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  کا سوالنامہڈیمینشیہ طبّی درجہ 
 

یہ سبھی سواالت کرم ہ برا۔ سواالت کا ایک بنیادی مجموعہ فراہم کرتا ہے جو انٹرویو کی رہنمائی کے لئے ہےایک سوالنامہ یہ 
۔ یں ضرورت کے لحاظ سے اضافی سواالت پوچھیقینی بنانے کے لئے /متعین کرنے  )CDR( ڈیمینشیہ طبّی درجہفرد کا پوچھیں۔ 

 کرم اضافی سواالت سے جو اطالع ملی ہے اسے نوٹ کریں۔   ہبرا
 

 :)مریض کی مدد کرنے واال شخص (سواالتسے یاد داشت کے متعلق اطالع دہندہ 
 

 نہیں    ہاں  ہے؟ کوئی مسئلہیادداشت یا سوچ میں ان کی ۔  کیا 1
 

1aنہیں   ہاں  ؟ )کسغیرمسلسل مسئلے کے برع( ہے تو کیا یہ مسلسل مسئلہاگر ہاں،  ۔ 
  

بہت کم        کبھی کبھار           عام طور پر      ؟السکتی ہیں/ ذہن میں السکتے واقعات دوبارہ یہ۔ کیا وہ حال2
  

 ہت کم ب       کبھی کبھار             عام طور پر                                فہرستاشیاء کی مختصر) خریداری کے لئے(۔ کیا وہ 3
 سکتی ہیں؟ /سکتےیاد رکھ 

   

  نہیں         ہاں  ہے؟  ئیہوکمی  کوئی۔ کیا پچھلے سال کے دوران یادداشت میں 4
  

 کچھ سال پہلے ان کی وہکہ ہے ہوچکی اس حد تک متاثر کی یادداشت  ۔ کیا ان5
 یا کام چھوڑنے سے پہلے کی (ڈال سکتی ہےپر اثر  سرگرمیوںوزمرّہ کی رتک کی 

 نہیں          ہاں      ) کی راۓاقرباء(؟ )گرمیاںسر
 
ً( ےواقعاہم کسی ۔ کیا وہ 6   میں، خاندانمحفل، سیر، مثال

 بہت کم    کبھی کبھار       عام طور پر          جاتی ہیں؟ / جاتے پوری طرح بھول میں ہیکچھ ہفتوں  کو )شادی
 

 بہت کم        کبھی کبھار             عام طور پر                ؟جاتی ہیں / جاتےل  بھوتسے متعلق تفصیال ےواقع۔ کیا وہ اہم 7
  

  جاتی ہیں؟ / ماضی بعید کی اہم معلومات مکمل طور پر بھول جاتے۔ کیا وہ 8
)ً     بہت کم  بھارکبھی ک       عام طور پر                      ؟)شادی کی تاریخ، کام کرنے کی جگہ تاریخ پیدائش،: مثال

 

 حاصل تفصیالت، کے لئے تحقیقبعد کی ( کا کوئی ایسا حالیہ واقعہ بتائیں جو کہ انہیں یاد رہنا چاہیئے زندگی ان کی۔ مجھے 9
یا دیگر  مریضتھا، یہ کب ختم ہوا اور طویل ، واقعہ کتنا شرکاءدن کا وقت، ،  کی جگہ کی تفصیلےواقعکریں جیسا کہ 

 ۔)نچےوہاں پہکیسے شرکاء 
 

  : ایک ہفتہ کے اندر
 

 
 

 :کے اندر ماہ ایک 
 

 
 

  ؟ہوئی تھیں / تھے ئےہو۔ وہ کب پیدا 10
 

  ؟ہوئی تھیں / تھے ئےہو۔ وہ کہاں پیدا 11
 

  گئی تھیں؟ / گئے تھے اسکول  بار کون سے۔ وہ آخری12
  نام

  جگہ

  کالس
 

 کرتی /کرتے تھے نہیں  مالزمت  مریضہ / مریض اگر کی مالزمتریک زندگی یا ش(تھی مالزمت کیا /   پیشہان کا بنیادی۔ 13
  ؟)تھیں

 

 کرتی  /کرتے تھے نہیں ت مالزممریضہ / مریض اگر کی مالزمتندگی زیا شریک  (تھی کیا مالزمت آخری اہم ان کی -14
  ؟)تھیں

 

ں؟  اور کیونے کب مالزمت چھوڑی) شریک زندگیکی  / یا ان کے (انہوں۔ 15 
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طبّی درجہ کا سوالنامہ مینشیہ یڈ  
 

 : سواالتاطالع دہندہ کے لئے تعارفی
 

 
 ؟ہیںجانتی  / جانتے باتوں کو اکثر کتنا صحیح مندرجہ ذیلوہ 

 
  مہینے کی تاریخ ۔1
 

 معلوم نہیں         بہت کم  کبھی کبھار          عام طور پر           
  

 مہینہ ۔2
 

 معلوم        نہیں          بہت کم        کبھی کبھار          عام طور پر    
 
 سال ۔ 3
 

 معلوم  نہیں         بہت کم         کبھی کبھار      عام طور پر        
 
 کا دن ےہفت۔ 4
 

 معلوم  نہیں         بہت کم         کبھی کبھار      عام طور پر        
 

 ؟ )جب واقعات ایک دوسرے کے تعلق سے واقع ہوئے ہوں(ری ہوتی ہے اسمجھنے میں دشو تعلق کے وقت ان کوکیا ۔ 5
 

 معلوم  نہیں         بہت کمکبھی کبھار              عام طور پر         
 

 ؟  ہیںسکتی  / سکتےکو پہچان  وںراستگلیوں کے  کیا وہ اپنے جانی پہچانی۔ 6
 

 معلوم نہیں          بہت کم  کبھی کبھار             عام طور پر        
 

  ؟جانے کے متعلق انہیں علم ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ  باہرسےعالقے اپنے کتنی بار ۔ 7
 

 معلوم  نہیں         بہت کم         کبھار یکبھ      عام طور  پر       
 

  ؟سکتی ہیں  / ڈ سکتےسانی سے راستہ ڈھونآوہ گھر کے اندر کتنی بار ۔ 8
 

  معلوم نہیں         بہت کم          کبھی کبھار      عام طور پر       
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مینشیہ طبّی درجہ کا سوالنامہیڈ  
 

 :کے سواالتمسائل حل کرنے اور   کرنےفیصلہ کیلیئے اطالع دہندہ
 
  :پ انہیں تصور کریں گےآکیا  تو دینا پڑے درجہ  کووںاہلیتان کی حل کرنے کی  مسائل پ کوآ عام طور پر، اگر اس وقت۔ 1

   ہیںی وہ ہمیشہ رہےیسج ی اچھیاتن

 نہیں  یاچھ ی، لیکن پہلے جیسیاچھ

 متوسط

 خراب

  نہیں اہلیتبالکل 
 

ً ( دیںدرجہ کو اہلیت تھوڑے پیسوں کا حساب رکھنے کی ان کی -2  ):  ش دینای، تھوڑی بخشپیسے کھلے کرانا، مثال

 ہیںمتاثر ن

 تھوڑی متاثر

 شدید متاثر
 

ًمث ( دیںدرجہ اہلیت کوکی  نمٹنےیا کاروباری معاملوں سے  مالیاتی پیچیدہ ان کی -3  ): بلوں کی ادائیگی، بیلنس چیک بک، ال

 متاثر نہیں

 تھوڑی متاثر

 شدید متاثر 
 
ً( ہیںسکتی  / نمٹ سکتےسے  صورت حالکیا وہ گھریلو ہنگامی  -4  ) گآ، چھوٹی پانی رسناپائپ سے ، مثال

  ہی کی طرح پہلے 

  پہلے سے خرابدشواری کے باعث سوچنے میں

  ) کیوں(وجہ  دیگر ئیکو، پہلے سے خراب

 

 
 

 ؟ ہیںسکتی  / سکتےکو سمجھ  تفصیالت وہ حاالت یا  کیا-5

                             نہیں معلوم           بہت کم        عام طور پر           کبھی کبھار 

 

 )پہلے سے ڈیمینشیہ (اپنے معمول کےیعنی کہ [ مناسب  وہسماجی صورت حال اور دیگر لوگوں کے ساتھ مالقاتوں کے دوران۔ کیا 6
 ؟ہوتی ہیں/  ہوتے میں *یےرو] مزاج میں

 وم                           معلنہیں            بہت کم    کبھی کبھار    عام طور پر
 
 
 

 

۔یہ سوال رویے کو درجہ دیتا ہے، ظاہری صورت کو نہیں * 
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 ڈیمینشیہ طبّی درجہ کا سوالنامہ
 

 :کے سواالت میں شمولیت سماجی سرگرمیوں یئے کیلاطالع دہندہ
 

 پیشہ وارانہ

  نہیں الگو            نہیں                 ہاں                                  اب بھی کام کر رہا ہے؟   مریض کیا   -1
   پر چلے جائیں 4نمبر  سوال  تونہیں، الگو اگر      
  پر چلے جائیں 3نمبر  تو سوال ہاں، اگر      
  پر چلے جائیں  2نمبر  تو سوال نہیں، اگر      

 

 چھوڑنےنوکری  نے مریض کے مسائل کی وجہ سے یادداشت یا سوچ  کیا-2
  معلوم نہیں         نہیں         ہاں           )                                              اگال ہے4سوال (؟ فیصلہ کیاکا 

 

 ہوتی ہے؟   دشواری غیرمعمولیمیں  مالزمت فرد کو کی وجہ سے کے مسائل۔ کیا یادداشت یا سوچ 3

 معلوم  نہیں                عام طور پر                 یا کبھی نہیں         کبھی کبھار بہت کم
 

 سماجی
 

 نہیں   ہاں ؟ موٹرسائیکل چالیا / چالئیکار انہوں نے کبھی کیا  -4

 نہیں   ہاں ؟  ہیں ےچالت موٹرسائیکل / کاربھی اب  متاثرہ فردکیا 

 نہیں   ںہا  کی وجہ سے ہے؟ کے مسئلےیادداشت یا سوچ تو کیا یہ اگر نہیں، 
 

 سے مسائل یا خطرات ہیں؟ سوچ کی وجہ کمزورانہیں کیا  تو،  رہی ہیں /  رہےچالموٹرسائیکل  / کار بھی اب وہ اگر -5
   نہیں         ہاں                                                                                                                                      

                                    ؟تی ہیںسکجا / تےسک خریداری کے لئے جا)بغیر کسی کے سہارے کے(کیلیئے ت یا وہ اپنی ضرورکیا -6*

 معلوم  نہیں                   عام طور پر                  کبھی کبھار                             نہیںیا کبھی           بہت کم 
   /اد میں اشیاء خریدتےدتعمحدود                (خریداری کے وقت کسی کو(            

  دو بار چیزیں خرید لینا یا؛ خریدتی ہیں     )         کے ہمراہ جانا پڑتا ہے           مریض 
 )نا جا                                       یا ضرورت کا سامان بھول

 

  ؟قابل ہیں  حصہ لینے کے)بغیر کسی کے سہارے کے ( سرگرمیوں میںکی باہر سےکیا وہ گھر ۔ 7

معلوم نہیں    یا کبھی نہیں               بہت کم         کبھی کبھار           عام طور پر   
 میںسرگرمیوں   (           ،جیسے          باقاعدہیا  / محدود اور   (                بغیرعام طور پر وہ ( 

  اجیس شرکت بامقصد          عبادت گاہ میں جانا یا بغیر دلچسپی کے                  میں سرگرمیوںمددکے 
 )ڈالناکہ ووٹ             )یں حصّہ لینا؛ بیوٹی پارلر جاناممیٹنگ          )ہیںقابل نہیں حصہ لینے کے  
 

 نہیں          ہاں        ہے؟                      لے جایا جاتا میں ات تقریبماجیسگھر سے باہر  انہیںکیا  -8
  کیوں نہیں؟ تواگر نہیں، 

 

 نہیں         ہاں       کہ وہ بیمار ہیں؟سوچتا ہوگا کوئی اتفاق سے دیکھنے واال شخص یہ  کوکے رویے مریضہ / مریض۔ کیا 9
 

 نہیں        ہاں ؟)سوچ( ہیںلیتی /  ےلیت میں اچھّی طرح حصّہ اتتقریب سماجی، کیا وہ  میں ہونے کی صورتنرسنگ ہوم میں -10
 

 : اہم
 ہیں؟  دستیابمعلومات  کافی یئےکیلدرجہ  متاثر ہونے کی سطح کے میں سرگرمیوںسماجی کی  مریضہ / مریضکیا 

  ۔ تو مزید تحقیق کیجیئےاگر نہیں، 
 

ا کہ عبادت گاہ جانا، دوستوں یا گھر والوں کے ساتھ جانا، سیاسی سرگرمیاں، پیشہ  جیس:سرگرمیوں میں شمولیتسماجی 
 ، تعلیمی پروگرام۔ خدمات فراہم کرنے والے ادارےکلب،  سماجی پیشہ وارانہ گروپ، دیگر، وکیلوں کی تنظیموارانہ تنظیم جیسے کہ 

 

 راہ کرم نوٹس شامل کیجیئےاگر اس شعبے میں مریض کی شمولیت کی سطح کی وضاحت درکار ہو تو ب*
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 ڈیمینشیہ طبّی درجہ کا سوالنامہ
 

 :  گھر اور مشاغل کے سواالتاطالع دہندہ کیلیئے
 

1a؟ئیآمیں کیا تبدیلی ان کی اہلیتوں کام کرنے میں کے گھر    ۔   

 
 

1b کرسکتی ہیں؟ /  بہتر طریقے سے کرسکتےکامکیا تاحال وہ ۔  

 
 

2a-  ؟ اں رونما ہوئی ہیںمیں کیا تبدیلی اہلیتوں کے لئے ان کیسرانجام دینے مشاغل  

 
 

2b کرسکتی ہیں؟ / بہتر طریقے سے کرسکتےکامکیا تاحال وہ ۔  

 
 

)گھر اور مشاغل (کرسکتیں /  طریقے سے نہیں کر سکتےکام بہتروہ اب کیا تو ، یںنرسنگ ہوم میں ہوہ ۔ اگر 3  
 

 

  (The Dementia Scale of Blessed):روز مرّہ کی سرگرمیاں
  

 انتہائی متاثرنہیں                      متاثر                                           
 1                  0.5             0گھر کے کام کرنے کی صالحیت             ۔ 4

 

  :رکھتی ہیں / رکھتے اہلیت کرنے کی کام کے گھر  مندرجہ ذیل سطح پر۔ کیا وہ5
 ۔ )نے کی ضرورت نہیںچھپواطالع دہندہ سے براہ راست ۔ منتخب کریںایک (

 

 نہیں۔  فعلبامقصد  کوئی
 )، جیساکہ بستر لگانا، صرف زیادہ نگرانی کے ساتھدیتی ہیں / سرانجام دیتےسرگرمیاں  سادہ(

 ۔ افعالمیں محدود سرگرمیوں صرف 
 )سجانا، میز دھوتی ہیں / قابل قبول صفائی کے ساتھ ڈشیں دھوتےے ساتھ، کچھ نگرانی ک(

 ۔  افعال میں خودمختاربعض سرگرمیوں
 ) بنانا ےکھان کلینر، سادہویکیوم ، جیساکہ الت کا استعمالآ(

 لیکن عام سطح پر نہیں ۔ردگی ککار عام سرگرمیوں میں 

 ۔ ردگی ککار  عمومی عام سرگرمیوں میں
 
 

 : اہم
  میں متاثر ہونے کی سطح کے درجہ کیلیئے کافی معلومات دستیاب ہیں؟ گھر اور مشاغلمریضہ کی  / کیا مریض

  ۔ےاگر نہیں، تو مزید تحقیق کیجیئ
 

دیکھ سادہ ،  باغبانی، پھینکناباہر کی خریداری، کوڑا ےکریان، ئیصفا،  اور خشک کرنا جیسا کہ کھانا بنانا، کپڑے دھونا:کامھریلو گ
 ، اور گھر کی بنیادی مرمّت۔  و انتظاملبھا

 
  جانا، لکڑی کا کام، کھیلوں میں حصّہ لینا۔  سینما، فوٹو گرافی، باغبانی، مطالعہ، مصوّری، دستکاری، سالئی: مشاغل

  : یںکرکرم بیان  ہبرا
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 ڈیمینشیہ طبّی درجہ کا سوالنامہ 
 

 :دیکھ بھال کے سواالتذاتی  اطالع دہندہ کیلیئے
 

 :     پ کا کیا اندازہ ہےآلق عاہلیت کے مت ذہنیان کی میں شعبوں مندرجہ ذیل *
 

  
 مدد کے بغیر

کبھی کبھار الٹے سیدھے 
  وغیرہ ،بٹن لگانا

  طور پر عام،ترتیبغلط 
 یںچیز یوالبھولنے 

 اہلیتیار ہونے کی ت
 نہیں

     
A کپڑے تبدیل کرنا۔ 

(The Dementia 
Scale of Blessed) 

0 1 2 3 

     
     
     
  

 مدد کے بغیر
 حوصلہ افزائی کی

 ضرورت
 مدد کی ارکبھی کبھ

 ضرورت
 ہمیشہ تقریبًاہمیشہ یا 

 مدد کی ضرورت
     
Bنہانا، بیت الخال جانا،  ۔

  تیار ہونا
0 1 2 3 

     
     
     
،  سے کھانایصفائ 

 برتن موزوں
 کھانا، ی سےبےترتیب

  چمّچ
غذائی ٹھوس غذا، سادہ 

  اشیاء
النا  کھمکمل طور پر
 پڑتا ہے

     
C3 2 1 0 ت اکھانے کی عاد ۔ 
     
     
     
 معمول کی طرح 

 قابو پانامکمل 
 بستر گیال ارکبھکبھی 

 کردینا
 پاخانہ اور پیشاب کردینااکثر بستر گیال 

پر قابو ) دونوں(
رکھنے کے قابل نہ ہونا

     
D قابو پانا  انسپینکٹر پر۔

(The Dementia  
Scale of Blessed) 

0 1 2 3 

     
 
 
 

__________________________________ 
 ان کی چاہےہے،  متاثرسے  سطح پچھلیدیکھ بھال  ذاتیکی  مریض کیا جا سکتا ہے اگر غورکے خانے پر  1ایک سکور * 

   ۔  کی ضرورت نہ پڑےحوصلہ افزائی 
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 ڈیمینشیہ طبّی درجہ کا سوالنامہ 
 

 :سواالتے کیلیئکی یادداشت مریض 
 

 ؟                ہاں           نہیں  مسائل ہیں یا سوچ  میں  داشتیاد پ کیآ۔ کیا 1
 

 متعلقمجھے ان کے پ آمجھے بتاۓ تھے۔ کیا تجربات  حالیہپ کے کچھ آنے ) شریک زندگی،وغیرہ( کی/  کے پآپہلے لمحات کچھ ۔ 2
، شرکاءکی جگہ، دن کا وقت،  ےواقعجیساکہ  حوصلہ افزائی کریں پڑے تو تفصیالت کیاگر ضرورت  (؟گی / گےبتائیں کچھ 

 )مریض یا دوسرے شرکاء وہاں کیسے پہنچےتھا، کب ختم ہوا اور  طویلواقعہ کتنا 
 

 ایک ہفتہ  کے اندر  

  حد تک صحیح  بہت ۔1.0

0.5  

  حد تک غلط   بہت ۔ 0.0

   
 ایک مہینے کے اندر  

  حد تک صحیح  بہت۔ 1.0

0.5  

  حد تک غلط  بہت۔ 0.0
 

اس وقت تک : ( ئیں دہرابعد۔ یہ نام اور پتہ میرے گی / گاں دو  ایک نام اور پتہ چند منٹوں تک یاد رکھنے کیلیئےکوپ آمیں ۔ 3
 ۔)جاۓ یا زیادہ سے زیادہ تین بار کوشش کریں نہصحیح دہرایا دہرائیں جب تک کہ جملہ 

 

 5 4 3 2 1 جزو

اسد   راولپنڈی   بازارصدر 42 علی   

 راولپنڈی صدر بازار 42 علی اسد  

 راولپنڈی صدر بازار 42 علی اسد 

 ۔  )یئےکھینچ لکیرکے نیچے  اجزاء ئےگ ئےہر کوشش میں صحیح دہرا (
 

 ؟ ہوئی تھیں / تھےکب پیدا ہوۓ پ آ۔ 4
 

 ؟ہوئی تھیں / تھےکہاں پیدا ہوۓ پ آ۔ 5
 

؟گئی تھیں /  تھےگئےاسکول بار کون سے آخری پ آ۔ 6
  نام

 کالس   جگہ
 

 ؟)رہیں /  رہےمالزم نہیںپ آ اگر  کایا شریک زندگی( مالزمت کیا تھی مرکزی/  پ کا بنیادی پیشہآ۔ 7
 

 ؟)رہیں /  رہےمالزم نہیںپ آاگر کی یا شریک زندگی  (اہم مالزمت کون سی تھیآخری پ کی آ۔ 8
 

 اور کیوں؟ چھوڑی نے کب مالزمت) یا شریک زندگی(پ آ۔ 9
 

۔  کرنے کے لئے کہا تھا یاد پ کو آمیں نے جو دہرائیں وہ نام اور پتہ ۔ 10
 5 4 3 2 1 اجزاء

  راولپنڈی صدر بازار 42 علی اسد 
 

 )ھنچیئےی کلکیرکے نیچے  اجزاء گئے ئےدہراصحیح (
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 ڈیمینشیہ طبّی درجہ کا سوالنامہ 
 

 : سواالتآگاہی کے مریض کے لئے 
 

  تحریر کریں جوابحرف بحرف لئے مریض کا ہر سوال کے   میں سےان
 

 غلط    صحیح                                                 آج کیا تاریخ ہے؟                   ۔ 1
 

 
 

  غلط   صحیح                                                 کا کون سا دن ہے؟      ےہفت۔ آج 2
 

 
 

 غلط      صحیح                                                کون سا مہینہ ہے؟           یہ ۔ 3
 

 
 

 غلط      صحیح                                                  کون سا سال ہے؟         یہ ۔ 4
 

 
 

 غلط     صحیح                                                 ۔ اس جگہ کا نام کیا ہے؟        5
 

 

 
 غلط     صحیح                                          یا شہر میں ہیں؟ ےقصب۔ ہم کون سے 6

 
 

 
 غلط    صحیح                                                         ۔ کیا وقت ہوا ہے؟           7

 
 

 
 غلط      صحیح؟)فیصلے میںپ کے آ( کون ہے دہندہاطالع  ہے کہ مریض کو علم ۔ کیا8
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  درجہ کا سوالنامہ  طبّیڈیمینشیہ 
 

 : حل کرنے کے سواالتمسائل فیصلہ اور مریض کیلیئے 
 

وصلہ مریض کو مسئلہ صحیح سمجھانے کے  لئے اس کی حتو   کے قابل نہیں،0 گریڈ جوابابتدائی  ا کمریضاگر : یاتہدا
 قریب ترین جواب پر دائرہ لگائیں۔ افزائی کریں۔ 

 

 : مماثلتیں
 ) لکھنے کا سامان(ہیں؟   کیوںایک جیسے قلمپینسل اور : "مثال

 کا جواب   مریض"                    ہیں؟کیوں  ایک جیسی یہ چیزیں 

  گوبھی ……۔ شلجم1

 )  سبزیاں =0 ( 

 ) ، وغیرہ ہیںسکتیائی جاپککھانے والی غذا، جاندار چیزیں، = 1 ( 

 )  نہیں؛ فرق؛ انھیں خریدنااتمتعلقہ جواب= 2 ( 
 

   کتاب رکھنے کی الماری ……۔ ڈیسک 2

 )رکھی جاسکتی ہیںکتابیں دونوں میں فرنیچر، آفس فرنیچر، = 0 ( 

 )لکڑی کا، ٹانگیں = 1 ( 

 ) متعلقہ نہیں، فرق = 2 ( 
 

 :فرق
 ) میٹھا مخالف کھٹّا(کیا فرق ہے؟  یاندرمچینی اور سرکہ کے : "مثال

 "ان چیزوں میں کیا فرق ہے؟
  ۔ جھوٹ ۔۔۔۔ غلطی 3

 )بال ارادہایک جان بوجھ کر، ایک = 0( 

 )کسی ایک کی تفصیل بتاتا ہے یا -ایک برا دوسرا اچھا= 1( 

 ) مماثلتیں، کوئی اور چیز= 2( 
 

  ۔۔۔ نہر  دریا۔  4

 ) مصنوعی –قدرتی = 0( 

 ) کوئی دیگر جواب= 2( 
 

 : حساب
  غلط    صحیح          ہوتے ہیں؟               ےپیس 5 میں کتنے پےرو۔ ایک 5

 

  غلط           صحیح          پیسے ہوتے ہیں؟     25میں کتنے   روپے6.75 ۔6
 

  گھٹایئں اور آخر تک3 میں سے 20۔ 7
   غلط                        صحیح     ۔       گھٹاتے رہیں3 ہر نۓ نمبر میں سے 

 

 

 : فیصلہ
 

  ہیں۔چاہتی / جس سے آپ ملنا چاہتے گی / یں گےڈھونڈشہر میں پہنچنے کے بعد، آپ اپنے دوست کو کیسے  اجنبیایک  8-
  

 )  مشترکہ دوست کو فون کریںکسی   پر کوشش کریں،ڈائریکٹریٹیلیفون = 0( 

 ))فراہم کریں گےپتہ نہیں وہ عام طور پر ( کریںریٹر کو فون ، آپکو فون کریںپولیس = 1 ( 

 )  واضح جواب نہیںیکوئ= 2 ( 
 

 کی جگہ پر کیوںمعائنہ وہ یہ سمجھنا کہ  ان کا اور سماجی مرتبے کا جائزہاور وری ذمع  جانب سے اپنیکی مریض۔ 9
 ): درجہ دیں اسے، لیکن یہاں اس پر پہلے بات ہوچکی ہوگی (ہیںموجود 

 

    بصیرتکم             بصیرتجزوی بصیرت         عمدہ     
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  )CDR(ڈیمنیشیہ طبّی درجہ 
 

 ڈیمینشیہ طبّی درجہ 
 )CDR( : 0 0.5 1 2 3 

 

 وری ذمع 

  نہیں یکوئ 
0 

 سوالیہ 
0.5 

  یہلک
1 

 معتدل
2 

 شدید
3 

 یادداشت

بے  یا متاثر نہ ہونایادداشت 
   بھولنا کچھقاعدگی سے

معمولی یادداشت  مسلسل
کا کچھ حصّہ  اتواقعکھونا؛ 
 بھولنا" معمولی"یاد آنا؛ 

یہ ؛حالمتاثر ہوناہلکی یادداشت 
 واقعات کے لئے زیادہ قابل غور

 نقص کا روزمرہ کی؛
    مداخلت کرناسرگرمیوں میں 

؛صرف  شدید متاثر ہونایادداشت 
مواد سیکھا ہوا انتہائی زیادہ 

سے تیزی  مواد؛نیا باقی رہتا ہے
  بھول جاتا ہے

؛صرف  ہونا شدید متاثریادداشت 
  اجزاء باقی رہنا کچھ 

 آگاہی 

میں معمولی کو سمجھنے وقت   آگاہی مکمل 
  آگاہی مکمل کے سوا  دشواری

درمیانے  میں کو سمجھنےوقت 
کے  ےمعائن؛ دشواری درجے کی

؛ وقت کی جگہ سے واقف ہونا
غالبًا  لحاظ سے ئیجغرافیا
 سے آگاہ نہ جگہکسی دوسری 

   ہونا 

وقت کو سمجھنے میں شدید 
 سے عام طور پر وقتدشواری، 

نہ ہونا اور بعض اوقات آگاہ 
 جگہ سے بھی 

 آگاہ ہونا   سے  خودصرف

 کو حل سائلفیصلہ اور م
 کرنا 

 اور ناروزمرہ کے مسائل حل کر
ی اور مالیاتی امور کے کاروبار

؛ پچھلی ساتھ اچھی طرح نمٹنا
 بہتر لحاظ سےکارکردگی کے 

 فیصلہ 

مسائل حل کرنے، مماثلتوں اور 
  ہونا متاثرمعمولی  کا فرق

مماثلتوں مسائل کو سنبھالنے، 
میں معمولی  فرقاور 

  پرطورسماجی ؛ دشواری
 )کی صالحیتکرنے (ہ فیصل

 رہنا برقرار  

 ، مماثلتوںکو سنبھالنےمسائل 
؛ دشواریشدید میں اور فرق 
 کرنے(ہ فیصل  طور پرسماجی

  برقرار رہنا ) کی صالحیت

کرنے یا مسائل حل کرنے  ےفیصل
 قابل نہیں کے 

 میں  عمل رہنےسرگرم )بغیر کسی کے سہارے کے(گھر کے باہر 
 دکھاوا نہیں 

سرگرمیوں میں سماجی 
  شمولیت

، خریداری، رضاکارانہ مالزمت
 میںوں گروپاور معاشی 

بغیر ( معمول کی سطح پر
 سرگرم )کسی کے سہارے کے

  عمل رہنا 

متاثر معمولی  کاان سرگرمیوں 
  ہونا

کسی بغیر (ان سرگرمیوں میں 
حصہ لینے کے  )کے سہارے کے

ان میں سے  اگرچہ ،قابل نہیں
بعض میں پھر بھی مصروف 

 سرسری؛  سکتی ہے  / ہوسکتا
 میں ٹھیک نظر آنا   ےمعائن

 میں اتباہر کی تقریب سےگھر 
 ر آنانظ بہتر کافی کیلیئےانے جلے 

 میں اتباہر کی تقریب سےگھر 
بیمار نظر  کافی کیلیئےانے جلے 
 آنا 

 گھر اور مشاغل 

گھریلو زندگی، مشاغل، اور 
دلچسپیاں اچھے طریقے ذہنی 

  سے برقرار

گھریلو زندگی، مشاغل، اور 
ذہنی  دلچسپیوں میں معمولی 

  تاثرم

لیکن  ہلکاگھر کے کام کاج میں 
کام  دشوار؛ زیادہ متاثرواضح 

چھوڑ دینا؛ زیادہ پیچیدہ 
مشاغل اور دلچسپیاں چھوڑ 

 دینا 

صرف آسان کام کرنے کی 
 محدود،  کا برقرار رہناقابلیت

 )بری طرح سے(وں کا دلچسپی
  برقرار رہنا 

 کوئیگھر کے کام کاج میں 
کرنے کے (بھی قابل ذکر کام 

 نہ ہونا ) قابل

 دیکھ بھال  ذاتی
حفظان ، لباس تبدیل کرنے کی ضرورت  حوصلہ افزائی   قابلطرحاپنی دیکھ بھال میں پوری 

سامان رکھنے میں  ذاتی، صحت
 مدد کی ضرورت 

دیکھ بھال میں مدد کی  ذاتی
پیشاب اور پاخانہ ضرورت؛ اکثر 

 پر قابو رکھنے کے قابل نہ ہونا 
 

 ۔ نہ ہو دیگر عوامل کی وجہ سے متاثر اور، ہوی کممیں دماغی طور پر متاثر ہونے سے  معمول کی پچھلی سطح  دیں جبسکورصرف اس وقت 
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