Iнструкцiї з процедури проведення CRIq
Опитувальник CRIq оцiнює когнiтивний резерв iндивiда шляхом збирання iнформацiї,
що стосується усього його/її дорослого життя. CRIq є задуманим та реалiзованим на основi
концепцiї когнiтивного резерву, запропонованої Yakob Stern (2009). Додаткова iнформацiя:
Nucci, M., Mapelli, D., & Mondini, S. (2012) The cognitive Reserve Questionnaire (CRIq): a
new instrument for measuring the cognitive reserve. Aging clinical and experimental research, 24,
218-26.
Основнi iнструкцiї з використання CRIq коротко викладено в протоколi, на початку
кожного роздiлу. У цьому документi бiльш детально пояснюються правила, яких слiд дотримуватися пiд час проведення опитування, та наводяться i роз’яснюються найчастiшi питання
щодо класифiкацiї вiдповiдi для отримання наприкiнцi якомога однорiднiших результатiв вiд
рiзних iнтерв’юерiв.

Iнтерв’ю
Заповнення CRIq потребує здатностi проводити напiвструктуроване iнтерв’ю. Iнтерв’юер має
володiти необхiдними навичками, щоб вести цiлеспрямовану бесiду та активно нею керувати.
Як i у випадку усiх iнших нейропсихологiчних iнтерв’ю, фахiвець має ставитися з повагою,
виявляти солiдарнiсть, розумiння та емпатiю стосовно змiсту повiдомлень особи, яку опитує,
та зробити усе, що вiд нього залежить, для полегшення коректного збирання iнформацiї. З
iншого боку, важливим є зменшити, наскiльки це можливо, надмiрну вербалiзацiю i можливе
емоцiйне навантаження, якi часто викликаються спогадами.
Проведення CRIq в умовах клiнiки потребує, щоб особа, яку опитують, була когнiтивно
збереженою. У випадку, якщо особа має когнiтивний дефiцит з боку пам’ятi або уваги (або
навiть тiльки пiдозру на нього), краще, щоб на питання вiдповiдав член родини. Зрозумiло,
що необхiдно, щоб цей член родини був достатньо iнформованим стосовно колишнiх та
теперiшнiх звичок пацiєнта. Син, наприклад, може не знати, з якою частотою його батько
займався певною дiяльнiстю у молодостi; така ж ситуацiя може виникнути у випадку, коли
пацiєнт одружений вдруге, i на iнтерв’ю його супроводжує його друга дружина. Обов’язково
потрiбно перевiрити сумнiвну iнформацiю або узагальнити те, що повiдомили пацiєнт та iншi
джерела. У будь-якому випадку, наприкiнцi опитувальника зазначається, була iнформацiя
надана самою особою, якої стосувалося опитування, або членом родини.

Опитувальник
Перша частина опитувальника складається з простого набору деяких персональних даних
особи, якої стосується опитування. Опитувальник подiлено на три роздiли: CRI-Освiта,
CRI-Трудова дiяльнiсть, CRI-Вiльний час.

CRI-Освiта: Цей роздiл вiдображає рiвень освiти, якого досягнула особа протягом свого
життя. Необхiдно нараховувати по 1 балу за кожний завершений рiк освiти; окрiм цього,
додається по 0,5 бали за кожен рiк, який не було завершено.
Наприклад, якщо особа має 9 рокiв базової середньої освiти, їй записується 9 рокiв.
Для особи, яка отримала атестат про повну середню освiту i, окрiм цього, закiнчила
унiверситет, зазначається: 9 (базова середня освiта) + 2 (профiльна середня освiта) +
4 (унiверситет, ступiнь бакалавра) = 15 рокiв. Зрештою, для того, хто має ступiнь
кандидата наук (доктора фiлософiї): 9 (базова середня освiта) + 2 (профiльна середня
освiта) + 4 (унiверситет, ступiнь бакалавра) + 2 (магiстратура) + 4 (аспiрантура) = 21.
У випадку осiб, якi навчалися за iншою системою, розрахунок рокiв освiти проводиться
вiдповiдно до неї.
Також, за курси, що тривали мiнiмум 6 мiсяцiв, нараховується по 0,5 бали за кожнi 6
мiсяцiв курсiв.
Якщо, наприклад, було закiнчено дворiчнi курси англiйської мови, додається 2 бали
(0, 5 × 4).
Натомiсть, вiдвiдування 3-мiсячних курсiв шахiв не береться до уваги, оскiльки їхня тривалiсть є надто короткою. Треба враховувати курси освiтньої та/або професiйної пiдготовки
(наприклад, курси комп’ютерної грамотностi, фотографiї, англiйської мови i т. iн.); у цьому
випадку наявнiсть викладача є обов’язковою умовою та критерiєм, який можна використати
при виникненнi складнощiв з оцiнкою.

CRI-Трудова дiяльнiсть: Цей роздiл вiдображає вид i кiлькiсть рокiв трудової дiяльностi особи, якої стосується опитування. Важливо пiдкреслити, що мається на увазi виключно
оплачувана робота, яка виконувалася принаймнi протягом року. Визначено п’ять рiзних
рiвнiв трудової дiяльностi, що принципово вiдрiзняються за ступенем потрiбного когнiтивного
залучення та за рiвнем вiдповiдальностi, пов’язаним з цiєю дiяльнiстю:

1. Неквалiфiкований робiтник, сiльська праця, садiвник, покоївка, офiцiант, водiй, механiк,
сантехник, оператор кол-центру, електрик, доглядач, няня, прибиральниця i т. iн.
2. Кустарне виробництво, квалiфiкований робiтник, кухар, продавець, кравець, медична
сестра, вiйськовослужбовець (неофiцерського складу), перукар i т. iн.
3. Пiдприємець, службовець (секретар, дiловод, касир i т. iн.), священник або монах/монахиня,
агент з продажiв, рiелтер, вихователь дитячого садку, музикант i т. iн.
4. Керiвник невеликої компанiї, квалiфiкований фахiвець-фрилансер, офiцер, вчитель,
пiдрядник, лiкар, адвокат, психолог, iнженер i т. iн.
5. Керiвник великої компанiї, керiвник з високим рiвнем вiдповiдальностi, полiтик, професiонал iнтелектуальної та наукової сфери з науковим ступенем або вченим званням,
суддя, доцент або професор унiверситету, хiрург, науковий спiвробiтник i т. iн.

У цьому роздiлi необхiдно пiдрахувати усi роботи та посади, на яких особа пропрацювала,
як було вже зазначено, не менше року.
Наприклад, у випадку, коли людина працювала як неквалiфiкований робiтник протягом
30 рокiв, а потiм була пiдвищена до квалiфiкованого робiтника, яким пропрацювала ще 15
рокiв, слiд зазначити 30 рокiв на рiвнi 1 та 15 рокiв на рiвнi 2.

Роботу, що виконувалася паралельно з iншою (другу роботу), потрiбно зарахувати повнiстю.
Наприклад, у випадку, коли людина працювала як квалiфiкований робiтник протягом 45
рокiв (рiвень 2, протягом 45 рокiв) та паралельно протягом 15 рокiв регулярно виконувала
також роботу маляра (рiвень 1, протягом 15 рокiв), зазначається i те, i iнше.
У випадку, коли друга робота вiдноситься до тiєї ж категорiї, що i перша, роки потрiбно
скласти разом та записати як сумарний показник.
Якщо людина працювала як неквалiфiкований робiтник протягом 45 рокiв (рiвень 1,
протягом 45 рокiв) та паралельно протягом 15 рокiв регулярно виконувала також роботу
маляра (рiвень 1, протягом 15 рокiв), зазначається 60 рокiв на рiвнi 1.
Важливо пiдкреслити, що друга робота враховується тiльки в тому випадку, якщо вона
виконувалася регулярно i щонайменше протягом 1 року. Роки трудової дiяльностi потрiбно
вносити вiдповiдно до правила округлення у бiк найближчої бiльшої межi 5-рiчного iнтервалу.
Якщо, наприклад, людина пропрацювала 12 рокiв, тодi необхiдно зазначити 15, а якщо
вона пропрацювала 17 рокiв, необхiдно зазначити 20, i так далi.
Що стосується менш поширених видiв робiт, потрiбно звернутися до послiдовностi вищезгаданих п’яти рiвнiв трудової дiяльностi i оцiнити потрiбне когнiтивне залучення та рiвень
вiдповiдальностi, пов’язаний з певною роботою. Потрiбно знайти найкращий вiдповiдник.
Завжди важливо керуватися здоровим глуздом; так, слiд розглядати як працiвника жiнку, яка
працює на пiдприємствi свого чоловiка протягом багатьох рокiв без контракту та фiксованої
зарплатнi.

CRI-Вiльний час: Цей роздiл стосується усiх видiв активностi, яким особа зазвичай
присвячує час поза роботою або навчанням. Протягом цього часу людина може займатися
справами, що стимулюють когнiтивну активнiсть; зауважте, що коли йдеться про «вiльний
час», не обов’язково мається на увазi вiдпочинок. Насправдi, це поняття стосується не лише,
наприклад, вiдвiдування кiнотеатру або концерту, але також i водiння автомобiля або ведення
поточного банкiвського рахунку. Цей роздiл подiлено на чотири частини, що розрiзняються за
частотою, з якою ця активнiсть зазвичай практикується у визначений перiод часу: тиждень,
мiсяць, рiк та постiйно.
Пункти, що включено, вказують на активнiсть, частоту якої потрiбно оцiнити у межах зазначеного промiжку часу. Передбачено двi можливi вiдповiдi: «Нiколи/Зрiдка», яка вiдповiдає
частотi 2 рази або менше (вiдповiдно на тиждень, на мiсяць та на рiк), або «Часто/Завжди»,
яка вiдповiдає частотi 3 рази або бiльше (вiдповiдно на тиждень, на мiсяць та на рiк). Тiльки
у випадку, коли частота певної активностi була «Часто/Завжди» протягом принаймнi 1
року, слiд зазначати, скiльки рокiв ця активнiсть практикувалася. Якщо, натомiсть, вона
практикувалася дуже iнтенсивно протягом мiнiмум 1 року або навiть багатьох рокiв, але
тiльки «Зрiдка», тодi не потрiбно зазначати роки для цiєї активностi. Також важливо знати,
чи була протягом життя частота певної активностi «Часто/Завжди» бiльше 1 року. Тiльки
у цьому випадку зазначають роки цiєї активностi, керуючись правилом округлення у бiк
найближчої бiльшої межi 5-рiчного iнтервалу.
ПРИМIТКА: роки, для яких має зазначатися частота, стосуються усього дорослого життя,
тобто з 18 рокiв до теперiшнього часу.
Наприклад, для людини вiком 50 рокiв, яка водила автомобiль «Часто/Завжди» протягом 30 рокiв, робиться вiдмiтка у клiтинцi «Часто/Завжди» та зазначається 30 рокiв.

Iнший приклад: якщо людина водила автомобiль протягом 30 рокiв, але дуже нерегулярно,
скажiмо, менш нiж два рази на тиждень, робиться вiдмiтка у клiтинцi «Нiколи/Зрiдка»
(начебто вона не водила нiколи), а кiлькiсть рокiв не зазначається.

Активнiсть з постiйною частотою розглядається незалежно вiд визначених промiжкiв
часу: якщо людина займалася чимось подiбним, незалежно вiд частоти, потрiбно зазначати
роки.

Активнiсть з тижневою частотою:

1. Читання газет та журналiв: стосується усiх щоденних та щотижневих газет або журналiв, незалежно вiд їхнього змiсту.
2. Побутовi справи: маються на увазi усi зайняття, що стосуються догляду за домом, ведення хатнього господарства, тобто приготування їжi, миття посуду, прання, прасування,
прибирання, купiвля продуктiв i т. iн.
3. Водiння: мається на увазi водiння автомобiля, мотоциклу та, загалом, будь-якого транспортного засобу, яке потребує обов’язкової наявностi прав на керування цим засобом.
Таким чином, велосипед не враховується.
4. Дозвiлля: стосується зайнять, що розглядаються безпосередньо як вiдпочинок, розваги:
будь-який вид спорту, гiмнастика, йога, полювання, риболовля, танцi будь-якого типу,
гра у карти, боулiнг, бiльярд, шахи, кросворди, iгри в компанiї, пазли, такi хобi, як
фiлателiя, нумiзматика i т. iн.
5. Користування новими технологiями: стосується навчання та користування комп’ютером,
смартфоном (а не просто мобiльним телефоном), будь-яким придатним iнструментом
для користування Iнтернетом, цифровою камерою, супутниковим навiгатором i т. iн.

Активнiсть з мiсячною частотою:

1. Соцiальна активнiсть: стосується зайнять, що передбачають соцiальну взаємодiю. До
такої активностi належать: вечеря з друзями, членство у гуртках, культурних асоцiацiях,
полiтичних партiях, участь у корпоративах, заходах мiсцевої громади, парафiї i т. iн.
2. Кiно або театр: стосується вiдвiдування кiносеансiв або театральних вистав.
3. Садiвництво, городництво, бриколаж, в’язання, вишивання: стосується догляду
за садом та городом, усiх зайнять, пов’язаних з дрiбним ремонтом у домi, рукодiлля
(в’язання, вишивання, плетiння мережива, шиття) i т. iн.
4. Догляд за племiнниками/онуками/лiтнiми батьками: стосується активностi, пов’язаної
з пiклуванням про племiнникiв, онукiв, батькiв похилого вiку.
5. Волонтерство: стосується будь-якої роботи на безоплатнiй основi, що виконується iндивiдуально або у складi органiзацiї, з рiзною метою (пiдтримка, допомога вразливим
категорiям населення, доброчиннiсть i т. iн.).
6. Зайняття мистецтвом: стосується зайнять будь-яким видом мистецтва (музика, спiви,
малювання, живопис, скульптура, письменництво, театр, фотографiя, декупаж i т. iн.)
iндивiдуально або у групi.

Активнiсть з рiчною частотою:

1. Виставки, концерти, конференцiї: стосується участi у будь-якiй органiзованiй подiї
культурного характеру.
2. Поїздки на кiлька днiв: стосується поїздок на кiлька днiв, щоб вiдпочити, у тому числi
активно.
3. Читання книжок: стосується читання книжок будь-якого жанру, але не газет або журналiв.

Активнiсть з постiйною частотою:

1. Дiти: пiклування про дiтей; спитайте про кiлькiсть дiтей.
2. Догляд за домашнiми тваринами: стосується пiклування про домашнiх тварин.
3. Ведення поточного банкiвського рахунку: стосується ведення власного поточного
рахунку, наприклад, пiти до банку, виписати чек, користуватися кредитною карткою,
банкоматом i т. iн.

Наприкiнцi слiд зазначити, заповнювався опитувальник безпосередньо зi слiв особи, якої
стосувалося опитування, або зi слiв члена родини, який її супроводжував (у цьому випадку
уточнiть, ким вiн доводиться цiй особi).

