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BENDRO VEIKLOS VERTINIMO SKALĖ 

(angl. GAF Scale — Global Assessment of Functioning Scale) 

 

 

Atsižvelgiant į paciento psichikos būklę, įvertinama jo psichologinė, socialinė ir darbinė veikla. Dėl 

fizinių (aplinkos) apribojimų sutrikusi veikla nevertinama. 

Galima naudoti tarpinius įvertinimus (pvz., 45, 68, 72 balai). Vertinamas laikotarpis – 1 mėnuo. 

 

 

Pacientas _________________________________                      Atlikimo data _______________ 

 

 

Balai Funkcionavimo sutrikimo vertinimas 

91–100 
Asmuo gyvena visavertį gyvenimą. Sugeba pats spręsti savo problemas, dėl daugelio 

asmeninių savybių aplinkiniai sutrikusios veiklos nepastebi. Nėra jokių simptomų. 

81–90 

Sutrikimo nėra arba simptomai menki (nedidelis nerimas prieš egzaminą), gera veikla 

visose srityse, asmuo domisi įvairiais dalykais, visuomenine veikla, jaučia pasitenkinimą 

gyvenimu, didesnių problemų už kasdienines problemas nėra (atsitiktiniai ginčai su 

šeimos nariais). 

71–80 

Simptomai pasireiškia kaip adekvati reakcija į psichosocialinius stresorius (sunku 

susikoncentruoti po konflikto šeimoje), nedidelis socialinės, darbinės veiklos ar 

mokymosi sutrikimas (laikinas atsilikimas moksle). 

61–70 

Būdingi kai kurie neryškūs simptomai (prislėgta nuotaika arba nesunki nemiga 

(insomnija) ar nedideli sunkumai socialinėje, darbinėje veikloje, moksle (atsitiktinis, 

savavališkas užsiėmimų praleidimas, vagystės iš namų), tačiau apskritai veikla ir 

tarpasmeniniai santykiai geri. 

51–60 

Pasireiškia vidutinio sunkumo simptomai (blankus afektas ir smulkmeniška kalba, 

atsitiktiniai panikos priepuoliai) arba vidutinio sunkumo socialinės, darbinės bei mokslo 

veiklos sutrikimas (nedaug draugų, konfliktai su bendradarbiais). 

41–50 

Ryškūs simptomai (suicidinės mintys, sunkūs įkyrumų ritualai, dažnos vagystės) arba 

ryškus socialinės, darbinės veiklos sutrikimas, sutrikęs mokymasis (pvz., neturi draugų, 

nesugeba dirbti). 

31–40 

Sutrikęs realybės suvokimas ar sumažėjęs gebėjimas bendrauti (kalba retkarčiais alogiška, 

nesuprantama, nerišli) arba ryškus darbo, mokslo veiklos sutrikimas, sunku bendrauti 

šeimoje; sutrikęs gebėjimas spręsti, galvoti, sutrikusi nuotaika (pvz., depresiškas žmogus 

vengia draugų, šeimos, nepajėgia dirbti; vaikas dažnai muša jaunesniuosius, yra 

neklusnus, blogai mokosi). 

21–30 

Elgesiui didelę įtaką turi kliedesiai bei haliucinacijos arba sutrikęs gebėjimas bendrauti, 

sutrikęs mąstymas (pvz., inkoherentiškas mąstymas, aiškiai neadekvatus elgesys, 

suicidiniai ketinimai) arba prarastas gebėjimas atlikti bet kokią veiklą (visą dieną 

praleidžia lovoje, neturi darbo, namų, draugų). 

11–20 

Yra pavojus sužeisti kitus ar pačiam susižeisti (suicidiniai bandymai be aiškios nuostatos 

mirti, dažnas įniršis, maniakinis sujaudinimas), retkarčiais nesugeba laikytis minimalių 

higienos reikalavimų (tepliojasi išmatomis) arba yra itin sutrikęs gebėjimas bendrauti 

(inkoherencija ar mutizmas). 

1–10 

Yra nuolatinis pavojus sunkiai sužeisti arba pačiam susižeisti (pasikartojantis smurtinis 

elgesys) arba nuolatinis nesugebėjimas laikytis minimalių higienos reikalavimų. Rimti 

suicidiniai veiksmai turint tikslą numirti. 
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