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Cкринінговий тест на
аутизм для дітей
раннього віку
Будь
ласка,
оцініть,
наскільки
зазначені
нижче
висловлювання характеризують вашу дитину. Спробуйте
відповісти на кожне питання. Якщо вказана поведінка
проявляється рідко (ви спостерігали ї ї лише один чи два
рази), зазначте, що дитині вона не властива.
Заповнення цього опитувальника займе у вас не більше 10
хвилин часу. Будьте уважні при його заповненні та оцінці
результатів.
Цей тест являє собою опитувальник, на кожне питання
потрібно відповісти "так" або "ні", зробивши відповідну
позначку навпроти запитання. Заповніть цей опитувальник,
орієнтуючись на те, як зазвичай поводиться ваша дитина.
В кінці знаходиться інструкція для оцінки результатів тесту,
після заповнення тесту дотримуйтесь цієї інструкції.
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Опитувальник M-CHAT-R ™
Відзначте «так» або «ні» після кожного питання
1. Якщо ви показуєте на щось у іншому кінці кімнати, ваша
дитина на це дивиться? (наприклад: ви показуєте на
іграшку чи тварину - дитина дивиться на іграшку чи
тварину)

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

4. Дитині подобається вилазити на різноманітні предмети?

Так

Ні

5. Ваша дитина робить незвичні рухи пальцями перед
очима? (наприклад: перебирає пальцями перед очима)

Так

Ні

6. Дитина вказує пальцем, щоб щось попросити чи
отримати допомогу?(наприклад: вказує пальчиком на

Так

Ні

7. Дитина показує пальцем, щоб звернути увагу на щось
цікаве? (наприклад: показує пальцем на літак в небі чи на велику
вантажівку на дорозі.)

Так

Ні

2. Ви коли-небудь припускали, що ваша дитина може
бути глухою?
3. Ваша дитина грає в уявні чи сюжетно-рольові ігри?
(наприклад: дитина вдає, що п' є з порожньої чашки, що
розмовляє по телефону, нібито годує ляльку чи плюшеву
іграшку)

(наприклад: полюбляє залізати на меблі, на обладнання
дитячого майданчика)

смаколик чи іграшку, до якої не може дістати)
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8. Дитина цікавиться іншими дітьми?

(наприклад: спостерігає за іншими дітьми
посміхається їм, йде до них)

,

9. Дитина приносить предмети і піднімає їх, щоб показати
вам? (наприклад: показує вам квітку, плюшеву іграшку чи

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

машинку)

10. Дитина відгукується на своє ім' я ? (наприклад: дивиться
на вас, говорить чи лепече, припиняє робити те, що робить,
коли ви кличете її (його) на ім' я)

11. Коли ви посміхаєтесь дитині, вона посміхається у відповідь?

Так

Ні

12. Дитину засмучують звичайні звуки? (наприклад: дитина

Так

Ні

13.Дитина вміє ходити?

Так

Ні

14. Дитина дивиться вам в очі, коли ви говорите з нею,

Так

Ні

15. Дитина намагається копіювати те, що ви робите?

Так

Ні

16. Якщо ви озирнетеся і подивитесь на щось, ваша дитина
озирнеться, щоб побачити, на що ви дивитесь?

Так

Ні

Так

Ні

починає кричати чи плакати від шуму пилососа чи гучної
музики)

граєтесь чи одягаєте?

(наприклад: махає рукою у відповідь, коли ви
прощаєтесь, плескає в долоні, видає смішні звуки)

17. Дитина намагається зробити так, щоб ви подивилися на
неї? (наприклад: дивиться на вас, очікуючи на похвалу, або
говорить "дивись" чи "подивись на мене")
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18. Дитина розуміє те, що ви їй кажете? (наприклад: якщо ви не

Так

Ні

19. Коли стається щось незвичне, дитина дивиться на ваше

Так

Ні

Так

Ні

будете нічого показувати руками, дитина зрозуміє такі фрази як
"поклади книгу на стілець" або "принеси мені ковдру")

обличчя, щоб зрозуміти, як ви до цього ставитесь?
(наприклад: якщо дитина чує дивний чи незвичний звук
або бачить нову іграшку, вона дивиться на ваше обличя)

20. Вашій дитині подобаються рухливі заняття?
(наприклад: коли її гойдають на гойдалці чи
розгойдують на колінах)

Кількість балів:
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Алгоритм для підрахунку результатів
Якщо ви відповіли "НІ" на будь-яке питання, окрім 2, 5 і 12 це пряма вказівка на те, що у дитини існує ризик
наявності розладів аутистичного спектра (підраховуєте 1
бал за кожне "ні", крім 2, 5 і 12 питань). Відповідь
"ТАК" на запитання 2, 5 і 12 також вказують на ризик
наявності аутизму (1 бал за кожне "так" у зазначених
питаннях).

Низький ризик: загальний результат 0-2 бали. Якщо
дитині менше 24 місяців, рекомендуємо провести
повторне тестування після того, як їй виповниться 2
роки. Жодних інших дій від вас поки не вимагається.
Середній ризик: загальний результат - 3-7 балів.
Обговоріть результати тесту з педіатром, попросіть його
прокоментувати вашу анкету. Визначте потребу додаткового
обстеження.
Високий ризик: загальний результат - 7-20 балів. Вашій
дитині обов'язково потрібне обстеження, і чим раніше
ви його проведете, тим більша ймовірність, що допомога
виявиться ефективною.
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