
AD8 ਮ"ੜ$-ਿਚ'ਤਤਾ (Dementia) ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇ0ਟਰਿਵਊ 
ਨ6: 
ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: 
ਐਡਰ;<ਸ: 

ਯਾਦ ਰ%ਖ', "ਹ), ਇ%ਕ ਤਬਦੀਲੀ" ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ 3 ਿਕ ਿਪਛਲ7 
ਕਈ ਸਾਲ) ਿਵ%ਚ ਬ;ਿਧਕ (ਿਵਚਾਰ ਅ> ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ) ਸਮ%ਿਸਆਵ) 
ਕਰB ਇ%ਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ 3।

ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀ ਂ N/A, 
ਇੱਕ 

ਤਬਦੀਲੀ 
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 
ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀ ਂ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਨਹੀ ਂਪਤਾ 

1. ਿਨਰਣ7 E ਮu%E (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਫHਸਲ7 ਲHਣ ਿਵ%ਚ
ਸਮ%ਿਸਆਵ), ਮਾੜ7 ਿਵ%ਤੀ ਫHਸਲ7, ਸ'ਚਣ ਿਵ%ਚ 
ਸਮ%ਿਸਆਵ)) 

2. ਸ਼Jਕ/ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵ%ਚ ਘ%ਟ ਿਦਲਚਸਪੀ

3. ਇ%ਕ' ਿਜਹੀਆਂ ਗ%ਲ) O ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦuਹਰਾਓ (ਸਵਾਲ,
ਕਹਾਣੀਆਂ ਜ) ਿਰਪ'ਰਟ)) 

4. ਟQਲ, ਉਪਕਰਣ, ਜ) ਗHਜ7ਟ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ VCR,
ਕRਿਪਊਟਰ, ਮਾਈT'ਵ7ਵ, ਿਰਮ'ਟ ਕRਟਰ'ਲ) ਦੀ ਵਰਤU ਿਕਵV
ਕਰਨੀ 3, ਇਹ ਿਸ%ਖਣ ਿਵ%ਚ ਮuਸ਼ਿਕਲ 

5. ਸਹੀ ਮਹੀW ਜ) ਸਾਲ O ਭu%ਲ ਜਾਣਾ

6. ਜਿਟਲ ਿਵ%ਤੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਿਵ%ਚ ਸਮ%ਿਸਆ ਦਾ
ਸRਤuਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਚHYਕ ਬu%ਕ),
ਆਮਦਨ ਕਰ, ਿਬਲ) ਦਾ ਭuਗਤਾਨ ਕਰਨਾ) 

7. ਅਪਾਇRਟਮZਟਸ O ਯਾਦ ਰ%ਖਣ ਿਵ%ਚ ਮuਸ਼ਿਕਲ

8. ਸ'ਚਣ ਅ>/ਜ) ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਿਵ%ਚ ਰ'ਜ਼ਾਨਾ ਸਮ%ਿਸਆਵ)

ਕੁੱਲ AD8 ਸਕੋਰ 

ਕ"ਲਿਵਨ ਜ(ਈ । et al., The AT8, The Brief Informer Interview for the diagnoss of Dementia, Neurology 2005:65:559-564

ਕਾਪੀਰਾਈਟ ੨੦੦੫। AD 8, ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਬਾਰ2 ਖ4ਜ 6ਂਦਰ, ਯ9ਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ ਵਾਿਸ਼@ਗਟਨ, ਸBਟ ਲ9ਈਸ, ਮਸ9ਰੀ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਜ਼ਾਰ E। ਸਾਰ2 ਹGਕ ਰਾਖਵB ਹਨ।



AD8 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੋਰ ਸੇਧਾਂ 
 
ਗਲਤੀ ਵਜ' ਿਗਣ* ਬਗ,ਰ ਸਾਰ* ਜਵਾਬ0 ਵਾਸ1 ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵ,-ਸuਧਾਰ ਦੀ ਆਿਗਆ 9। 

 
ਸਵ,-:ਬ;ਧਨ ਲਈ ਕਿਲ>ਪਬ@ਰਡ '1 ਉCਤਰਦਾਤਾ D ਸਵਾਲ ਿਦ>1 ਜਾਣਗ* ਜ0 ਜਵਾਬEਹ D ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤHਰ '1 ਜ0 ਫ਼@ਨ '1 ਉCਚੀ 
ਆਵਾਜ਼ ਿਵ>ਚ ਪਿੜLਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 9। ਜ* ਉਪਲਬਧ ਹ@ਵ*, ਤ0 ਜਾਣਕਾਰੀ Eਣ ਵਾਲ* ਲਈ AD8 D ਬਣਾਈ ਰ>ਖਣਾ ਫਾਇEਮ;ਦ ਹu;ਦਾ 9। 
ਜ* ਸPਚਨਾ Eਣ ਵਾਲਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹQ 9, ਤ0 ਮਰੀਜ਼ D AD8 ਿਦ>ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 9। 

 
ਜਦ ਉਸD ਸPਚਨਾ Eਣ ਵਾਲ* D ਿਦ>ਤਾ ਜ0ਦਾ 9, ਤ0 ਿਵਸ਼*ਸ਼ ਕਰS ਉCਤਰਦਾਤਾ D ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਿਵ>ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰ* ਪu>ਛ@। 

 
ਮਰੀਜ਼ D ਕਹ@ ਿਕ ਉਹ ਿਬਨ0 ਕ@ਈ ਿਵਸ਼*ਸ਼ ਕਾਰਨ ਦ>ਸਣ E, ਹਰ*ਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸ1 ਉਸਦੀ ਯ@ਗਤਾ ਿਵ>ਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂD ਦਰਜਾ Eਵ*, 
ਖਾਸ ਕਰS ਜਦ ਮਰੀਜ਼ D ਿਦ>ਤਾ ਜ0ਦਾ 9। 

 
ਜ* ਇਸD ਉCਤਰਦਾਤਾ D ਉCਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵ>ਚ ਪਿੜLਆ ਜ0ਦਾ 9, ਤ0 ਇਹ ਮਹ>ਤਵਪPਰਨ 9 ਿਕ ਡਾਕਟਰ ਵਾਕ0ਸ਼ D ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ0 
ਿਵ>ਚ ਪੜLਦਾ 9 ਅ1 ਬHਿਧਕ ਸਮ>ਿਸਆਵ0 (ਸਰੀਰਕ ਸਮ>ਿਸਆਵ0 ਨਹQ) ਕਰS ਹ@ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂD Eਖਣ '1 ਜ਼@ਰ ਿਦ;ਦਾ 9। 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਚੀਜ਼0 E ਿਵਚਕਾਰ ਦPਜੀ Eਰੀ ਹ@ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 9। 

 
ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸ1 ਿਕਸ* ਸਮ0-ਸੀਮਾ ਦੀ ਲ@ੜ ਨਹQ 9। 

 
ਅ;ਿਤਮ ਸਕ@ਰ ਉਹਨ0 ਆਈਟਮ0 ਦੀ ਸ;ਿਖਆ ਦਾ ਜ@ੜ ਹu;ਦਾ 9 ਿਜ;ਨL0 ਦੀ "ਹ0, ਇ>ਕ ਤਬਦੀਲੀ" ਵਜ' ਿਨਸ਼ਾਨEਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 9। 

 
AD 8 ਦਾ ਵਰਣਨ (Calvin J.E. et al., The Ed. 8, De Mendia ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਲਈ ਸ3ਖ(ਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪ6ਰ ਇ3ਟਰਿਵਊ, ਿਨਊਰ:ਲ:ਜੀ 2005:65:559-564) 

 
ਇ>ਕ ਸXੀਿਨ;ਗ ਟ,ਸਟ ਿਕਸ* ਡੀਮYਿਟ;ਗ ਿਵਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹQ 9। ਪਰ, AD8 ਬਹuਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਿਬਮਾਰੀਆਂ 
ਨਾਲ ਜuੜੀਆਂ ਸ਼uਰPਆਤੀ ਬHਿਧਕ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਿਵ>ਚ ਬਹuਤ ਸ;ਵ*ਦਨਸ਼ੀਲ 9, ਿਜ;ਨL0 ਿਵ>ਚ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, 
ਨਸ0 ਿਵ>ਚ ਮPੜL-ਿਚ>ਤਤਾ, ਲ*ਵੀ ਬਾਡੀ ਿਡਮZਸ਼ੀਆ, ਅ1 ਫਰ;ਟ@ਟYਪ@ਰਲ ਮPੜL-ਿਚ>ਤਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 
ਕਮਜ਼@ਰ ਰZਜ਼ ਿਵਚਲ* ਸਕ@ਰ (ਹ*ਠ0 Eਖ@) ਅਗਲ*ਰ* ਮuਲ0ਕਣ ਦੀ ਲ@ੜ ਵ>ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰE ਹਨ। "ਸਾਧਾਰਨ" ਰZਜ਼ ਿਵਚਲ* ਸਕ@ਰ ਇਹ 
ਸuਝਾਉਂE ਹਨ ਿਕ ਡੀਮYਿਟ;ਗ ਿਵਕਾਰ ਸ;ਭਵ ਨਹQ 9, ਪਰ ਸ਼uਰPਆਤੀ ਿਬਮਾਰੀ E ਬਣਾਵਟੀ ਅ;ਗ ਤ' ਇਨਕਾਰ ਨਹQ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
ਉਹਨ0 ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵ>ਚ ਿਜ>ਥ* ਗਲਤੀ E ਹ@ਰ ਵਸਤPਪਰਕ ਸਰ@ਤ ਹu;E ਹਨ, ਇ>ਕ ਵਧ*ਰ* ਸPਝਵਾਨ ਮuਲ0ਕਣ ਦੀ ਗਰ;ਟੀ ਿਦ>ਤੀ ਜ0ਦੀ 9। 

 
ਿਵਕਾਸ ਅ1 ਵ,ਧਤਾ ਮਾਡਲ0 ਿਵ>ਚ ਸ਼ਾਮਲ 995 ਿਵਅਕਤੀਆਂ E ਕਲੀਿਨਕੀ ਖ@ਜ ਨਤੀਿਜਆ ਂE ਆਧਾਰ '1, ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਕ>ਟ-ਆਫ 
ਨuਕ1 ਪ*ਸ਼ ਕੀ1 ਗਏ ਹਨ: 

• 0 - 1: ਆਮ ਸਮਝ 
• 2 ਜ0 ਵਧ*ਰ*: ਬHਿਧਕ ਿਵਕਾਰ  

ਕuਨ̀ਕਟ ਰਹ@ 
 
ਭਾਵZ ਉਹ ਸPਚਨਾ Eਣ ਵਾਲ* (ਇ>ਛਤ) ਜ0 ਮਰੀਜ਼ D ਿਦ>ਤਾ ਿਗਆ ਹ@ਵ*, AD8 
ਦੀਆ ਂਹ*ਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਵਸ਼*ਸ਼ਤਾਵ0 ਹਨ: 

• ਸ;ਵ*ਦਨਸ਼ੀਲਤਾ > 84% 
• ਮuਹਾਰਤ > 80% 

• ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਿਵ>ਖਬਾਣੀ ਮu>ਲ 
85% > 

• ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਿਵ>ਖਬਾਣੀ ਮu>ਲ 
70% > 

• ਕਰਵ ਦਾ ਹ*ਠਲਾ ਿਹ>ਸਾ: 0.908; 
95% CI: 0. 888- 



 AD8 ਲਈ ਰਿਸੀਵਰ ਓਪਰੇਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਼ਤਾਵਾ ਂ(ROC) ਕਰਵ 
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ਕਾਪੀਰਾਈਟ ੨੦੦੫। ਅ,ਠ-ਮਦ0 ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪ6ਰ ਇ8ਟਰਿਵਊ ਯ6ਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ ਵਾਿਸ਼8ਗਟਨ, ਏਜ ਐਂਡ ਿਡਮFਸ਼ੀਆ, 

ਸFਟ ਲ6ਈਸ, ਮਸ6ਰੀ ਤH ਇ,ਕ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਜ਼ਾਰ K। ਸਾਰL ਹ,ਕ ਰਾਖਵF ਹਨ। 

 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟ 

 
ਵਾਿਸ਼8ਗਟਨ ਯ6ਨੀਵਰਿਸਟੀ ਬuਢਾਪL ਅR ਮ6ੜT-ਿਚ,ਤਤਾ ਿਵਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇ,ਕ ਅ,ਠ-ਮਦ0 ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪ6ਰ ਇ8ਟਰਿਵਊ ਦੀ 

ਵਰਤH ਕਰਨ ਅR ਮuੜ-ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦRਦੀ  3, ਜV ਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸ8ਭਾਲ ਜ0 ਖVਜ ("ਮਕਸਦ") ਿਵ,ਚ ਮ6ੜT-ਿਚ,ਤਤਾ ਬਾਰL ਮ6ੜT-

ਿਚ,ਤਤਾ (dementia) ਬਾਰL ਮ6ੜT-ਿਚ,ਤਤਾ ਦੀ ਖVਜ ਿਵ,ਚ ਿਕਸL ਸVਧ ਜ0 ਸVਧ X ਨਾਲ ਜ0 ਇਸਤH ਿਬਨ0, ਏਥL ਉਪਲਬਧ PDF ਿਵ,ਚ ਿਨਸ਼ਿਚਤ 

ਤ[ਰ 'R ਿਦਖਣਯVਗ K।  ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ (1) ਬuਢਾਪL ਅR ਮ6ੜT-ਿਚ,ਤਤਾ ਿਵਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅ,ਠ-ਆਈਟਮ0 ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ \ 

ਵLਚਣਾ, ਵ8ਡਣਾ ਜ0 ਵਟ0ਦਰਾ ਕਰਨਾ, ਇ,ਕ ਇ8ਟਰਿਵਊ ਦਾ ਸ8ਚਾਲਨ ਕਰਨਾ, ਜ0 ਇਸਦੀਆਂ ਨਕਲ0 \ ਿਕਸL ਅਿਧਐਨ ਜ0 ਕਾਰVਬਾਰੀ ਮu,ਲ 

ਿਵ,ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਨਹ] K; (ii) ਅਨuਵਾਦ0 ਸਮLਤ ਿਕਸL ਵੀ ਡ̂ਰੀਵLਿਟਵ ਰਚਨਾਵ0 ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ; A/ਜ0 (3)  ਿਕਸ7 ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ O ਵ7ਚਣ 

ਲਈ ਇ%ਕ ਮਾਰਕੀਿਟRਗ ਔਜ਼ਾਰ ਵਜU ਬuਢਾਪL ਅR ਮ6ੜT-ਿਚ,ਤਤਾ ਿਵਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇ,ਕ ਅ,ਠ-ਨuਕਾਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪ6ਰ 

ਇ8ਟਰਿਵਊ  ਦੀ  ਵਰਤU ਕਰਨਾ। AD 8 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਿਵ,ਚ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਨ_ਿਟਸ ਸ਼ਾਮਲ K: "ਆਿਗਆ X ਨਾਲ ਦuਬਾਰਾ 

ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ। ਕਾਪੀਰਾਈਟ ੨੦੦੫। ਅਰਮ0ਡ ਇ8ਟਰਿਵਊ, ਬuਢਾਪL ਅR ਮ6ੜT-ਿਚ,ਤਤਾ ਿਵ,ਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇ,ਕ ਅ,ਠ-ਨuਕਾਤੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪ6ਰ ਇ8ਟਰਿਵਊ, ਦ ਯ6ਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ ਵਾਿਸ਼8ਗਟਨ, ਸFਟ ਲ6ਈਸ, ਮਸ6ਰੀ ਤH ਇ,ਕ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਜ਼ਾਰ K। ਸਾਰL ਹ,ਕ 

ਰਾਖਵF ਹਨ।  ਿਕਸ7 ਵੀ ਹ'ਰ ਮਕਸਦ  ਵਾਸR ਬuਢਾਪL ਅR ਮ6ੜT-ਿਚ,ਤਤਾ ਿਵਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇ,ਕ ਅ,ਠ-ਮਦ0 ਵਾਲੀ ਮuਖਬਰ 

ਇ8ਟਰਿਵਊ ਦੀ ਵਰਤH ਕਰਨ  ਲਈ morrisj@abraxas.wustl.edu  ਨਾਲ ਸRਪਰਕ  ਕਰ'। 


