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PAS - SCALA DE DETERIOARE COGNITIVĂ (varianta pentru aparţinător) 
Numele persoanei care face evaluarea: _________________________________________________________________ 

Numele persoanei evaluate: __________________________________________________________________________ 

Relaţia evaluatorului cu persoana evaluată: _________________________________ Data completării: ______________ 
 
Mai jos sunt o serie de întrebări referitoare la problemele de ORIENTARE, MEMORIE şi GÂNDIRE ale persoanei 
pe care o evaluaţi. Răspunsurile dumneavoastră îi ajută pe specialişti (medici, psihologi) să înţeleagă mai bine 
problemele bolnavului, astfel încât să îi găsească tratamentul potrivit şi soluţii de îngrijire pe măsura nevoilor. 
 
 DC 1. A avut recent dificultăţi în a se orienta în locuri care îi sunt cunoscute? (de ex. prezintă dezorientare în casa în 

care locuieşte, în cartierul în care locuieşte, în magazine cunoscute, în casa unei rude sau a unui prieten apropiat):  
 - Nu a avut nicio dificultate (sau) Nu crede că ar fi avut vreo dificultate  
 - Dificultăţi moderate sau ocazionale   
 - Dificultăţi severe, persistente, frecvente   
 - Este imobilizată la pat  
  ? - Nu ştiu  

 

DC 2. Are dificultăţi, mai mari decât în mod normal, în a-şi aminti lucruri care sau întâmplat recent? 
 - Nu mai mari     - Un pic mai mari   - Da, mult mai mari   ? - Nu ştiu  

 
DC 3. Are dificultăţi, mai mari decât în mod normal, în a-şi aminti unde îşi ţine lucrurile? 

 - Nu mai mari    - Un pic mai mari   - Da, mult mai mari     ? - Nu ştiu  
 
DC 4. Are dificultăţi, mai mari decât în mod normal, în a-şi aminti conversaţii la câteva zile după ce au avut loc? 

 - Nu mai mari    - Un pic mai mari   - Da, mult mai mari    ? - Nu ştiu  
 
DC 5. Are dificultăţi, mai mari decât în mod normal, în a-şi aminti de întâlniri şi programări? 

 - Nu mai mari    - Un pic mai mari   - Da, mult mai mari    ? - Nu ştiu  
 
DC 6. Are dificultăţi, mai mari decât în mod normal, în a recunoaşte chipurile celor din familie, ale cunoscuţilor sau ale 

prietenilor apropiaţi, cu toate că nu are probleme de vedere? 
 - Nu mai mari    - Un pic mai mari   - Da, mult mai mari    ? - Nu ştiu  

 
DC 7. Are nevoie de ajutor ca să se descurce cu gestionarea banilor sau a cheltuielilor (de exemplu, nu se descurcă 

singur la cumpărături sau cu plata facturilor)  
 - Nu are dificultăţi   
 - Are dificultăţi, dar se descurcă cu cumpărăturile mărunte, de fiecare zi                  
 - Are nevoie de ajutor, pentru că nu se descurcă cu gestionarea banilor sau a cheltuielilor   
 - Niciodată nu a gestionat bani, decât pentru cumpărături mărunte 
  ? - Nu ştiu  

 
DC 8. În ultima vreme a avut dificultăţi, mai mari decât în mod normal, în ce priveşte concentrarea atenţiei? 

 - Nu    - Depinde de situaţie    - Da   ? - Nu ştiu  
 
DC 9. În ultima vreme vi s-a părut că ideile pacientului sunt mai haotice, ca şi când nu şi le-ar putea organiza? 

 - Nu mai mult ca de obicei   - Depinde de situaţie   - Da   ? - Nu ştiu  
 
DC10. În ultima vreme vi s-a părut că pacientul a avut dificultăţi mai mari decât în mod normal atunci  când a avut de 

luat nişte hotărâri? 
 - Nu mai mult ca de obicei  / Niciodată nu a luat hotărâri 
 - Depinde de situaţie  
 - Da  
  ? - Nu ştiu  
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AICI COMPLETEAZĂ DOAR EVALUATORUL! 
 

C =  

”?”=      
 
Dacă ”?”=0, DC= C 
Dacă ”?”>0, DC= (10xDC)/ (10-„?”)  
 


