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აუტიზმის მოდიფიცირებული  განახლებულიკითხვარი ადრეული ასაკის ბავშვებისთვ 

ის M-CHAT-RTM 

 

თუშეიძლებაუპასუხეთ კითხვებს თქვენი შვილის შესახებ. გაითვალისწინეთ, ჩვეულებრივ როგორ იქცევა თქვენი 

ბავშვი. თუ ქცევაიშვიათად გინახავთ, ბავშვი ჩვეულებრივ არ იქცევა ასე, თუ შეიძლებაუპასუხეთ „არა“. 

გთხოვთ,შემოხაზეთ„დიახ“ან„არა“ ყველა კითხვაზე. ძალიან დიდი მადლობა. 

1. თუ თქვენ მიუთითებს რაიმე საგანზე ოთახის გასწვრივ (მეორე მხარეს), შეხედავს თქვენი ბავშვი იმ 

საგანს? (მაგ. თუ თქვენ მიუთითებთ სათამაშოზე ან ცხოველზე, შეხედავს ბავშვი ამ სათამაშოს ან 

ცხოველს?) 

კი არა 

2. ოდესმე ხომ არ გიეჭვიათ, რომ თქვენი ბავშვი  ყრუა? კი არა 

3. თამაშობს თუ არა თქვენი ბავშვი წარმოსახვით თამაშებს?( მაგ. ვითომ სვამს ცარიელი ჭიქიდან, ვითომ  

ლაპარაკობს ტელეფონზე, ვითომ აჭმევს თოჯინას ან რბილ სათამაშოს?) 

კი არა 

4. უყვარს/მოწონს თქვენს ბავშვს საგნებზე აძრომა?( მაგ.: ავეჯი, სათამაშო მოდნის ნაგებობები ან კიბეები) კი არა 

5. ხომ არ აკეთებს თქვენი ბავშვი თითების უჩვეულო მოძრაობებს თვალების ახლოს?( მაგ.: არხევს 

თქვენი ბავშვი თითებს თვალებთან ახლოს?) 

კი არა 

6. უთითებს თქვენი ბავშვი  ერთი თითით, რათა გთხოვოთ რაიმე საგანი ან მიიღოს დახმარება?( მაგ.: 

უთითებს სათამაშოსა ან საჭმელზე, რომელსაც ვერ წვდება?)  

კი არა 

7. უთითებს თქვენი ბავშვი  ერთი თითით, რათა გაჩვენოთ რაიმე საინტერესო საგანი?( მაგ.: მიუთითებს 

თვითმფრინავზე ცაში ან სატვირთო მანქანაზე გზაზე?) 

კი არა 

8. გამოხატავს თქვენი ბავშვი  ინტერესს სხვა ბავშვების მიმართ? ( მაგ.: ადევნებს თვალს სხვა ბავშვებს, 

უღიმის, მიდის მათთან?) 

კი არა 

9. გიჩვენებთ  თქვენი ბავშვი სხვადასხვა საგანს მოტანით ან თქვენსკენ გამოწვდით, არა დახმარების, 

არამედ უბრალოდ გაზიარების მიზნით? ( მაგ.: გიჩვენებთ ყვავილს, რბილ სათამაშოს ან სათამაშო 

მანქანას) 

კი არა 

10. რეაგირებს თქვენი ბავშვი, როდესაც მას სახელით მიმართავთ? (მაგ.: სახელის დაძახებისას 

შემოგხედავთ, გელაპარაკებათ და გეტიტინებათ, ან შეწყვეტს მოქმედებას) 

კი არა 

11. გიღიმით თქვენი ბავშვი  თქვენი ღიმილის საპასუხოდ? კი არა 

12. ღიზიანდება თქვენი ბავშვი ჩვეულებრივი ყოველდღიური ხმაურზე? (მაგ.: მტვერსასრუტის ხმის ან 

ხმამაღალი მუსიკის გაგონებისას ხომ არ ტირის ან კივის?) 

კი არა 

13. თქვენი ბავშვი დადის? კი არა 

14. გიყურებთ თქვენი ბავშვი თვალებში, როდესაც მას ელაპარაკებით, ეთამაშებით ან აცმევთ? კი არა 

15. ცდილობს თქვენი ბავშვი გაიმეოროს თქვენი მოქმედება? ( მაგ.: გიქნევთ ხელს, უკრავს ტაშს, გამოსცემს 

სახალისო ხმებს, როდესაც თქვენ იმავეს აკეთებთ?) 

კი არა 

16. თუ თქვენ თავს მიაბრუნებთ  რომ რაიმეს შეხედოთ, თქვენი ბავშვი მიმოიხედავს (მზერით გარშემო 

მოძებნის), რათა დაინახოს საგანი, რომელსაც თქვენ უყურებთ? 

კი არა 

17. ცდილობს თქვენი ბავშვი გაიძულოთ შეხედოთ მას? (მაგ.: გიყურებთ თქვენი შვილი, რათა შეაქოთ, 

გეუბნებათ „ მიყურე“ ან „ შემოხედე“?) 

კი არა 

18. ესმის თქვენს ბავშვს, როდესაც რაიმეს გაკეთებას თხოვთ? (მაგ.: თუ არ მიუთითებთ, მიხვდება 

დავალების მნიშვნელობას „ დადე წიგნი მაგიდაზე“ ან „მომიტანე საბანი“?) 

კი არა 

19. თუ რაიმე ახალი ხდება, შემოგხედავთ თქვენი ბავშვი  სახეში  თქვენი გრძნობების შესაფასებლად? 

(მაგ.: როდესაც ესმის უცნაური ან სახალისო ხმები, ან ხედავს ახალ სათამაშოს, შემოგხედავთ თუ არა 

სახეში?) 

კი არა 

20. მოწონს თქვენს ბავშვს მოძრაობითი აქტივობები? ( მაგ.: თქვენ მუხლებზე ქანაობა ან რწევა) კი არა 

 

M-CHAT-R შეფასების ტრაფარეტი 
ქვემოთ მითითებულია ტიპიური პასუხები. მე-2, 5 და 12 კითხვებზე ტიპიური პასუხია არა. დანარჩენი კითხვებისთვის 

ტიპიური პასუხი კი.  თუ პასუხი ემთხვევა ქვემოთ მითითებულს, შეაფასეთ 0 ქულით. თუ პასუხი არ ემთხვევა 

ქვემოთ მითითებულს (საპირისპიროა), შეაფასეთ 1 ქულით. 

 

ქულა 0-2:დაბალი რისკი: შემდეგი ქმედება არ არის საჭირო, განმეორებით შეაფასეთ, თუ ბავშვი 24 თვეზე პატარაა. 

ქულა 3-7:საშუალო რისკი: ჩაატარეთ გამოკითხვა M-CHAT-R-F და შეაფასეთ.რეფერალი თუ M-CHAT-R-F  ქულა ≥2 

ქულა 8-20:მაღალი რისკი: დაუყოვნებელი რეფერალი 


