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  )דרגות 3(פריטי דירוג  סוג הפריטים בכלי 7

  פריטים 50 אורך הכלי  8

ותקיפות מהימנות  9 כלי זה לאבחון דמנציה נבחר בעקבות המלצת האיגוד האמריקאי לפיגור שכלי במאמר  
במאמר זה ). Shultz et al., 2004(שפורסם בעת בניית כלי המחקר במכון ברוקדייל 

חולים : לכלים נוספים שנוסו על שתי קבוצות של אנשים עם פיגורנערכה השוואה 
לאחר בחינת מודל של רגרסיה לוגיסטית ליעילות . בדמנציה ושאינם חולים בדמנציה

ערך , 0.93סגוליות של , 0.65לכלי רגישות של . היעיל ביותר DMR-הכלים נמצא ה
כלי זה נועד לאבחן את חשוב לציין ש. 0.76וערך אבחון שלילי , 0.92אבחון חיובי 

ואין בו ובעיבודו התייחסות מיוחדת לאנשים , בקרב כלל האנשים עם פיגור שכלי המחלה
הן , בעקבות התכתבות עם המחברות, 2007יצוין שבשנת , כמו כן. עם תסמונת דאון

ציינו שהכלי אינו מומלץ עוד לשימוש בבדיקה אחת אלא בשתי בדיקות בהפרש של כמה 
במאגר הנתונים של  . של שינוי או החמרה חודשים זו מזו והשוואת תוצאותיהן לזיהוי

לפיכך היכולת להפיק . בוצעה בדיקה במועד אחד בלבד) 2009(נון - מחקרה של בן
אך יש בהם כדי , אומדן של שיעורי התחלואה בדמנציה מתוך הנתונים הללו היא מוגבלת

                                                              .ללמד על הבדלים בין קבוצות הגיל בתחומי התפקוד שהכלי בודק
תרגום חוזר לאנגלית , תרגום לעברית(השאלונים תורגמו בתרגום מקצועי כפול 

-pre(בוצע שימוש מקדים , כמו כן). והשוואת הגרסה החדשה עם הגרסה המקורית
test (מהמדגם במסגרות השונות 10%- בשאלונים המתורגמים ב.   
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