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 الحالة الذهنية للمريض أوتقلب:  البداية الحادة 1سمة 

 

 

 نقاطال

 

ضع عالمة  إذا كانت 

 موجودةالسمة 
 ؟ الذهني األساسي للمريضالوضع  اختلف هل

 أو 

ية، كما هو واضح بالتقلب خالل األربع و العشرين ساعة الماضوضعه الذهني تقلب في  بأيالمريض  أصيب هل

 .أو مقياس جالسكو للغيبوبة أو أي تقييم سابق للهذيان التهدئةعلى مقياس 

إذا كان إجابة أي من 

 السؤالين بنعم

← 

 

 

 : عدم االنتباه2سمة 

 (انظرالدليل التدريبي الستخدام الصور كبديل) :باستخدام األرقام اختبار درجة االنتباه

اضغط على يدي". إقرأ  1رقم ،كلما سمعت رقامأ 10" سوف أقرأ لك مجموعة مكونة من  : قل للمريضاالرشادات

 االخرو رقمثواني بين كل  3مع ترك التالية بنبرة صوت عادية  رقاممن قائمة األأرقام 

8 1 7 5 1 4 1 1 3 6  

ى اليد عند سماع و عندما يضغط المريض عل 1رقم تحسب عندما ال يضغط المريض على اليد عند سماع  األخطاء

 .1رقم أخر غير  رقمأي 

 

 

 ← 2عدد االخطاء < 

 

 : اختالل درجة الوعي3سمة 

 

 )صفر( منتبه و هادئ بخالف حاليةال مقياس ريتشموند للهياج والتهدئةت نقاط إذا كان موجودة

 مقياس ريتشموند للهياج 

ال يساوي  حاليال و التهدئة

 ←"0صفر "

 

 رتبمال: التفكير غير 4سمة 

 أسئلة نعم أو ال

 (:انظر الدليل التدريبي الستخدام مجموعة األسئلة االخرى كبديل)

 . هل يطفو الحجر على الماء؟1

 سمك في البحر؟ يوجد. هل 2

 . هل يزن الواحد كيلو أكثر من االثنين  كيلو؟3

 . هل يمكنك استعمال مطرقة )شاكوش( لدق مسمار؟4

 خطاءعندما تكون إجابة المريض للسؤال خاطئةتحتسب األ

 وامراأل
 إصبعين أمام المريض(. ارفعقل للمريض: " ارفع هذا العدد من األصابع" ) 

" اآلن قم بنفس الشئ باليد األخرى" ) ال تكرر نفس عدد االصابع( * إذا كان المريض غير قادر على تحريك 

 مر، اسأل المريض أن يضيف إصبع واحد أخرذراعيه اإلثنين، بالنسبة للجزء الباقي من األ

 

 يحتسب الخطأ إذا كان المريض غير قادر على تنفيذ األمر كامال

 

 

 

 

 

 مجموع عدد 

 ← 1االخطاء <

 

 

 

 

 

 

 وحدة العناية المركزة  -أداة تقييم التشوشإجمالي 
 ة إيجابيةأداة تقييم التشوش في وحدة العناية المركز=  4 أو 3إحدى السمتين  و 2 +1 سمة

 

 

 

 ←المعايير مستوفاة 

 

 

 

أداة تقييم التشوش وحدة 

 إيجابية العناية المركزة

 )يوجد هذيان(

 

 

 ←المعاييرغير مستوفاة 

 

 

 

أداة تقييم التشوش وحدة 

 سلبية العناية المركزة

 )اليوجد هذيان(
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