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ЗАБЕЛЕЖКА: M-CHAT не е предназначен да бъде оценяван от лицето, което го попълва. В
извадката, използвана за валидизиране авторите на M-CHAT са оценили всички чек-листи. Ако
родителите са заинтересовани могат да се свържат с личният лекар на детето им.

Резюме
Аутизмът е тежко разстройство на развитието, което е трудно да бъде открито при много малки деца. Децата,
обаче които са получили ранна интервенция са подобрили дългосрочната си прогноза. Модифицираният чеклист за
аутизъм при деца до 3 годишна възраст (M–CHAT), който се състои от 23 айтеми с отговори да/не е използван за
скрининг при 1076 деца. Тридесет от 44-те деца получили оценка на развитието са диагностицирани с
разстройство от аутистичния спектър. Девет от айтемите, отнасящи се до социална свързаност и комуникация
най-добре различават децата диагностицирани с аутизъм / Первазивно разстройство на развитието от тези,
които не са. За най-добрите айтеми, както и за целя чеклист е създадена критична граница. Резултатите сочат,
че M-CHAT е обещаващ инструмент за ранно откриване на аутизма.

Описание
М-СНАТ е разширената американска версия на оригиналния СНАТ от Англия. М-СНАТ има 23
въпроса и използва оригиналните девет от СНАТ като основа. Целта е да се подобри
чувствителността на СНАТ и да се доближи до американската публика. М-СНАТ постоянно
разширява радиусът на приложението си в щата Кънектикът и около Нова Англия. Авторите все
още събират данни по първоначалното проучване в очакване на резултатите за чувствителност и
специфичност за работата си за 3 години и половина до 2003 година. Авторите са кандидатствали за
финансиране на разширено проучване за 33 000 деца. М-СНАТ тества деца до 3 годишна възраст за
нарушения от аутистичния спектър.

M-CHAT Инструкции за оценка
Когато 2 или повече критични айтеми не бъдат покрити или които и да са три айтеми не бъдат
покрити, се приема, че детето не минава успешно скринига. Отговорите да/не се обръщат в
отговори минава/ не минава. Долу са изброени отговорите, свързани с неуспеваемост за всеки
айтем по М-СНАТ. Удебелените айтеми с главни букви са КРИТИЧНИТЕ айтеми.
Не всички деца, които не преминават успешно скрининга покриват диагностичните критерии за
диагноза от аутистичния спектър. Но децата, които не успяват трябва да бъдат по-подробно
оценявани от лекар или да бъдат насочени за оценка на развитието от специалист.

1. Не
2. НЕ
3. Не
4. Не
5. Не

6. Не
7. НЕ
8. Не
9. НЕ
10. Не

11. Да
12. Не
13. НЕ
14. НЕ
15. НЕ

16. Не
17. Не
18. Да
19. Не
20. Да

21. Не
22. Да
23. Не

