Global Assessment of Functioning Scale (GAF)
Tazatel:

Název a lokace
(obec) zařízení:

Datum:

Číslo
respondenta:

Skóre (uveďte
přiřazenou hodnotu na
škále GAF)

Zvažte u vašeho pacienta úroveň psychických, sociálních a pracovních funkcí v hypotetickém kontinuu
zdraví - nemoc.
Neberte v úvahu zhoršení funkcí způsobené tělesnými omezeními (nebo vlivem prostředí).
Poznámka: Používejte kontinuálního skórovaní od 0 do 100. Celkové skóre tedy může dosahovat
libovolných hodnot, 45 stejně jako 68, či 72.
91- 100
Vynikající fungováni v širokém okruhu aktivit, životni problémy se nikdy nevymykají zcela z ruky,
jedinec je vyhledáván jinými pro řadu dobrých vlastnosti. Nejsou přítomny žádné příznaky.
81- 90
Příznaky chybějí nebo jsou minimální, dobře funguje ve všech oblastech, projevuje zájem o široký
okruh aktivit a je v nich dobře zapojen, je sociálně aktivní, celkově spokojen se životem, nemá žádné
závažnější, než běžné denní problémy nebo těžkosti.
71- 80
Jsou-li příznaky přítomny, jedna se o přechodné a očekávané reakce na psychosociální zátěž. Není
více než lehké zhoršeni ve výkonu sociálních, pracovních a studijních funkcí.
61- 70
Několik mírných příznaků NEBO určité obtíže v oblasti sociální, pracovní či studijní, ale celkově
funguje dobře, má několik smysluplných interpersonálních vztahů.
51- 60
Středně závažné příznaky NEBO středně závažné obtíže při výkonu sociálních, či pracovních nebo
studijních funkcí.
41- 50
Závažné příznaky NEBO závažné zhoršení při výkonu sociálních, pracovních nebo studijních funkcí.
31- 40
Určité zhoršení v hodnocení reality nebo v komunikaci NEBO velké zhoršení v několika oblastech,
jako je práce ve škole, rodinné vztahy, úsudek, myšlení nebo nálada.
21- 30
Chováni je závažně ovlivněno bludy nebo halucinacemi NEBO těžkým zhoršením v oblasti
komunikace a úsudku NEBO neschopnost výkonu funkcí ve všech oblastech.
11- 20
Určité nebezpečí, že ublíží sobě nebo jiným NEBO příležitostně chybí dodržování minimální osobni
hygieny NEBO značné zhoršení komunikace.
1- 10
Trvale nebezpečí těžkého ublížení sobe nebo jiným NEBO trvalá neschopnost udržet minimální
osobní hygienu NEBO závažné suicidální jednaní s jasným očekáváním smrti.
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