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Дозвола за употреба на M-CHATCHAT-R/FTM
The Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised со прашалник за следење (M-CHAT-R/F; Robins,
Fein, & Barton, 2009) е скрининг алатка во две фази наменета за родителите, а за проценка на
ризикот за аутизам. M-CHAT-R/F е достапен бесплатно да се превземе за клинички, истражувачки
и едукативни цели. Превземањето на M-CHAT-R/F и поврзаните материјали е авторизирано од
www.mchatscreen.com.
M-CHAT-R/F е инструмент со авторски права и при неговата употреба, мора да се следат следниве
упатства:
1. Изданијата/репродукциите на M-CHAT-R мора да ги вклучуваат и авторските права на дното од
страницата ( 2009 Robins, Fein, & Barton). Без дозвола на авторите не смее да се прави
модификација на прашањата, упатствата или редоследот на прашањата.
2. M-CHAT-R мора да се употребува во целост. Потврдено е дека кое било подмножество на
прашања соодветно не ги демонстрира психометриските можности.
3. Заинтересираните страни кои сакаат да го репродуцираат М-CHAT-R/F во печатена форма (на
пример во книга или научен труд) или да го употребат во електронска форма од страна на други
лице (на пример дел од дигитален медицински запис или други софтверски пакети), мора да ја
контактираат Diana Robins и да побараат дозвола за тоа (mchatscreen2009@gmail.com).
4. Доколку сте дел од медицинска практика и сакате да го вклучите M-CHAT-R како прва фаза во
вашиот електронски медицински запис, слободно направете го тоа. Но, доколку сакате да ја
дистрибутирате страницата од електронскиот запис надвор од вашaта практика, ве молиме да ја
контактирате Diana Robins и да побарате дозвола.
Инструкции за употреба
M-CHAT-R може да се спроведува и скорира како дел од рутинската посетата кај специјалистот или
друг професионалец за проценка на ризик од аутизам. Примарната цел на M-CHAT-R е да ја
максимизира сензитивноста, што значи да се откријат што е можно повеќе случаи на аутизам.
Оттука, присутна е високa лажна позитивна стапка, што значи дека не сите деца со висок ризик ќе
бидат дијагностицирани за аутизам. Во однос на ова, развивме и прашалник за следење (M-CHATR/F). Корисниците треба да знаат дека дури и со прашалникот за следење значаен број на деца
кои ќе бидат позитивни на M-CHAT-R нема да бидат дијагностицирани со аутизам. Но, овие деца се
со висок ризик за други развојни растројства или доцнења, па евалуацијата е задолжителна за
секое дете кое ќе биде позитивно на скринингот. M-CHAT-R се скорира за помалку од две минути.
Инструкциите за скорирање може да се превземат на http://www.mchatscreen.com. Поврзаните
документи исто така се достапни за превземање.
Алгоритам за скорирање
За сите прашања освен 2, 5 и 12 одговорот “НЕ” укажува на ризик за аутизам. На прашањата 2, 5 и
12 одговорот “ДА” укажува на ризик за аутизам.
Следниот алгоритам ги максимизира психометриските можности на M-CHAT-R:
НИЗОК РИЗИК:
РИЗИК: Вкупниот скор е од 0-2; доколку детето е помало од 24 месеци, направете нов
скрининг по вториот роденден. Доколку следењето не покаже ризик за аутизам, не се потребни
дополнителни иследувања.
 2009 Diana Robins, Deborah Fein&Marianne Barton

СРЕДЕН РИЗИК:
РИЗИК: Вкупниот скор е од 3-7; спроведете го прашалникот за следење (втората фаза на MCHAT-R/F) за да добиете дополнителни информации за можностите за ризик. Доколку M-CHAT-R/F
скорот останува на два или повисоко, детето ќе биде скринирано како позитивно. Потребно е да
се упати детето на дијагностичка евалуација и проценка за подобност за рана интервенција.
Доколку скорот на прашалникот за следење е нула или еден, детето ќе се скринира како
негативно. Доколку следењето не покаже ризик за аутизам, не се потребни дополнителни
иследувања. Детето треба да биде повторно скринирано при идна рутинска контрола.
ВИСОК РИЗИК:
РИЗИК: Вкупниот скор е од 8-20;
20 прифатливо е да се прескокне прашалникот за следење и
веднаш да се упати за дијагностичка евалуација и подобност за рана интервенција.
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M-CHAT-RTM
Ve molime da odgovorite na ovie pra{awa koi se odnesuvaat na va{eto dete. Imajte go na um
toa kako voobi~aeno va{eto dete se odnesuva. Dokolu ste primetile deka va{eto dete nekoe
povedenie go pravi nekolku pati, no deka taka ne se odnesuva voobi~aeno, toga{ ve molime da
odgovorite so ne.
ne Ve molime da zaokru`ite da ili ne na sekoe pra{awe. Vi blagodarime.
1. Dokolu poka`uvate na ne{to vo sobata, dali va{eto dete gleda vo toa? (Na
Na
primer. Ako poka`uvate kon igra~kata ili `ivotnoto, dali va{eto dete gleda vo
igra~kata ili `ivotnoto?)
2. Dali nekoga{ ste se zapra{ale da ne e va{eto dete gluvo?
3. Dali va{eto dete igra igri vo koi se preprava? (Na
Na primer.
primer Se preprava deka
pie od prazna ~a{a ili se preprava deka ja hrani kuklata ili pli{anoto
`ivotin~e?)
4. Dali va{eto dete saka da se ka~uvana ne{tata? (Na
Na primer. Mebel, opremata na
igrali{tata ili po skali?)
5. Dali va{eto dete pravi neobi~ni dvi`bi so prstite blisku do svoite o~i? (Na
Na
primer. Mrda so prstite vo blizina na o~ite?)
6. Dali va{eto dete poka`uva so edno prste za da pobara ne{to ili da pobara
pomo{? (Na
Na primer. Da pobara ne{to za jadewe ili igra~ka koja ne mu e na dofat?)
7. Dali va{eto dete vi poka`uva so edno prste ne{to {to e interesno? (Na
Na primer.
Poka`uva kon avionot na neboto ili golem kamion na patot?)
8. Dali va{eto dete se interesira za drugi deca? (Na
Na primer. Dali va{eto dete gi
gleda drugite deca, im se nasmevnuva ili im prio|a?)
9. Dali va{eto dete }e vi poka`uva raboti so toa {to }e vi gi donese ili }e gi dr`i
za da gi vidite, a ne za da pobara pomo{ od vas? (Na
Na primer. ]e vi poka`uva cve}e,
pli{ana igra~ka ili kamion igra~ka?)
10. Dali va{eto dete se vrti na svoeto ime? (Na
Na primer. Dali va{eto dete
poglednuva кон vas, zboruva ili brbori ili }e zastane so toa {to go raboti koga }e
go povikate?)
11. Dali koga na va{eto dete }e mu se nasmevnete i toa vi se nasmevnuva?
12. Dali va{eto dete go voznemiruvaat sekojdnevnite zvuci? (Na
Na primer. Dali
вa{eto dete zaplakuva na zvukot na pravosmukalkata ili na glasna muzika?)
13.Dali va{eto dete odi?
14. Dali va{eto dete ve gleda vo o~i koga mu zboruvate, se igrate so nego ili koga go
oblekuvate?
15. Dali va{eto dete se obiduva da go pravi toa {to go pravite i vie? (Na
Na primer.
Mafta za ~ao-~ao, pleska so racete ili pravi sme{ni zvuci koga i vie gi pravite?)
16. Koga vie }e ja zavrtite glavata za da poglednete ne{to, dali i va{eto dete }e se
svrti za da vidi vo {to vie gledate?
17. Dali va{eto dete se obiduva da ve natera da gledate vo nego? (Na
Na primer. Dali
va{eto dete ve gleda za da go pofalite ili vi vika “pogledni ili “pogledni me”?)
18. Dali va{eto dete ve razbira koga barate ne{to od nego da napravi? (Na
Na
primer. Dokolku ne poka`ete so prstot, dali va{eto dete }e razbere “stavi ja
knigata na stolicata” ili “donesi mi go kebenceto”?)
19. Dali ako ne{to novo se slu~i va{eto dete }e pogledne vo va{eto lice za da vidi
{to se slu~uva? (Na
Na primer. Dokolku va{eto dete ~ue neobi~en ili ~uden zvuk ili
vidi nova igra~ka, dali toa }e pogledne vo va{eto lice?)
20. Dali va{eto dete saka aktivnosti so dvi`ewe? (Na
Na primer. Da go ni{ate ili da
potskoknuva na va{eto koleno?)
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M-CHAT-R со прашалник за следење (M-CHAT-R/F) TM
Дозвола за употреба
Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised, со прашалник за следење (M-CHAT-R/F; Robins, Fein, &
Barton, 2009) е создаден да го придружува M-CHAT-R. M-CHAT-R/F може да се превземе на
www.mchatscreen.com.
M-CHAT-R/F е инструмент со авторски права, па неговата употреба е лимитирана од авторите и
сопствениците на авторските права.
M-CHAT-R и M-CHAT-R/F може да се употребуваат во клинички, истражувачки и едукативни цели. Иако за
овие цели овозможуваме бесплатна употреба на инструментот, ова е материјал со авторски права и не
е отворено достапен. Заинтересираните за употреба на M-CHAT-R/F со кои било комерцијални или
електронски производи, мора да ја контактираат Diana L. Robins на mchatscreen2009@gmail.com и да
побараат дозвола.
Упатство за користење
M-CHAT-R/F е направен да се употребува со M-CHAT-R. M-CHAT-R е валиден за скринирање на деца од 16
и 30 месеци старост, а за проценка на ризикот за развивање на аутизам. Оние кои ќе го употребуваат
треба да бидат свесни дека дури и со прашалникот за следење значаен број деца кои нема да поминат
на M-CHAT-R, нема да бидат дијагостицирани за аутизам. Но, овие деца се под ризик за други развојни
растројства или доцнења, па оттука следењето е неопходно за секое дете кое ќе биде скринирано како
позитивно. Кога родителот ќе го пополни M-CHAT-R, пресметајте според упатството. Доколку детето се
скринира како позитивно, одберете ги прашањ ата од прашалникот за следењ е на кои детето на M-CHATR не поминало; само тие прашања на кои детето не поминало треба да се администрираат за да се
комплетира интервјуто. Секоја страница на интервјуто кореспондира со едно прашање од M-CHAT-R.
Следете го графиконот со поставувањ е на прашањ а се додека не се пресмета ПОМИНУВА или
НЕПОМИНУВА. Ве молиме да имате во предвид дека родителот може да одговори и со “можеби” на
некое од прашањата на интервјуто. Кога така ќе одговори, прашајте дали најчесто одговорот е “да” или
“не” и продолжете со интервјуто соодветно на одговорот. На места на кои има можност да се одговори
и со “друго”, интервјуерот мора да ја употреби сопствената проценка дали поминува или не.
Пресметајте го скорот за секој одговор на M-CHAT-R/F Scoring Sheet (кој ги содржи истите прашања како
и M-CHAT-R, но одговорите ДА/НЕ се заменети со ПОМИНУВА/НЕ ПОМИНУВА). Интервјуто се смета дека
е скринирано како позитивно ако детето не помине на кои било две прашањ а на прашалникот за
следење. Доколку детето се скренира за позитивно на M-CHAT-R/F, силно се препорачува детето да се
упати на рана интервенција и дијагностичко тестирањ е што е можно порано. Ве молиме да имате во
предвид дека доколку здравствениот работник или родителот е загрижен за развивањ е на аутизам,
детето треба веднаш да се упати на проценка, без разлика на скорот на M-CHAT-R или M-CHAT-R/F.
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M-CHAT-R Follow-UpTM Scoring Sheet
Внимание: Да/Не одговорите се заменети со Поминува/Не поминува
1. Dokolu poka`uvate na ne{to vo sobata, dali va{eto dete gleda vo toa? (Na
Na primer. Ako
poka`uvate kon igra~kata ili `ivotnoto, dali va{eto dete gleda vo igra~kata ili `ivotnoto?)
2. Dali nekoga{ ste se zapra{ale da ne e va{eto dete gluvo?

поминува
ne поминува
поминува
ne поминува

3. Dali va{eto dete igra igri vo koi se preprava? (Na
Na primer.
primer Se preprava deka pie od prazna
~a{a ili se preprava deka ja hrani kuklata ili pli{anoto `ivotin~e?)
4. Dali va{eto dete saka da se ka~uvana ne{tata? (Na
Na primer. Mebel, opremata na igrali{tata
ili po skali?)
5. Dali va{eto dete pravi neobi~ni dvi`bi so prstite blisku do svoite o~i? (Na
Na primer. Mrda so
prstite vo blizina na o~ite?)
6. Dali va{eto dete poka`uva so edno prste za da pobara ne{to ili da pobara pomo{? (Na
Na
primer. Da pobara ne{to za jadewe ili igra~ka koja ne mu e na dofat?)
7. Dali va{eto dete vi poka`uva so edno prste ne{to {to e interesno? (Na
Na primer. Poka`uva kon
avionot na neboto ili golem kamion na patot?)
8. Dali va{eto dete se interesira za drugi deca? (Na
Na primer. Dali va{eto dete gi gleda drugite
deca, im se nasmevnuva ili im prio|a?)
9. Dali va{eto dete }e vi poka`uva raboti so toa {to }e vi gi donese ili }e gi dr`i za da gi
vidite, a ne za da pobara pomo{ od vas? (Na
Na primer. ]e vi poka`uva cve}e, pli{ana igra~ka ili
kamion igra~ka?)
10. Dali va{eto dete se vrti na svoeto ime? (Na
Na primer. Dali va{eto dete poglednuva кон vas,
zboruva ili brbori ili }e zastane so toa {to go raboti koga }e go povikate?)
11. Dali koga na va{eto dete }e mu se nasmevnete i toa vi se nasmevnuva?

поминува
ne поминува
поминува
ne поминува
поминува
ne поминува
поминува
ne поминува
поминува
ne поминува
поминува
ne поминува
поминува
ne поминува
поминува
ne поминува
поминува
ne поминува

12. Dali va{eto dete go voznemiruvaat sekojdnevnite zvuci? (Na
Na primer. Dali вa{eto dete
zaplakuva na zvukot na pravosmukalkata ili na glasna muzika?)
13.Dali va{eto dete odi?

поминува
ne поминува
поминува
ne поминува
14. Dali va{eto dete ve gleda vo o~i koga mu zboruvate, se igrate so nego ili koga go oblekuvate? поминува
ne поминува

15. Dali va{eto dete se obiduva da go pravi toa {to go pravite i vie? (Na
Na primer. Mafta za
~ao-~ao, pleska so racete ili pravi sme{ni zvuci koga i vie gi pravite?)
16. Koga vie }e ja zavrtite glavata za da poglednete ne{to, dali i va{eto dete }e se svrti za da
vidi vo {to vie gledate?
17. Dali va{eto dete se obiduva da ve natera da gledate vo nego? (Na
Na primer. Dali va{eto dete
ve gleda za da go pofalite ili vi vika “pogledni” ili “pogledni me”?)
18. Dali va{eto dete ve razbira koga barate ne{to od nego da napravi? (Na
Na primer. Dokolku ne
poka`ete so prstot, dali va{eto dete }e razbere “stavi ja knigata na stolicata” ili “donesi mi go
kebenceto”?)
19. Dali ako ne{to novo se slu~i va{eto dete }e pogledne vo va{eto lice za da vidi {to se
slu~uva? (Na
Na primer. Dokolku va{eto dete ~ue neobi~en ili ~uden zvuk ili vidi nova igra~ka,
dali toa }e pogledne vo va{eto lice?)
20. Dali va{eto dete saka aktivnosti so dvi`ewe? (Na
Na primer. Da go ni{ate ili da potskoknuva
na va{eto koleno?)

поминува
ne поминува
поминува
ne поминува
поминува
ne поминува
поминува
ne поминува
поминува
ne поминува
поминува
ne поминува

Тотален скор: ________
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1. Доколку покажете нешто во собата дали __________________________ гледа во тоа?

Да

Не

Ве молиме да дадете пример како
тој/таа реагира кога ќе покажувате кон
нешто (доколку родителот не даде
одговор ПОМИНУВА за примерите
подолу, прашајте за секое поединечно.)

Доколку покажувате кон нешто,
што вообичаено вашето дете ќе
направи?

Примери за ПОМИНУВА
Примери за НЕ ПОМИНУВА
Гледа во предмети
Покажува предмети
Гледа и коментира за предмети
Гледа дали родителот покажува
и вика “гледај!”

да  не 
да  не 
да  не 

да  не 
Го игнорира родителот
Низ собата гледа необавезно да  не 
Гледа во прстот на родителот да  не 

да  не 

Да само за

Да само за

примерите за
ПОМИНУВА

Да за примерите и од

ПОМИНУВА

Кое таа/тој
најчесто го
прави?

ПОМИНУВА и од
НЕ ПОМИНУВА

Најчесто е
примерите од
ПОМИНУВА

ПОМИНУВА
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примерите од
НЕ ПОМИНУВА

НЕ
ПОМИНУВА

Најчесто е
примерите од
НЕ ПОМИНУВА

НЕ ПОМИНУВА

2. Изјавивте дека се прашувате да не е вашето дете глуво. Што ве наведе да се запрашате?

Дали тој/таа…
често ги игнорира звуците? да  не 
често ги игнорира луѓето? да  не 

Не на двете

Да на кое било

ПОМИНУВА

НЕ ПОМИНУВА

ИСТО ТАКА,
ПРАШАЈТЕ ЗА СЕКОЕ ДЕТЕ:

Дали слухот на вашето дете е
испитан?

Да

Кои беа резултатите од тестирањето на слухот?
(одберете едно):
 Слухот е во нормалните граници
 Слухот е под нормалните граници
 Резултатите се непотполни или недефинирани
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Не

3. Дали ____________________ игра игри во кои се преправа?

Да

Не

Ве молам дајте пример за неговата/нејзината
игра во која се прерава (доколку родителот не
даде одговор ПОМИНУВА за примерите
подолу, прашајте за секое поединечно.)

Дали тој/таа било кога...
да  не 
Покажува како да пие од чашка играчка?
да  не 
Се преправа дека јаде со лажица или вилушка играчка?
да  не 
Се преправа дека зборува на телефон?
да  не 
Се преправа дека ја храни куклата или плишаното животно
да  не 
со вистинска или замислена храна?
да  не 
Ја бутка количката како да оди на замислен пат?
Се преправа дека е робот, авион, балерина
да  не 
или било кој друг омилен лик?
да  не 
Го става тенџерчето играчка на замислен шпорет?
да  не 
Меша замислена храна?
Става акционен херој или кукла во кола или камион како да е
да  не 
возач или сопатник?
Се преправа дека го всисува тепихот, чисти подот или коси тревникот? да  не 
Друго (опишете)_______________________________________________________

Да на кое било

Не на сите

ПОМИНУВА

НЕ ПОМИНУВА
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4. Дали ________________ сака да се качува на работите?

Да

Не

Ве молиме да дадете пример за нешата на
кој тој/таа сака да се качува? (доколку
родителот не даде одговор ПОМИНУВА за
примерите подолу, прашајте за секое
поединечно.)

Дали тој/таа сака да се качува на...
скали?
столици?
намештај?
справите на игралиштето?

да  не 
да  не 
да  не 
да  не 

Да на кое било од погоре

Не на сите

ПОМИНУВА

НЕ ПОМИНУВА
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5. Дали ________________ прави необични движби со прстите близу до неговите/нејзините очи?

Не

Да

Ве молиме да ги опишете овие движби (доколку родителот не
даде одговор ПОМИНУВА за примерите подолу, прашајте за
секое поединечно.)

Дали тој/таа некогаш...
(подолу се примерите за ПОМИНУВА)
гледа во рацете?
ги движи прстите
кога ја игра играта “ѕе”?

да  не 
да  не 

ПОМИНУВА

Дали тој/таа некогаш...
(подолу се примерите за НЕ ПОМИНУВА)
Ги мрда прстите близу до неговите/нејзините очи? да  не 
Ги држи рацете блиску до своите очи?
да  не 
Ги држи рацете во аголот на своите очи?
да  не 
да  не 
Мавта со рацете близу до своето лице?
Друго (опишете)
____________________________________________________
____________________________________________________

Да на кое било
од погоре

Не на сите од погоре

Не на било кое од погоре

Дали ова се случува повеќе
од два пати неделно?

ПОМИНУВА

Не

Да

НЕ
ПОМИНУВА
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6. Дали вашето дете покажува со еден прст за да побара нешто или за да добие помош?

Да

Не

Доколку има нешто што вашето дете сака, а не
му е на дофат, како грицка или играчка, како
тој/таа ќе го добие тоа? (доколку родителот не
одговори со ПОМИНУВА на примерите подолу,
прашајте за секое поединечно.)

ПОМИНУВА

Дали тој/таа...
Дофаќа предмети со својата цела рака?
Ве води вас до предметот?
Се обидува самиот да го земе предметот?
Го побарува со збор или звук?

Да на кое било од погоре

да  не 
да  не 
да  не 
да  не 

Не на сите од погоре

Доколку му кажете
“покажи ми”, дали тој/таа
ќе покаже на тоа?

Да

ПОМИНУВА
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Не

НЕ ПОМИНУВА

7. * Доколку испитувачот штотуку го прашал прашањето бр. 6, почнете вака: штотуку зборувавме за
тоа како побарува нешто, ПРАШАЈТЕ СÑ
Ñ  дали вашето дете покажува со еден прст за да ви
покаже нешто интересно?

Да

Не

Ве молиме да дaдете
пример за нешто што
детето ви посочува за да
ви го покаже вас. (Доколку
родителот не одговори со
ПОМИНУВА на
долунаведените примери,
прашајте за секое
засебно.)

Дали вашето дете посакало вие да видите
нешто интересно како...
Авион на небото?
Камион на патот?
Бубачка на земјата?
Животно во дворот?

Како вашето дете ви го привлекува
вниманието кон тоа? Дали таа/тој ќе
покаже со прст?

да  не 
да  не 
да  не 
да  не 

Да на кое било

Не на сите
Да

Дали е тоа за да го
покажат својот интерес, а
не за да побара помош?

Не

Не

горенаведени

НЕ
ПОМИНУВА

НЕ
ПОМИНУВА

Да ИЛИ двете за да покаже интерес и
за да побара помош

ПОМИНУВА
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8. Дали ________________________ се интересира за други деца?

Да

Не

Дали тој/таа се интересира за деца кои
не се нивни браќа или сестри?

Да
ПОМИНУВА

Кога сте на игралиште или во супермаркет,
дали вообичаено вашето дете реагира на
другите деца?

Не
Како вашето дете реагира? (Доколку
родителот не одговори со
ПОМИНУВА на долунаведените
примери, прашајте за секое засебно.)

Да

Дали вашето дете...

Не на се
Игра со друго дете?
Зборува со друго дете?
Брбори или прави звуци?
Гледа друго дете?
Се смее на друго дете?
Прво се срами, а потоа се насмевнува?
Се возбудува заради друго дете?

да  не 
да  не 
да  не 
да  не 
да  не 
да  не 
да  не 

горенаведено

НЕ
ПОМИНУВА

Дали тој/таа реагира на
другите деца во половина од
времето?

Да на кое било
горенаведено
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Не

Да

Не

ПОМИНУВА

НЕ
ПОМИНУВА

9. Дали ________________ ви покажува работи со тоа што ќе ви ги донесе или ќе ги држи
за да вие ги видите? Не за да добие помош, туку за да споделува?

Да
Ве молам да ми дадете
пример за нешто каде
тој/таа ќе ви донесе
нешто за да ви го покаже
или ќе го држи за да го
видите. (Доколку
родителот не одговори
со ПОМИНУВА на
долунаведените
примери, прашајте за
секое засебно.)

Не

Дали вашето дете понекогаш ќе ви донесе...
Слика или играчка само за да ви ја покаже? да  не 
да  не 
Цртеж кој тој/таа го направил?
да  не 
Цвеќе кое тој/таа го собрал/а?
да  не 
Бубачка која тој/таа ја нашол/а во тревата?
да  не 
Коцки кој тој/таа ги споил?
Друго (опишете):
______________________________________________________
______________________________________________________

Да на кое било
горенаведено

Дали е ова понекогаш и само за
да ви покаже, а не за да побара
помош?

Да

ПОМИНУВА
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Не

Не на сите
горенаведени

НЕ
ПОМИНУВА

10. Дали ______________________ се врти кога го викате на име?

Да

Не

Доколку тој/таа не прави нешто забавно или
интересно, што тој/таа прави кога го викате на
име? (Доколку родителот не одговори со
ПОМИНУВА на долунаведените примери,
прашајте за секое засебно.)

Ве молам да ми дадете пример како
тој/таа реагира кога го викате на
име? (Доколку родителот не
одговори со ПОМИНУВА на
долунаведените примери, прашајте
за секое засебно.)

Дали тој/таа...
(подолу се одговорите за ПОМИНУВА)
да  не 
Погледнува нагоре?
да  не 
Зборува или брбори?
Застанува со тоа што тој/таа го прави? да  не 

Дали тој/таа...…
(подолу се примерите за НЕ ПОМИНУВА)
да  не 
Не реагира?
Се чини дека слуша,но го игнорира родителот? да  не 
Реагира само ако родителот стои точно
да  не 
пред лицето на детето?
да  не 
Реагира само на допир?

Да само на
примерите за

ПОМИНУВА

Да и на примерите за ПОМИНУВА
и за НЕ ПОМИНУВА

Да само на примерите за
НЕ ПОМИНУВА

Кое тој/таа најчесто го прави?

ПОМИНУВА

Одговори за
ПОМИНУВА
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Одговори за
НЕ ПОМИНУВА

НЕ
ПОМИНУВА

11. Кога му се насмевнувате на ___________________, дали и тој/таа ви се насмевнува?

Да

Не

ПОМИНУВА

Што _____________ го тера да се смее? (Доколку
родителот не одговори со ПОМИНУВА на долунаведените
примери, прашајте за секое засебно.)

Дали вашето дете...
(подолу се примерите за ПОМИНУВА)

Дали тој/таа кога било...
(подолу се примерите за НЕ ПОМИНУВА)

да  не 
Се смее кога и вие се смеете?
Се насмевнува кога ќе влезете во собата? да  не 
Се насмевнува кога се враќате од некаде? да  не 

да  не 
Дали вашето дете постојано се смее?
Дали вашето дете се смее на омилената
да  не 
играчка или активност?
Дали вашето дете се смее случајно или
да  не 
на ништо особено?

Да само на примерите
за ПОМИНУВА

Да и на примерите за ПОМИНУВА
и за НЕ ПОМИНУВА

Да само на примерите за
НЕ ПОМИНУВА

Кое тој/таа најчесто го прави?

ПОМИНУВА

Одговори за
ПОМИНУВА
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Одговори за
НЕ ПОМИНУВА

НЕ
ПОМИНУВА

12. Дали ____________________ го/ја вознемируваат секојдневните звуци?

Не

Да

ПОМИНУВА

Дали вашето дете реагира негативно на звуци од...
да  не 
Машината за перење?
да  не 
Бебе кое плаче?
да  не 
Правосмукалката?
да  не 
Фенот за коса?
да  не 
Сообраќајот?
да  не 
Бебе кое писка или вика?
да  не 
Гласна музика?
да  не 
Ѕвонење на телефонот или на вратата?
Гласни места како супермаркет или
да  не 
ресторан?
Други (опишете):
__________________________________________________
__________________________________________________

Дали вашето дете...
(Подолу се одговорите за ПОМИНУВА)
Мирно ги покрива своите уши?
Ви кажува дека тој/таа не го сака
тој звук?

Да само на примерите за
ПОМИНУВА

да  не 
да  не 

Да на две
или повеќе

Како вашето дете реагира на овие
звуци? (Доколку родителот не
одговори со ПОМИНУВА на
долунаведените примери,
прашајте за секое засебно.)

Дали вашето дете...
(Подолу се одговорите за НЕ ПОМИНУВА)
Вришти?
Плаче?
Ги покрива своите уши
вознемирено?

Да и за ПОМИНУВА
и за НЕ ПОМИНУВА

да  не 
да  не 
да  не 

Да само за примерите
НЕ ПОМИНУВА

Кое тој/таа го прави најчесто?

ПОМИНУВА

Одговори за
ПОМИНУВА
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Одговори за
НЕ ПОМИНУВА

НЕ
ПОМИНУВА

13. Дали ____________________ оди?

Да

Не

Дали тој/таа оди без да се
држи за што било?

Да

Не

ПОМИНУВА
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НЕ ПОМИНУВА

14. Дали __________________ ве гледа во очи кога му/и зборувате, играте или преслекувате?

Не

Да
Ве молам да ми дадете
пример кога тој/таа ве гледа
во очи. (Доколку родителот
не одговори со ПОМИНУВА
на долунаведените примери,
прашајте за секое засебно.)

Да

Дали тој/таа ве гледа во очи...
да  не 
да  не 
да  не 
да  не 
да  не 
да  не 

Кога тој/таа треба нешто?
Кога си играте со неа/него?
При хранење?
При менување на пелената?
Кога му/и читате приказна?
Кога и/му зборувате?

Не

ПОМИНУВА

Да само на едно

Да на две или

Не на сите

повеќе

ПОМИНУВА

Дали вашето дете ве гледа во
очи секој ден?

Да

Не

НЕ
ПОМИНУВА

Кога цел ден сте со своето дете, дали тој/таа
ве гледа во очи барем 5 пати?

ПОМИНУВА

Да
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Не

НЕ
ПОМИНУВА

15. Дали ____________________ се обидува да ве имитира во тоа што го правите?

Не

Да

Ве молам да ми дадете пример
за нешто што тој/таа се обидува
да ве имитира. (Доколку
родителот не одговори со
ПОМИНУВА на долунаведените
примери, прашајте за секое
засебно.)

Дали вашето дете се обидува да ве имитира ако...
да  не 
Се плезите?
да  не 
Правите смешен звук?
да  не 
Мафтате за довидување?
да  не 
Плескате со рацете?
Го ставате прстот на усните за да
да  не 
покажете “шшшшшш...”?
да  не 
Праќате бакнеж?
Друго (опишете):
_____________________________________________
_____________________________________________

Да на две или

Да на едно или

повеќе

ниедно

ПОМИНУВА

НЕ
ПОМИНУВА
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16. Доколку ја свртите главата за да погледнете во нешто, дали ________________ погледнува
наоколу за да види во што гледате?

Не

Да

ПОМИНУВА
Што тој/таа прави кога вие се вртите да видите
нешто? (Доколку родителот не одговори со
ПОМИНУВА на долунаведените примери,
прашајте за секое засебно.)

Дали вашето дете...
(Подолу се одговорите за ПОМИНУВА)

Дали вашето дете...
(подолу се одговорите за НЕ ПОМИНУВА)

да  не 
Гледа кон нештата во кои вие гледате?
да  не 
Покажува кон нештата во кои вие гледате?
Гледа наоколу за да види во што вие гледате? да  не 

Ве игнорира?
Гледа во вашето лице?

Да само на
примерите за

ПОМИНУВА

да  не 
да  не 

Да само на
Да и на одговорите
за ПОМИНУВА
и за НЕ ПОМИНУВА

примерите за

НЕ ПОМИНУВА

Кое најчесто тој/таа го прави?

ПОМИНУВА

Одговори за
ПОМИНУВА
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Одговори за
НЕ ПОМИНУВА

НЕ
ПОМИНУВА

17. Дали ____________________ се обидува да ве натера да го/ја гледате?

Не

Да

Ве молам да дадете пример за тоа како
тој/таа се обидува да натера да го/ја гледате?
(Доколку родителот не одговори со
ПОМИНУВА на долунаведените примери,
прашајте за секое засебно.)

Дали тој/таа...
да  не 
Вели “Види!” или “Гледај ме!”?
Дрдори или прави звуци за да ве натера да видите
да  не 
што тој/таа прави?
да  не 
Гледа во вас за да добие пофалба или коментар?
да  не 
Посматра за да види дали вие го гледате?
Друго (опишете):
______________________________________________________
______________________________________________________

Да на кое било

Да на ниедно

ПОМИНУВА

НЕ
ПОМИНУВА
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18. Дали ________________________ ве разбира кога му/и кажувате да направи нешто?

Не

Да

Ве молам дајте ми пример за тоа
како знаете дека тој/таа ве разбира.

Доколку
примерот
индицира дека
детето разбира
едноставна
команда, без
невербална
асоцијација

ПОМИНУВА

Кога одредена ситуација ќе му асоцира на
нешто, дали тој/таа ги следи вашите
команди? На пример, кога вие се облекувате
да излезете, и ќе му/и кажете да си ги земе
чевлите, дали тој/таа ве разбира?

Доколку примерот не
индицира дека детето
разбира едноставна команда,
без невербална асоцијација

Не
Доколку е време за
вечера и храната е на
маса, и ако му кажете на
детето да седне, дали
тој/таа ќе дојде и ќе
седне на масата?

Не

Да

НЕ ПОМИНУВА

НЕ
ПОМИНУВА

Да

Кога ситуацијата не асоцира на ништо...
Дали тој/таа може да следи команди? На пример...
(прашувајте се додека не добиете да како одговор
или употребете ги сите примери)
(1) Ако кажете, “Покажи ми ги твоите чевли” без да
покажувате, правите гестови, или давате асоцијации
(кога одиш надвор или кога се облекуваш), дали
вашето дете ќе ги покаже своите чевли?
да  не 
(2) Ако кажете, “Донеси ми го ќебето” или прашате
за друг објект без да покажувате, правите гестови,
или давате асоцијации, дали вашето дете ќе ги ви го
донесе?
да  не 
(3) Ако кажете, “Стави ја книгата на столицата” без
да покажувате, правите гестови, или давате
асоцијации, дали вашето дете ќе ја стави? да  не 

Не на сите

Да на кое било

ПОМИНУВА
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19. Ако нешто ново се случи, дали __________________ гледа во вашето лице за да види
како вие се чувствувате во врска со тоа?

Да

Не

ПОМИНУВА
Доколку вашето дете слушне чуден
или страшен звук, дали тој/таа ќе
погледне во вас пред да изреагира?

Да

Не

Дали вашето дете погледнува во
вас кога некој нов му приоѓа?

ПОМИНУВА

Да

Не

Дали вашето дете погледнува во вас кога
тој/таа се соочува со нешто непознато или кога
е малку уплашен/а?

Да

Не

ПОМИНУВА

НЕ
ПОМИНУВА
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20. Дали ______________________ сака активности со движење?

Да

Не

Дали вашето дека сака
да се лула или
потскокнува?

Да

Не

Кога вие го/ја лулате или
потскокнувате, како тој/таа реагира?
(Доколку родителот не даде пример
од долунаведеното, прашајте за
секое поединечно.)

ПОМИНУВА
Дали вашето дете...
да  не 
Се смее или насмевнува?
да  не 
Зборува или брбори?
Бара уште со тоа што се држи со рацете? да  не 
Друго (опишете):
_______________________________________________
_______________________________________________

Да на секој
специфичен пример
(или доколку “друго” е
позитивен одговор)

ПОМИНУВА
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