழுது சபரருட்கள்) 
 

இந்த சபரருட்கள் எந்த  

வமகயில் ஒத்திருக்கின்றன?" ஆய்வுக்குட்படுபவரின் பதில் 

 

1.  புடலங்கரய்……கத்தரிக்கரய்  

 (0 = கரய்கறிகள்) 

 (1 = ெரப்பிடும் உணவுகள், உயிருள்ை சபரருட்கள், ெமமக்கலரம், மற்றும் பிற) 

 (2 = சபரருத்தமில்லரதப் பதில்கள்; நவறுபரடுகள்; அமவகமை வரங்கு) 

 

2.  நமமெ……புத்தகப் நபமழ  

 (0 = மரச்ெரமரன்கள், அலுவலகச் ெரமரன்கள்; இரண்டிலும் புத்தகங்கள் மவக்கலரம்) 

 (1 = மரம், கரல்கள்) 

 (2 = சபரருத்தமில்லரதமவ; நவறுபரடுகள்) 

 

நவறுபரடுகள்: 

 

உதரரணம்: "ெர்க்கமரக்கும் வினிகருக்கும் உள்ை வித்தியரெம் என்ன? (இனிப்பு மற்றது புைிப்பு) 
 

இந்த இனங்களுக்கு இமடயில் உள்ை வித்தியரெம் என்ன?" 
 

3.  சபரய்……தவறு  

 (0 = ஒன்று அறிந்து செய்வது, ஒன்று அறியரமல் செய்வது) 

 (1 = ஒன்று சகட்டது மற்றது  ல்லது – அல்லது ஒன்மற மட்டும் விவரிப்பது) 

 (2 = நவறு எதுவும், ஒற்றுமமகள்) 
 

4.  ஆறு……கரல்வரய்  

 (0 = இயற்மகயரனது - செயற்மகயரனது) 

 (2 = நவறு எதுவும்) 

 

கணக்குகள்: 

5.  ஒரு சவள்ைிக்கு எத்தமன 5 கரசுகள்? ெரி தவறு 

 

6.  5.40 சவள்ைிக்கு எத்தமன 20 கரசுகள்?  ெரி தவறு 

 

7.  20 ல் இருந்து 3  ஐக் கழிக்கவும், புதிய எண்ணிலிருந்து 

ஒவ்சவரரு முமறயும் இப்படி 3 ஐக் கமடெி வமர கழிக்கவும்.  ெரி தவறு 
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ஆரரய்ந்து முடிவுசெய்தல்: 
 

8. முன்பின் சதரியரத  கரத்துக்கு வந்திருக்கும் நபரது,  ீங்கள் பரர்க்க விரும்பும் 

 ண்பமர எப்படிக் கண்டுபிடிப்பீர்கள்? 
  
 (0 = சதரமலநபெி புத்தகத்தில் முயற்ெி; இரண்டு நபருக்கும் சபரதுவரன  ண்பமர 

அமழப்பது) 

 (1 = கரவல் துமற உதவி நகரரல், சதரமலநபெி அலுவலமரக் நகட்பது 

(வழக்கமரக முகவரி தரமரட்டரர்) 

 (2 = சதைிவரன பதிலில்மல) 

 

9.  ஆய்வுக்குட்படுபவரின் திறனிழப்பு மற்றும் வரழ்க்மக  ிமல பற்றிய மதிப்பீடும், அவர் இந்த 

ஆய்விற்கு ஏன் வந்திருக்கிறரர் என்ற புரிதலும் (ஏற்கனநவ மதிப்பிட்டிருந்தரலும், இங்கு 

மதிப்பிடுக): 

  ல்ல ஆழமரன ஓரைவு ஆழமரன ெிறிதைவு ஆழமரன  
 

புரிதல் புரிதல் புரிதல் 
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மருத்துவரீதியரன முதுமமக் கரல மறதி ந ரய் மதிப்பீடு (CDR) 
 

மருத்துவரீதியரன முதுமமக் கரல 
மறதி ந ரய் மதிப்பீடு (CDR): 0 0.5 1 2 3 

 

  லக்குமறவு 
 பரதிப்பு இல்மல 

0 
நகள்விக்குரியது 

0.5 
நலெரனது  

1 
மிதமரனது 

2 
கடுமமயரனது 

3 

ஞரபகெக்தி 

ஞரபகெக்தி இழப்பில்மல 

அல்லது நலெரன  ிமலயில்லரத 

ஞரபகமறதி 

 ிமலயரன நலெரன 

ஞரபகமறதி;  ிகழ்ச்ெிகமை 

ஓரைவு  ிமனவுகூர்தல்; 

கடுமமயற்ற ஞரபகமறதி 

மிதமரன ஞரபகெக்தி இழப்பு; 

ெமீபத்திய  ிகழ்வுகமை மவத்து 

 ன்றரக அமடயரைம் கரணக்கூடியது; 

குமறபரடு தினெரி  டவடிக்மககைில் 

குறுக்கிடுகின்றது 

கடுமமயரன ஞரபகெக்தி 

இழப்பு; மிகவும் அறிந்த 

விஷயங்கள் மட்டும்  ிமனவில் 

உள்ைன; புதிய விஷயங்கள் 

விமரவரக இழக்கப் படுகின்றன 

கடுமமயரன ஞரபகெக்தி இழப்பு, 

விஷயங்கள், சதரடர்பின்றி 
துண்டுதுண்டரக மட்டுநம 

 ிமனவில் உள்ைன  

ந ரம், இடம், மற்றும் 

சதரடர்புமுமற 

பற்றிய உணர்வு 

முழுமமயரன ந ரம், இடம், 

மற்றும் சதரடர்புமுமற பற்றிய 

உணர்வு 

ந ரங்களுக்கிமடயிலரன 

சதரடர்புகள் ெம்பந்தப்பட்ட 

நலெரன ெிரமத்மத தவிர 

முழுமமயரன இடம், மற்றும் 

சதரடர்புமுமற பற்றிய உணர்வு 

ந ரங்களுக்கிமடயிலரன சதரடர்புகள் 

ெம்பந்தப்பட்ட மிதமரன ெிரமம்; 

ஆய்வின் நபரது இட உணர்வு 

இருந்தது; நவறு எங்கரவது இட 

உணர்வு இல்லரது இருக்கலரம் 

ந ரங்களுக்கிமடயிலரன 

சதரடர்புகள் ெம்பந்தப்பட்ட 

கடுமமயரன ெிரமம்; வழக்கமரக 

ந ர உணர்வு இல்மல ,அடிக்கடி 

இட உணர்வு இல்மல 

 பமரப் பற்றிய உணர்வு மட்டும் 

ஆரரய்ந்து 

முடிவுசெய்தல் மற்றும் 

பிரச்ெிமனகமைத் 

தீர்த்தல்  

தினெரி பிரச்ெிமனகமைத் தீர்க்க 

முடிகிறது மற்றும் வியரபரர 

மற்றும்  ிதி ெம்பந்தப்பட்ட 

விஷயங்கமைக் மகயரை 

முடிகிறது; கடந்த கரலச் 

செயல்பரட்மட மவத்துப் 

பரர்க்கும்நபரது ஆரரய்ந்து 

முடிவுசெய்தல்  ன்றரக உள்ைது 

பிரச்ெிமனகமைத் தீர்த்தல், 

ஒற்றுமமகள், மற்றும் 

நவற்றுமமகமைக் கரண்பதில் 

நலெரன பரதிப்பு 

பிரச்ெிமனகள் ,ஒற்றுமமகள் மற்றும் 

நவற்றுமமகமை மகயரளுவதில் 

மிதமரன ெிரமம்; ெமூகரீதியரன 

ஆரரய்ந்து முடிவுசெய்தல் 

வழக்கம்நபரல இருக்கிறது 

பிரச்ெிமனகள், ஒற்றுமமகள் 

மற்றும் நவற்றுமமகமை 

மகயரளுவதில் தீவிரமரன 

பரதிப்பு; ெமூகரீதியரன 

ஆரரய்ந்து முடிவுசெய்தல் 

வழக்கமரக பரதிப்பு 

அமடந்துள்ைது 

ஆரரய்ந்து முடிவுசெய்ய, அல்லது 

பிரச்ெிமனகமைத் தீர்க்க 

முடியவில்மல 

ெமூக விவகரரங்கள் 

நவமலயில், கமடக்குச் 

செல்வதில், தன்னரர்வ மற்றும் 

ெமூகக் குழுக்கைில் வழக்கமரன 

அைவில் சுயமரகச் செயல்பட 

முடிகின்றது 

இந்த  டவடிக்மககைில் நலெரன 

பரதிப்பு 
இந்த  டவடிக்மககள் ெிலவற்றில் 

இன்னமும் ஈடுபட்ட நபரதிலும், இந்த 

 டவடிக்மககைில் சுயமரகச் செயல்பட 

முடியவில்மல; ெரதரரணமரகப் 

பரர்க்கும் நபரது இயல்பரக இருப்பது 

நபரலத் நதரன்றுகிறது 

வீட்டிற்கு சவைிநய சுயமரகச் செயல்படும் பரெரங்கு இல்மல 

குடும்ப வீட்டிற்கு சவைிநய 

 ிகழ்ச்ெிகளுக்கு அமழத்துச் 

செல்வதற்குப் நபரதுமரன 

அைவுக்கு  ன்றரக இருப்பது 

நபரலத் நதரன்றுகிறது 

குடும்ப வீட்டிற்கு சவைிநய 

 ிகழ்ச்ெிகளுக்கு அமழத்துச் 

செல்லமுடியரத அைவுக்கு 

ந ரயுற்று இருப்பது நபரலத் 

நதரன்றுகிறது 

வீடு மற்றும் 

சபரழுதுநபரக்குகள் 

வீட்டில் வரழ்க்மக ,

சபரழுதுநபரக்குகள் ,மற்றும் 

அறிவு ெம்பந்தப்பட்ட 

ஈடுபரடுகள்  ன்றரக உள்ைன 

வீட்டில் வரழ்க்மக, 

சபரழுதுநபரக்குகள், மற்றும் 

அறிவு ெம்பந்தப்பட்ட 

ஈடுபரடுகைில் நலெரன பரதிப்பு 

வீட்டில் செயல்படுவதில் நலெரன 

ஆனரல்  ிச்ெயமரன பரதிப்பு; அதிகச் 

ெிரமமரன நவமலகள் 

தவிர்க்கப்பட்டன; அதிகச் ெிக்கலரன 

சபரழுதுநபரக்குகளும் ஈடுபரடுகளும் 

தவிர்க்கப்பட்டன 

எைிதரன நவமலகள் மட்டுநம 

செய்யப்படுகின்றன; மிகவும் 

வமரயறுக்கப்பட்ட ஈடுபரடுகள், 

நமரெமரன பரரமரிப்பு  

வீட்டில் குறிப்பிடத்தக்க 

செயல்பரடுகள் எமவயும் 

இல்மல 

சுய பரரமரிப்பு 
சுய பரரமரிப்மப முழுமமயரக நமற்சகரள்ை முடிகிறது யரரரவது எடுத்துச் செரல்ல நவண்டும் ஆமட அணிய, தூய்மமயரக 

இருக்க, தனது உமடமமகமை 

மவத்திருக்க உதவி நதமவ 

சுய பரரமரிப்பிற்கு அதிகமரன 

உதவி நதமவ; அடிக்கடி 
கட்டுப்பரடின்றி மலைலம் கழித்தல் 

 

புத்தி சுவரதீன இழப்பு கரரணமரக, முந்மதய வழக்கமரன அைவிலிருந்து ஏற்பட்டிருக்கும் குமறபரட்மட மட்டும் பதிவுசெய்யவும், மற்ற 
கரரணங்கைரல் ஏற்பட்டிருக்கும் பரதிப்மப அல்ல. 

CDR® 
Clinical Dementia Rating Assessment Protocol
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