
WHODAS 2.0 - Inventarul 2.0 de evaluare a dizabilității al Organizației Mondiale a Sănătății -  versiunea cu 36 de itemi, auto-administrată 

Numele pacientului: ................................................................................... Vârsta: ............ Sex: ............................... Data: .............................. 

Acest chestionar cuprinde întrebări privind dificultățile secundare unor afecțiuni medicale sau psihice. Afecțiunile medicale surprind maladii sau 

boli, alte probleme de sănătate care pot avea durată scurtă sau îndelungată, leziunile, problemele psihice sau emoționale și problemele asociate 

consumului de alcool sau droguri. Gândiți-vă la ultimele 30 de zile și răspundeți la aceste întrebări, gândindu-vă la gradul de dificultate cu care ați 

efectuat următoarele activități. Pentru fiecare întrebare, vă rugăm să încercuiți un singur răspuns. 

Scoruri numerice atribuite fiecărui item 1 2 3 4 5 Rezervat pentru medic 

În ultimele 30 de zile, cât de dificil v-a fost: 
 
Înțelegere și comunicare 

Scorul 
neprelucrat 
al itemului 

Scorul 
neprelucrat 
al domeniului 

Scorul 
neprelucrat 
al domeniului 

 

 

                                                                                                          

   

   

    

         30            5 

  

 

 

 

 

 

D 1.1 Să vă concentrați pentru a face 
ceva timp de zece minute? 

Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă sau 
nu am putut 
face 

 

D 1.2 Să vă amintiți să faceți lucruri 
importante? 

Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă sau 
nu am putut 
face 

 

D 1.3 Să analizați și să găsiți soluții la 
problemele din viața de zi cu zi? 

Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă sau 
nu am putut 
face 

 

D 1.4 Să învățați o sarcină nouă, de 
exemplu să învățați cum să 
ajungeți într-un loc necunoscut? 

Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă sau 
nu am putut 
face 

 

D 1.5 Să înțelegeți în general ce spun 
oamenii? 

Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă sau 
nu am putut 
face 

 

D 1.6 Să începeți sau să mențineți o 
conversație 

Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă sau 
nu am putut 
face 

 



Scoruri numerice atribuite fiecărui item 1 2 3 4 5 Rezervat pentru medic 

În ultimele 30 de zile, cât de dificil v-a fost: 
 
Activități în mediul apropiat 

Scorul 
neprelucrat 
al itemului 

Scorul 
neprelucrat 
al domeniului 

Scorul 
neprelucrat 
al domeniului 

 

 

 

 

            25                        5        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

D 2.1 Să stați în picioare perioade 
lungi, de exemplu 30 de minute? 

Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă sau 
nu am putut 
face 

 

D 2.2 Să vă ridicați din poziția șezând? Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă sau 
nu am putut 
face 

 

D 2.3 Să vă deplasați în interiorul 
casei? 

Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă sau 
nu am putut 
face 

 

D 2.4 Să ieșiți afară din casă? Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă sau 
nu am putut 
face 

 

D 2.5 Să mergeți o distanță lungă, de 
exemplu un kilometru (sau 
echivalent)? 

Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă sau 
nu am putut 
face 

 



Scoruri numerice atribuite fiecărui item 1 2 3 4 5 Rezervat pentru medic 

În ultimele 30 de zile, cât de dificil v-a fost: 
 
Autonomie personală 

Scorul 
neprelucrat 
al itemului 

Scorul 
neprelucrat 
al domeniului 

Scorul 
neprelucrat 
al domeniului 

 

 

 

            20                        5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 3.1 Să faceți baie? Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă sau 
nu am putut 
face 

 

D 3.2 Să vă îmbrăcați? Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă sau 
nu am putut 
face 

 

D 3.3 Să mâncați? Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă sau 
nu am putut 
face 

 

D 3.4 Să stați singur câteva zile? Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă sau 
nu am putut 
face 

 



Scoruri numerice atribuite fiecărui item 1 2 3 4 5 Rezervat pentru medic 

În ultimele 30 de zile, cât de dificil v-a fost: 
 
Relații interpersonale 

Scorul 
neprelucrat 
al itemului 

Scorul 
neprelucrat 
al domeniului 

Scorul 
neprelucrat 
al domeniului 

 

 

  

 

             25                    5 

D 4.1 Să stabiliți relații cu persoane 
necunoscute? 

 Ușoară Moderată Severă Extremă sau 
nu am putut 
face 

 

D 4.2 Să mențineți o relație de 
prietenie? 

 Ușoară Moderată Severă Extremă sau 
nu am putut 
face 

 

D 4.3 Să vă înțelegeți cu persoane 
apropiate? 

 Ușoară Moderată  Severă Extremă sau 
nu am putut 
face 

 

D 4.4 Să vă faceți prieteni noi?  Ușoară Moderată Severă Extremă sau 
nu am putut 
face 

 

D 4.5 Să aveți activitate sexuală?  Ușoară Moderată Severă Extremă sau 
nu am putut 
face 

 


