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Lisa 3: CIWA-Ar-i test (122)
Patsiendi nimi:_______________________________________

Kuupäev/kuu/aasta:___________________________________

Iiveldus ja oksendamine
„Kas Teil on süda paha? 
Kas Te olete oksendanud?”
0. iiveldust ei ole, oksendanud ei ole
1. kerge iiveldus, ei ole oksendanud
2.
3.
4. vahetevahel esineb iiveldust ja 

oksendamist
5.
6.
7. pidev iiveldamine, korduv 

oksendamine

Tundehäired
„Kas Teil on tunne, nagu Teil miski sügeleks, 
torgiks, kipitaks või oleks tundetu, või nagu 
jookseksid sipelgad üle keha?”
0. ei ole tundehäireid
1. väga vähene sügelus, torkimine, kipitamine, 

tundetus
2. vähene sügelus, torkimine, kipitamine, 

tundetus 
3. mõõdukalt sügelust, torkimist, kipitamist, 

tundetust
4. keskmisest tugevamad meelepetted
5. tugevad meelepetted
6. eriti tugevad meelepetted
7. pidevad meelepetted

Treemor
Käed ette sirutatud ja sõrmed harali
0. värinat ei ole
1. ei ole näha, kuid võib sõrmedega 

tunda
2.
3.
4. keskmine, kui haigel on käed ette 

sirutatud
5.
6.
7. tugev isegi käte rahuolekus

Kuulmishäired
„Kas Te kuulete mingeid erilisi helisid? 
Kas need on tugevad, hirmutavad või 
häirivad Teid? 
Kas Kas Te kuulete olematuid helisid?”
0. ei kuule hääli
1. väga vähesel määral ja nõrgalt hirmutavad 

hääled
2. vähe ja veidi hirmutavad hääled
3. mõõdukad ja üsna hirmutavad hääled
4. keskmisest tugevamad kuulmismeelepetted
5. tugevad kuulmismeelepetted
6. eriti tugevad kuulmismeelepetted
7. pidevad kuulmishallutsinatsioonid

Higistamine
0. ei ole nähtavat higistamist
1. vaevu nähtav higistamine, käed on 

niisked
2.
3.
4. otsmikul on higipiisad
5.
6.
7. eriti rohke higistamine

Nägemishäired
„Kas valgus tundub liiga ere? Kas see 
teeb silmadele haiget? Kas selle värv on 
teistsugune? Kas Te näete midagi, mis teid 
häirib? Kas Te näete olematuid asju?“
0. ei ole nägemisillusioone
1. väga kerged nägemisillusioonid
2. kerged nägemisillusioonid
3. keskmised nägemisillusioonid
4. keskmisest intensiivsemad nägemisillusioonid
5. intensiivsed nägemisillusioonid
6. eriti intensiivsed nägemisillusioonid
7. pidevad nägemishallutsinatsioonid
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Ärevus
„Kas Te tunnete ärevust?“
0. ei ole ärevust, olen rahulik
1. kergelt ärev
2.
3.
4. keskmiselt ärev või valvel, nii et 

ärevust võib eeldada
5.
6.
7. ärevus vastab sellisele akuutsele 

paanikahoole nagu ägeda deliiriumi 
või skisofreenia puhul

Peavalu, surve peas
„Kas Teil pea valutab? 
Kas Teile tundub, et ümber pea on võru?” 
Siin ei hinnata peapööritust.
0. ei ole
1. väga kerge
2. kerge
3. mõõdukas
4. keskmisest tugevam
5. tugev
6. eriti tugev
7. talumatu

Rahutus
0. normaalne aktiivsus
1. kergelt rahutu
2.
3.
4. keskmiselt rahutu
5.
6.
7. kõnnib edasi-tagasi peaaegu kogu 

vestluse ajal või esineb motoorset 
rahutust

Orienteerumine ja teadvuse taseme 
hämardumine
„Mis päev täna on? Kus Te olete? 
Kes mina olen? Olge hea ja arvutage, kui 
palju on ...”
0. orienteerub ajas ja kohas, suudab arvutada
1. ei suuda arvutada või on koha suhtes 

ebakindel
2. eksib kuupäeva suhtes kõige enam kahe 

päevaga
3. eksib kuupäeva suhtes rohkem kui kahe 

päevaga
4. eksib koha ja/või isiku suhtes

Aeg:  _____________________ Punktisumma: _________________

Kehatemperatuur: ___________ Pulsisagedus: __________________

Hingamissagedus: ___________ Vererõhk: _____________________

 

Kerge võõrutus: CIWA-Ar < 10  

Mõõdukas võõrutus: CIWA-Ar 10–20 

Raske võõrutus: CIWA-Ar > 20  


