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Mis on the CHAT?  

 

• The Checklist for Autism in Toddlers 

• Skriining test autistlike joonte leidmiseks, mida täidavad koos 

lapsevanemad ja esmatasandi tervishoiutöötajad umbes lapse 

18. elukuu vanuses 

• Võtab maksimaalselt 10 minutit 

 



 
Sektsioon A: küsimused lapsevanemale 

 
1. Kas teie lapsele meeldib kiigutamine, põlvedel hüpitamine? 

2. Kas teie laps huvitub teistest lastest? 

3. Kas teie lapsele meeldib ronimine, nt treppidest üles? 

4. Kas teie laps naudib „kuku“/peituse mängu? 

5. *Kas teie laps mängib kujutlusmängu, näiteks valmistab teed, kasutades 

mängutassi ja –teekannu, või kujutleb teisi asju?  

6. Kas teie laps kasutab oma nimetissõrme  osutamiseks? 

7. *Kas teie laps kasutab nimetissõrmega osutamist oma soovide 

väljendamiseks? 

8. Kas teie laps oskab tavapäraselt väikeste mänguasjadega mängida (nt 

autode või klotsidega), ilma et paneks neid suhu, sahkerdaks või kukutaks 

maha?  

9. Kas teie laps toob teile näitamiseks erinevaid esemeid? 

 



 
Sektsioon B: vaatluspunktid tervishoiu 

töötajale 
 

I. Kas vastuvõtu jooksul lõi laps sinuga silmsidet? 

II. *Võida lapse tähelepanu, siis osuta ruumis mingile huvitavale esemele ja 
ütle: „Oh, vaata! Seal on (mänguasja nimi)! Vaata lapse nägu. Kas laps 
vaatab sinu ostutatud asja poole? 

III. *Võida lapse tähelepanu, siis anna lapsele miniatuurne mängutass ja 
teekann ning ütle: „Kas sa saaksid teha tassi teed?“ Kas laps teeskleb, et 
valab teed, joob seda, jne? 

IV. *Ütle lapsele: „Kus on lamp?, või „Näita mulle lampi.“ Kas laps osutab 
oma nimetissõrmega lambi poole? 

V. Kas laps saab hakkama klotsidest torni ehitamisega?  

 



 
5 olulisemat punkti 

 
• A5 - teesklusmäng 

• A7 - eseme vastu huvi ülesnäitamiseks selle poole osutamine 

• BII - kellegi ostamisel osutatava poole vaatamine 

• BIII – teesklemine 

• BIV– ise osutamine 

 



 
Tulemused 

 

• Kõrge risk - kõigile viiele punktile vastus EI 

• Keskmine risk - A7 ja BIV (kui ei osuta sõrmega) 

• Testi järgi risk puudub - kõigile viiele punktile JAH 

 



Tänan kuulamast! 


