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થ્રેશોલ્ડ એસેસમેન્ટ ગ્રીડ 

 

સ્કોર શીટ 

TAG કોઈ વ્યક્તિની માનક્તિક સ્વાસ્્ય િમસ્યાઓની તીવ્રતાન ું મૂલયાુંકન કર ેછે. દરકે ડોમેન (1 થી 7 ક્રમાુંક્તકત) માટે, 

એક ક્તનવેદનને ક્તટક કરો જ ેમલૂયાુંકન કરનારા વ્યક્તિને શે્રષ્ઠ રૂપે લાગ  પડે છે. પૂર્ણ ક્તિડ (દરકે ડોમને માટે એક) પર 

ક લ 7 ક્તટક હોવી જોઈએ. પછી દરકે તીવ્રતા (દા.ત. 'કુંઈ નહીું', 'ખૂબ જ ગુંભીર') માટે સ્તુંભના તક્તિયે બૉક્િમાું ટીક 

અને રકેોડણની િુંખ્યા ઉમરેો. 'ખૂબ ગુંભીર' ડોમેન્િ માટે જ ઉપલબ્ધ છે જ્ાું ક્તનષ્ર્ાત માનક્તિક આરોગ્ય ટીમ્િ દ્વારા 

જીવન બચત આપતી કટોકટીની ક્તક્રયાની જરૂર પડી શકે છે. ચેકક્તલસ્ટ ઓવરલેફે દરકે ડોમેનન ું મૂલયાુંકન કરતી 

વખતે ધ્યાનમાું લવેા માટે મ દ્દા પર કેટલાક માગણદક્તશણકા પ્રદાન કર ેછે - તે ક્તનધાણક્તરત કરવાના હેત થી નથી. 

 

TAG પર વધ  માક્તહતી researchintorecovery.com/tag પર ઉપલબ્ધ છે. 
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[tag01] 

સ
લ

ામ
ત

ી 

ડોમેન 1 

ઇરાદાપૂવણક સ્વ 

ન કિાન 

 

આત્મ-ન કિાન 

અથવા 

આત્મહત્યાના 

પ્રયાિના ઇરાદા 

ક્તવશે કોઈ 

ક્તચુંતાઓ નથી 

આત્મ-

ન કિાન 

અથવા 

આત્મહત્યાના 

પ્રયાિના 

ઇરાદાના 

જોખમ ક્તવશે 

થોડી ક્તચુંતા 

આત્મ-

ન કિાન 

અથવા 

આત્મહત્યાના 

પ્રયાિના 

ઇરાદાના 

જોખમના 

ક્તનક્તદણ ષ્ટ 

િૂચકાુંકો 

આત્મ-ન કિાન 

અથવા 

આત્મહત્યાના 

પ્રયાિના 

ઇરાદાથી 

શારીક્તરક 

િ રક્ષા માટેન ું 

ઉચ્ચ જોખમ 

 

સ્વ ન કિાન 

અથવા 

આત્મહત્યાના 

પ્રયાિના 

ઇરાદાથી 

શારીક્તરક 

િલામતીને 

તાત્કાક્તલક 

જોખમ 

       

[tag02] 

ડોમેન 2 

અક્તનચ્છનીય સ્વ 

ન કિાન 

શારીક્તરક 

િલામતીને 

અક્તનચ્છનીય 

જોખમ ક્તવશે કોઈ 

ક્તચુંતાઓ નથી 

શારીક્તરક 

િલામતીને 

અક્તનચ્છનીય 

જોખમ 

ક્તવશેની  

થોડી ક્તચુંતા 

શારીક્તરક 

િલામતી માટે 

અક્તનક્તિત 

જોખમન ું 

ક્તનક્તદણ ષ્ટ 

ક્તનદેશક 

આત્મ-

ઉપેક્તક્ષત, 

અિ રક્તક્ષત 

વતણન અથવા 

િલામત 

વાતાવરર્ને 

જાિવવાની 

અક્ષમતાના 

પક્તરર્ામે 

શારીક્તરક 

 

       
 

[tag03] 

જ
ોખ

મ
 ડોમેન 3 

અન્ય લોકોથી 

જોખમ 

અન્ય વ્યક્તિઓ 

અથવા િમાજ 

દ્વારા શોષર્ 

અથવા શોષર્ના 

જોખમ ક્તવશે કોઈ 

ક્તચુંતાઓ નથી 

અન્ય 

વ્યક્તિઓ 

અથવા 

િમાજ દ્વારા 

દ રુપયોગ 

અથવા 

શોષર્ના 

જોખમને 

લગતી થોડી 

ક્તચુંતા 

અન્ય 

વ્યક્તકતઓ 

અથવા િમાજ 

દ્વારા 

દ રુપયોગ 

અથવા 

શોષર્ની 

અક્તનક્તિત 

જોખમ 

અન્ય 

વ્યક્તિઓ 

અથવા િમાજ 

દ્વારા શોષર્ 

અથવા 

શોષર્ના 

હકારાત્મક 

પ રાવા 
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[tag04] 

ડોમેન 4 

અન્ય લોકોને 

જોખમ 

અન્યની 

શારીક્તરક 

િલામતી 

અથવા 

િુંપક્તિના 

જોખમ ક્તવશે 

કોઈ ક્તચુંતાઓ 

નથી 

અિામાક્તજક 

વતણન 
અન્યની 

િુંપક્તિન ું 

જોખમ અથવા 

અન્યની 

શારીક્તરક 

િલામતી 

માટેના નાના 

જોખમ 

ખતરનાક 

વતણનના 

પક્તરર્ામે 

અન્યની 

શારીક્તરક 

િલામતી 

માટેન ું ઉચ્ચ 

જોખમ 

ખતરનાક 

વતણર્ૂુંકના 

પક્તરર્ામે 

બીજાઓની 

શારીક્તરક 

િલામતી માટે 

તાત્કાક્તલક 

જોખમ 
        
 

[tag05] 

જ
રૂ

રિ
ય

ાત
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અ
ન

ે અ
પ

ંગ
ત
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ડોમેન 5 

અક્તસ્તત્વ 

મૂિભૂત 

િ ક્તવધાઓ, 

િુંિાધનો 

અથવા 

જીવવાની 

ક શિતા ક્તવશે 

કોઈ ક્તચુંતાઓ 

નથી 

મૂિભૂત 

િ ક્તવધાઓ, 

િુંિાધનો 

અથવા 

જીવવાની 

ક શિતા ક્તવશે 

થોડી ક્તચુંતાઓ 

મૂિભૂત 

િ ક્તવધાઓ, 

િુંિાધનો 

અથવા 

જીવનશૈલીની 

ક શિતાનો 

અભાવ 

મૂિભૂત 

િ ક્તવધાઓ, 

િુંિાધનો 

અથવા 

જીવનશૈલીની 

ક શિતાનો 

ગુંભીર અભાવ 

મૂિભૂત 

િ ક્તવધાઓ, 

િુંિાધનો 

અથવા 

જીવનશૈલીની 

ક શિતાનો 

અભાવ4I 

જોખમી જીવન 

       

[tag06] 
ડોમેન 6 

મનોવૈજ્ઞાક્તનક 

ક્તવચારિરર્ી, 

લાગર્ી અથવા 

વતણન િાથ ે

કોઈ અક્ષમ 

અથવા 

તકલીફની 

િમસ્યા નથી 

ક્તવચારિરર્ી, 

લાગર્ી અથવા 

વતણન િાથ ે

નાની અક્ષમતા 

અથવા 

તકલીફોની 

િમસ્યાઓ 

પ્રવૃક્તિઓ 

અથવા અન્ય 

લોકો િાથ ે

િુંબુંધો માું 

અક્ષમ 

િમસ્યાઓ 

પ્રવૃક્તિઓ 

અથવા અન્ય 

લોકો િાથ ે

િુંબુંધો માું 

ખૂબ જ અક્ષમ 

િમસ્યાઓ 

 

       

[tag07] 
ડોમેન 7 

િામાક્તજક 

પ્રવૃક્તિઓ 

અથવા અન્ય 

લોકો િાથેના 

િુંબુંધો િાથ ે

કોઈ િમસ્યાને 

અક્ષમ કરી 

રહ્ાું નથી 

પ્રવૃક્તિઓ 

અથવા અન્ય 

લોકો િાથ ે

િુંબુંધો માું 

થોડી અક્ષમ 

િમસ્યાઓ 

પ્રવૃક્તિઓ 

અથવા અન્ય 

લોકો િાથ ે

િુંબુંધો માું 

અક્ષમ 

િમસ્યાઓ 

પ્રવૃક્તિઓ 

અથવા અન્ય 

લોકો િાથ ે

િુંબુંધો માું 

ખૂબ જ અક્ષમ 

િમસ્યાઓ 

 

       

 

[tag08a] 

to 

[tag08e] 
 ગુણની સંખ્યા 

 

 

__ 

 

 

__ 

 

 

__ 

 

 

__ 

 

 

 

__ 

 
 

[tag09]  TAG સ્કોિ 

કોઈ નહી ું 

રકે્તટુંગ માટે 0 

પોઇન્ટ: 
 

દરકે હિવી 

રકે્તટુંગ માટે 1 

પોઇન્ટ: 

દરકે મધ્યમ 

માટે 2 પોઇન્ટ: 

 

દરકે ગુંભીર 

માટે 3 પોઇન્ટ: 

 

દરકે ખૂબ 

ગુંભીર માટે 4 

પોઇન્ટ: 

 

 

0 
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થ્રેશોલ્ડ એસેસમેન્ટ ગ્રીડ (TAG) 
માર્ગદર્ગન માટે ચેકલિસ્ટ 

 

સંબંલિત કોઈપણ અન્ય પાસાઓ પણ ધ્યાનમાં િો. લચંતાઓ ઓળખવા માટે વૈકલપપક ઉપયોર્ માટે લટક-

બૉક્સ પ્રદાન કરવામા ંઆવ્યા છે, પરંતુ TAG રલેટંગ્સ સ્કોર ર્ીટ પર બનાવવામાં આવ્યા છે. 

1 ઇરાદાપૂર્વક સ્ર્ નુકસાન 

 વ્યક્તિગત પક્તરબળો: 

□ આત્મઘાતી ઇરાદા વ્યક્ત કર ેછે 

□ સ્પષ્ટ યોજના 

□ ઉપિબ્િ ઉપાય 

□ તૈયારીઓ 

□ લનરાર્ા 

□ કોઈ લવશ્વાસપાત્ર નથી, દા.ત. ભાર્ીદાર, લમત્રો, વ્યાવસાલયકો 

□ ર્રીબ કોપીરં્ સસંાિનો 

□ આત્મ-નુકસાન માટે અવરોિ અભાવ 

જોખમ પક્તરબળો ધ્યાનમાાં લો: 

□ ઇરાદાપૂવગક આત્મ-નકુસાનનો ભૂતકાળનો ઇલતહાસ 

□ (i) આપકોહોિ / ડ્રર્ના દુરૂપયોર્ અથવા (ii) લનદાન (દા.ત. લડ્પ્રેસન, લસ્કઝોફે્રલનઆ, વ્યલક્તત્વ લડ્સઓડ્ગર) 

□ (i) અને (ii) = જોખમ વિારો 

□ ર્ારીલરક લબમારી / અપંર્તા 

□ તાજતેરના જી.પી. સપંકગ  

□ તાજતેરના માનલસક હોલસ્પટિાઇઝેર્ન 

□ તાજતેરના નુકર્ાન 

□ કોઈ લમત્રો / કુટંુબ નથી 

□ એકિા રહે છે 

□ અકુર્ળ કામદાર 

□ બેરોજર્ારી 

□ વૃદ્ધ િોકો 

□ પરુુષ (ખાસ કરીને યવુાન પુરુષ) 

 

 

 

 

 

 

2 અક્તનચ્છનીય સ્ર્ નુકસાન 

 આત્મ-ઉપકે્ષા ધ્યાનમાાં લો: 

□ પોતાની કાળજીનો અભાવ 

□ યોગ્ય રીતે ખાવું અથવા પીવું નહી ં

અસુરક્તક્ષત ર્તવન ધ્યાનમાાં લો: 

□ જોખમ ઊભી કરતી સમસ્યાઓ માટે મદદની જરૂર નથી 

□ ઉલચત સહાયને નકાર ેછે દા.ત. દવા િેતી નથી 

□ િાભ માટે દાવો કરતા નથી 

□ ઘરમાં સિામતીની જાર્રૂકતાનો અભાવ દા.ત. આર્નુ જોખમ 

□ જોખમી જાતીય વતગન 

□ પદાથગનો દુરૂપયોર્ 

□ ભટકવુ ં

સલામત ર્ાતાર્રણ જાળર્ર્ાની અક્ષમતાને ધ્યાનમાાં લેર્ુાં 
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□ આવાસનું સંચાિન કરવામાં અસમથગ 

□ ભાડંુ્ ચકૂવવું નહી ં

□ દેવાની ઉપર ચાિી રહ્ું છે 

 

3 અન્ય લોકો તરફથી જોખમ 

 ક્તર્ક્તર્ધ પ્રકારની દુરૂપયોગ અથર્ા શોષણ ધ્યાનમાાં લો: 

□ ર્ાલરરીક 

□ જાતીય 

□ િાર્ણીર્ીિ 

□ વરં્ીય 

□ નાણાકીય 

□ ઉપકે્ષા 

નીચે આપલે લોકો તરફથી જોખમ ધ્યાનમાાં લો: 

□ સ્ટાફ 

□ સંબંિીઓ 

□ લમત્રો 

□ પડ્ોર્ીઓ 

□ અજાણ્યા 

□ સારવાર 

સાંભાળ લેનાર દ્વારા દુરુપયોગનુાં જોખમ ધ્યાનમાાં લો: 

□ ર્ંભીર તાણ 

□ સંભાળ રાખનારમાં માનલસક લબમારી / આપકોહોિ / ડ્રર્નો દુરૂપયોર્ 

□ સંભાળ રાખનાર મદદ નકાર ેછે 

□ સંભાળ રાખનારનો અથવા તેના દ્વારા દુવ્યગવહારનો ઇલતહાસ  

સમાજ પાસેથી જોખમ ધ્યાનમાાં લો: 

□ દુરૂપયોર્જનક / ર્ોષક સબંંિોનો ઇલતહાસ 

□ િોકો દ્વારા પજવણી 

□ અલનચ્છનીય અન્ય િોકો દ્વારા ઘરનો ઉપયોર્ 

□ ઘરની અપરૂતી સરુક્ષા 

□ દુરુપયોર્ની જાણ કરવા બદિ બદિાનો ડ્ર 

 

 

 

 

 

 

4 અન્ય લોકોને જોખમ 

 નીચે આપલે માટે જોખમ ધ્યાનમાાં લો: 

□ બાળકો અને અન્ય આલિતો 

□ ભાર્ીદારો 

□ સંભાળ રાખનારા 

□ સ્ટાફ 

□ પડ્ોર્ીઓ 

□ અજાણ્યા 

જોખમ પક્તરબળો ધ્યાનમાાં લો: 

□ વતગમાન િમકીઓ, ખાસ કરીને એક નામવાળી વ્યલક્ત માટે 

□ િોકો / લમિકત માટે લહંસાનો ઇલતહાસ 

□ સંભાળ રાખનારની લચંતા 

□ હલથયારોની ઍક્સેસ 

□ લહંસા માટે કોઈ અવરોિ નથી દા.ત. પલરણામનો ભય 

□ આર્મનનો ઇલતહાસ 

□ બેરોજર્ારી 

□ ડ્રર્ / દારૂ દુરૂપયોર્ 
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□ તાણ 

□ કોઈ વ્યલક્તને નુકસાન પહોચંાડ્વા માટે વ્યલક્તનો અવાજ 

□ પરેાનોઇઆ 

□ જોખમી જાતીય વતગન 

□ સમાજ લવરોિી વતગન, દા.ત. અસુરલક્ષત ડ્ર ાઇલવરં્ 

□ વ્યલક્તના ઇલતહાસ લવર્ેની માલહતીનો અભાવ 

□ વ્યાવસાલયકો સાથે કોઈ લવશ્વસનીય સંબંિ નથી 

 

5 સર્ાવઇર્લ 

 ધ્યાનમાાં લો કે વ્યક્તિની કઈ સમસ્યા છે: 

□ ઘર 

□ ઘર માટે નફરત 

□ આવશ્યક સલુવિાઓ (દા.ત. િોવાની સલુવિાઓ, ર્ૌચાિય, કૂકર, પથારી) 

□ તેમના ઘરની સંભાળ રાખવાની ક્ષમતા 

□ પરૂત ૂસ્વચ્છ અને વ્યવલસ્થત રાખવા માટે ક્ષમતા 

□ પરૂતુ ંખોરાક અને પ્રવાહી 

□ કપડ્ા ં

□ રહેવા માટે પરૂતા પૈસા 

□ ર્લતર્ીિતા 

□ જાહેર પલરવહનનો ઉપયોર્ કરવાની ક્ષમતા 

□ ર્ારીલરક આરોગ્યની સમસ્યાઓ સાથે સામનો કરવાની ક્ષમતા 

 

 

 

 

 

 

6 મનોર્જૈ્ઞાક્તનક 

 ધ્યાનમાાં લો: 

□ અલતર્ય, આક્રમક, ભંર્ાણજનક અથવા ઉત્તેલજત વતગન 

□ ભ્રામકતા અને ભ્રમણાઓની સમસ્યાઓ 

□ મેમરી, અલભર્મ અને સમજ સાથે કોલગ્િટીવ સમસ્યાઓ 

□ મૂડ્ સમસ્યાઓ, દા.ત. હતાર્, માનલસક, લચંતાજનક 

□ વાંચન અથવા િેખનની સમસ્યાઓ 

□ કોપીરં્ વ્યૂહરચનાઓનો અભાવ 

□ સમસ્યાઓનો અલભર્મ 

□ સહાય-ર્ોિક વતગન 

□ આધ્યાલત્મક સમસ્યાઓ 

□ જુસ્સાની િાર્ણીઓ 

 

 

 

 

 

 

7 સામાક્તજક 

 બીજાઓ સાથેના સાંબાંધોની સમસ્યાઓ ધ્યાનમાાં લો: 

□ લમત્રતા કરવા અથવા જાળવવાની ક્ષમતાનો અભાવ 

□ સહાયક સંબંિનો અભાવ 

□ ઘલનષ્ઠ સંબંિનો અભાવ 

□ જાતીય સમસ્યાઓ 

□ કોમ્યુલનકેર્ન સમસ્યાઓ 

□ રોલજંદI તકિીફને હેન્ડ્િ કરવામાં અસમથગ 

પ્રર્ૃક્તિઓમાાંની સમસ્યાઓ ધ્યાનમાાં લો: 

□ આરામ 

□ લબન-વેતન કાયગ 

□ વેતન કાયગ 

□ લર્ક્ષણ 
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□ મુસાફરી 

□ વ્યલક્તર્ત અથગપૂણગ જીવનનો અભાવ 

થે્રર્ોપડ્ આકારણી ગ્રીડ્ની વિ ુમાલહતી reseachintorecovery.com/tag પર ઉપિબ્િ છે. 

 

 

 

થ્રેશોલ્ડ આકારણી ગ્રીડ (TAG) 

વધારાન ું માગણદશણન 

 

TAG નો હેત ુ

TAG એ વ્યક્તિની માનક્તિક સ્વાસ્્ય િમસ્યાઓની તીવ્રતાન ું િુંક્તક્ષપ્ત મૂલયાુંકન છે. તેને પૂર્ણ કરવા માટેની િચૂનાઓ 

સ્કોર શીટ પર િમાક્તવષ્ટ છે, અને આ પૃષ્ઠ વધ  માગણદશણન પૂરુું  પાડે છે. TAG પરૂ્ણ કરવ ું ખૂબ જ િરિ છે, સ્કોર શીટ 

પર િાત ક્તટકની આવશ્યકતા છે. માનક્તિક આરોગ્ય િમસ્યાઓ ધરાવતા (અથવા માનવામાું આવે છે) તેવા લોકો 

માટે તે સ્ટાફ દ્વારા રટેેડ છે. જો જરૂરી હોય તો, ક્તનદાન ક્તવશનેી માક્તહતી અલગથી રકેોડણ  થવી જોઈએ. 

TAG નો ઉપયોગ રિરિધ િીતે થઈ શકે છે-: 

• અન્ય એજન્િીઓ દ્વારા (દા.ત. િામાક્તજક િેવાઓ) કે જમેને લાગે છે કે કોઈને માનક્તિક સ્વાસ્્ય િમસ્યાઓ 

છે અને કોઈ ક્તનષ્ર્ાત માનક્તિક આરોગ્ય ટીમનો િુંદભણ લેવા માુંગે છે - તેમના રફેરલ પત્રમાું TAG લખીને, 

ક્તનષ્ર્ાુંત માનક્તિક આરોગ્ય િેવાઓ િૌથી વધ  જરૂક્તરયાતમુંદ લોકોને પ્રાથક્તમકતા આપવામાું મદદ કરશે. 

મદદ. 

• એજન્િીઓ વચ્ચે િુંમક્તત આપવાન ું િાધન આપવ ું કે કેર ક્તિસ્ટમના કયા તબકે્ક લોકોન ેિહાય મિવી 

જોઈએ - આ રફેરલ માટે થે્રશોલડને સ્થાક્તનક રીતે િુંમત કરીને કરી શકાય છે. 

• માનક્તિક આરોગ્ય ટીમના કેિલોડ પર દદીઓ માટેના ક્તનયક્તમત પક્તરર્ામના પગલા તરીકે 

• કક્તમશનરોને તે રીતે સ્પષ્ટ કરવા માટેન ું એક િાધન આપવ ું કે જમેાું િમ દાયની માનક્તિક આરોગ્ય ટીમો 

ગુંભીર રીતે માનક્તિક બીમાર પર ધ્યાન કેક્તન્િત કર ે

 

 

TAG પૂરં કિિું: 

TAG માું િલામતી (બે ડોમને્િ), જોખમ (બે ડોમેન્િ), અન ેજરૂક્તરયાતો અને અક્ષમતાઓ (ત્રર્ ડોમેન્િ) ના ક્ષેત્રોને 

આવરલેા ક લ િાત ડોમેન્િ છે. સ્કોર શીટ પરના દરકે ડોમનેમાું, તમાર ેતે ડોમને માટે ગુંભીરતાન ું રકે્તટુંગ િૂચવવા માટે, 

એક બોક્િમાું ક્તટક કરવ ું જોઈએ (‘કુંઈ નહી ું’ થી લઈને ‘ખૂબ ગુંભીર’). ધ્યાનમાું લેવાના કેટલાક મહત્વપૂર્ણ પાિાઓને 

િૂચવવા માટે, દરકે ડોમેન માટે એક ચેકક્તલસ્ટ આપવામાું આવે છે. ચેકક્તલસ્્િ પ રાવા અને વતણમાન પ્રથા પર 

આધાક્તરત છે, પરુંત  તેનો ઉપયોગ ક્તલલક્તનકલ ચ કાદા િાથે થવો આવશ્યક છે. જો વ્યક્તિ િાથે િુંબુંક્તધત કોઈ પાિા 

ચેકક્તલસ્ટમાું નથી, તો તે બનાવેલા રકે્તટુંગ્િને હજી જાર્ કરવી જોઈએ. 

 

પિુંદ કરલે રકે્તટુંગ એક હોવી જોઈએ જ ેમૂલયાુંકન કરવામાું આવતી વ્યક્તિને શે્રષ્ઠ લાગ  પડે. િમયમયાણદાનો ઉલલેખ 

કરવામાું આવ્યો નથી, કારર્ કે િમસ્યાઓ (દા.ત. ક્તહુંિા) ફિ ક્યારકે ક્યારકે થઈ શકે છે, પરુંત  તે હજી પર્ ક્તચુંતાનાું 

કારર્ો છે. એક િામાન્ય માગણદક્તશણકા તરીકે, જો કે, છેલલા મક્તહનામાું િમસ્યાઓ ધ્યાનમાું લો, પરુંત  વતણમાન 

િમયગાિાની ક્તચુંતા પર્ શામેલ કરો જ ેઆ િમયગાિા પહેલાથી ઉદ્ભવી હતી. 

 

ઉદાહિણ - ડોમેન 1. ઇિાદાપૂિવકની સ્િ-નુકશાન 

આ પુંક્તિ તરફ ધ્યાન આપો, જો ‘ઇરાદાપવૂણક આત્મ-ન કિાન અથવા આત્મહત્યાના પ્રયાિના પક્તરર્ામે શારીક્તરક 

િલામતીમાું ઘર્ ું જોખમ’ એ તે ક્તનવેદન છે જ ેવ્યક્તિને શે્રષ્ઠ રીતે લાગ  પડે છે, તો પછી આ બ tક્િને ક્તનશાની કરો. 

આ રકે્તટુંગને ‘ગુંભીર’ (િીડની ટોચ પર બતાવેલ) તરીકે વગીકૃત કરવામાું આવી છે.  

 

જ્ાર ેબધા િાત ડોમેન્િને ક્તટક કરવામાું આવ્યા છે (દરકે ડોમેનમાું એકવાર), આકારર્ી પરૂ્ણ થાય છે. જો ઇક્તચ્છત 

હોય, તો દરકે કોલમ માટે બોક્િની િુંખ્યા નીચે પેલી લાઇનમાું રકેોડણ  કરી શકાય છે. (ક લ પછી િાત િ ધી ઉમેરવા 

જોઈએ). ઉદાહરર્: જો ‘ગુંભીર’ સ્તુંભમાું ત્રર્ ક્તટક હોય, તો ‘ગુંભીર’ કૉલમના તક્તિયે બોક્િમાું ‘3’ લખો. વિી, જો 
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ઇક્તચ્છત હોય તો, તક્તિયે બીજી હરોિમાું દરકે ડોમને (દા.ત. દરકે મધ્યમ રકે્તટુંગ માટેના 2 પોઇન્ટ) માટેના ક લ વજનના 

સ્કોરને રકેોડણ  કરીને, અને પછી તે સ્કોિણ ઉમેરીન,ે TAG સ્કોરની ગર્તરી કરી શકાય છે. મહિમ TAG નો સ્કોર 24 છે. 

 

TAG એસેસમેન્ટનો ઉપયોગ કેિી િીતે કિિો 

સ્કોરશીટના નીચે બે લાઈનો માનક્તિક સ્વાસ્્ય િમસ્યાઓની તીવ્રતા દશાણવે છે. રફેરલ થે્રશોલડ અુંગે માગણદશણન 

આપવા માટે, લુંડનમાું માનક્તિક આરોગ્ય િેવાઓ માટેના 445 TAG િુંદભોન ું ક્તવશ્લષેર્ કરવામાું આવ્ય ું હત ું. જો 

ધ્યેય એ િ ક્તનક્તિત કરવાન ું છે કે બધા રફેરલિ યોગ્ય છે, તો પછી ઓછામાું ઓછ ું  1 ગુંભીર અથવા ખૂબ જ ગુંભીર 

ડોમેનનો થે્રશોલડ ખાતરી કરશે કે 95% રફેરલિ યોગ્ય છે, પરુંત  74% રફેરલિ જ ેઆ માપદું ડને પરૂ્ણ કરતા નથી તે 

હકીકતમાું યોગ્ય રહેશે - એ. ઉચ્ચ ખોટા નકારાત્મક દર. જો ક્તચુંતા એ છે કે તમામ યોગ્ય રફેરલિ આકારર્ી 

આપવામાું આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે છે, તો પછી 3 અથવા તેથી વધ ના થે્રશોલડ TAG સ્કોરનો ઉપયોગ એ 

િ ક્તનક્તિત કરશે કે 91% યોગ્ય રફેરલિ ઓિખાય છે. જો કે, 80% અયોગ્ય રફેરલિ પર્ આ માપદું ડને પરૂ્ણ કરશે - 

એક ઉચ્ચ ખોટો િકારાત્મક દર. શે્રષ્ઠ કટ ઓફ 5 અથવા તેથી વધ નાું TAG સ્કોિણ અથવા ઓછામાું ઓછા 2 મધ્યમ 

ડોમેન્િનો ઉપયોગ કરીને જોવા મિે છે. 

ઉદાહરર્: એક ટીમ તેના િુંદભણકારો િાથે િુંમત થઈ શકે છે કે તમામ િુંદભો માટે એક TAG પૂર્ણ થશે અને તે ટીમ 

24 કલાકની અુંદર ખૂબ ગુંભીર રકે્તટુંગ િાથે િુંદક્તભણત કોઈપર્ને 72 કલાકની અુંદર 2 કે તેથી વધ  ગુંભીર રકે્તટુંગ્િ િાથ ે

આકારર્ી કરશે, અને અન્ય કોઈની િાથે 2 અઠવાક્તડયામાું ઓછામાું ઓછી 2 મધ્યમ રકે્તટુંગ 2 થી ઓછા મધ્યમ 

રકે્તટુંગ્િ ધરાવતા દદીઓ માટે, રફેરલ લેટરમાું જર્ાવવામાું આવશે કે દદીની માનક્તિક સ્વાસ્્ય િમસ્યાઓ કેમ 

ક્તનષ્ર્ાુંત માનક્તિક આરોગ્ય િેવાને વોરુંટ આપવાની ગુંભીરતા છે. 

 

થ્રેશોલ્ડ આકારણી ગ્રીડની ર્ધુ માક્તિતી reseachintorecovery.com/tag પર ઉપલબ્ધ છે. 
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