المر ّ
أداة تقييم الهذيان ف وحدة العناية ّ
كزة
ي
تعريب اختبار  ) CAM-ICUاللهجة التونسية(
ّ
سي الحالة الذهنية المعتادة للمريض:
تغيي حاد أو تقلب يف ر
المعيار األول :ر

إيجاب
ي

سلب
ي

إيجاب إذا كانت اإلجابة ب “نعم" يف المعيار "-1أ" أو - ”1ب "
ي
غي مطابقة لحالته المعتادة عند الدخول ،أو
-1أ :هل أن الحالة الذهنية ر

نعم

ال

تغيت خالل  24ساعة الماضية كما يمكن
-1ب هل أن الحالة الذهنية ر
تقييمه عي مقياس درجة التخدير (مقياس ريتشموند) أو مقياس درجة
الغيبوبة (غالسكو) أو أي تقييم سابق للهذيان.
الثاب :عدم االنتباه
المعيار ي
إيجاب ،إذا كان حاصل اإلجابة عىل المعيار -2أ أو -2ب أقل من .8
▪
ي
▪ يف البداية حاول القيام باختبار الحروف
▪ يف حالة ما إذا كان المريض قادرا عىل هذا االختبار وكانت نتيجة
القياس واضحة ،يمكن المرور إىل المعيار الثالث.
غي قادر عىل تقديم إجابة واضحة أو أن نتيجة
▪ إذا كان المريض ر
غي واضحة ،عندها يمكن اعتماد اختبار الصور.
القياس كانت ر
بالطريقتي اعتمد نتائج اختبار الصور يف
▪ يف حالة انجاز االختبار
ر
احتساب حاصل النقاط.
غي
-2أ اختبار فحص االنتباه ال
سمع(بالحروف)( :ضع " غ .م " إذا كان " ر
ي
مختي ")

إيجاب
ي

سلب
ي

مجموع النقاط عىل 10

▪ توجيهات :قل للمريض "بش نقرى عليك مجموعة متكونة من
ر
اكبسىل عىل يدي
عشة حروف ،كل ما تسمع حرف “م"
ي
" م ح م ود م ا ط ري "
واقرأ له مجموعة الحروف بنفس نية الصوت.
▪ مجموع النقاط :احتساب خطأ كلما غفل المريض عن الضغط عند
غي المناسب.
مرور الحرف المذكور "م" أو كلما ضغط يف الحرف ر
غي
-2ب اختبار فحص االنتباه البرصي (بالصور) (ضع " غ.م " إذا كان " ر
مختي ")

مجموع النقاط عىل 10

تسجيل حاصل المريض حسب التعليمات المحددة يف دليل اختبار الصور.
التفكي
المعيار الثالث :اختالل تنظيم
ر
ر
المشيك ربي حاصل االختبار"  – 3أ "و " -3ب
إيجاب عندما يكون المجموع
ي
“أقل من أربعة.

إيجاب
ي

سلب
ي

 – 3أ :اإلجابة بنعم أو ال
التاليتي
القائمتي
استعمل األسئلة المذكورة يف إحدى
ر
ر

مجموع النقاط (-"3أ" و -"3ب")
_____ عىل 5

القائمتي يف حالة تكرار االختبار.
استعمل التناوب ربي
ر
السلسلة "أ":

السلسلة "ب “:

 ”-1الحجرة تعوم عل الماء "؟

 "-1ورقة الشجرة تعوم عل الماء "؟

 ”-2فما حوت يف البحر"؟

 "-2فمة فيل يف البحر"؟

"-3أناهو اىل يوزن ر
أكي؟ الكيلو
ي
وال زوز كيلو "؟

"-3زوز كيلو يوزنو ر
أكي مالكيلو"؟
"-4انجمو نقصو اللوح بمطرقة “ ؟

 .”-4انجمو نستعملو مطرقة بش
ندقو مسمار"؟
▪ مجموع النقاط :يتحصل المريض عىل نقطة واحدة عن كل إجابة
صحيحة عىل األسئلة األربعة.
 – 3ب :األوامر:
▪ اطلب من المريض القيام بالحركات:
"وريب العدد هذا بصوابعك "
ي
ّ
يب العدد
يشي
(المقيم ر
ر
بإصبعي للمريض) ثم اطلب منه " توة ور ي
هذا بيدك لخرى " (ال تكرر نفس العدد)
غي قادر عىل تحريك اليد األخرى ،اسأله ان يضيف إصبعا
*إذا كان المريض ر
اخر يف نفس اليد
▪ مجموع النقاط :يتحصل المريض عىل نقطة كلما كان قادرا عىل إنجاز
األمر المطلوب.
الوع
المعيار الرابع :اختالل درجة
ي

إيجاب
ي

سلب
ي

إيجاب إذا كان مجموع اختبار مقياس درجة التخدير (مقياس
ي
ريتشموند  )RASSمخالف للصفر
مجموع أداة تقييم الهذيان يف وحدة العناية المركزة (المعيار األول  +المعيار
الثاب  +أحد المعيارين الثالث أو الرابع)
ي

إيجاب
ي
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سلب
ي

سمع وبرصي
اختبار فحص االنتباه –
ي
ّ
أ:
سمع (حروف)
ي
▪ توجيهات

قل للمريض "بش نقرى عليك مجموعة متكونة من ر
اكبسىل عىل يدي "
عشة حروف ،كل ما تسمع حرف “م"
ي
"م ح م و دم اط ري "

واقرأ له مجموعة الحروف بنفس نية الصوت
▪ مجموع النقاط :احتساب خطأ كلما غفل المريض عن الضغط عند مرور الحرف المذكور "م" أو كلما ضغط يف
غي المناسب.
الحرف ر

ب :برصي (صور)
أنظر مجموعة الصور (مجموعة "أ" أو" ب “)
الخطوة األوىل :خمسة صور
س فالن ،بش نوريك مجموعة من التصاور المألوفة :اغزرلها مليح خاطر بش نسألك عليها مبعد
▪ قل للمريض " :ي
"
ر
ر
الب أخيتها سواء يف المجموعة "أ" أو “ب " بمعدل ثالث ثوان لكل صورة مع ذكر اسم
▪ أظهر الصور الخمسة ي
الصورة.
الخطوة الثانية :ر
عش صور

▪ توجيهات
قل للمريض " :تو بش نوريك مجموعة أخرى مالتصاور ,فمة تصاور شفتهم و تصاور اخرين جدد  ,اذا كان ريتها
ّ
ّ
التصويرة قبل هز راسك نعم ( مثلها ) ,واذا كان ما ريتهاش قبل هز راسك ب ال ( مثلها ) "
أعرض  10صور ( 5صور جديدة و 5تم عرضها من قبل) بمعدل  3ثوان لكل صورة مع ذكر اسم الصورة.

ّ
▪ مالحظة :إذا كان المريض يرتدي عادة نظارات طبية ،احرص عىل أن يرتديها خالل االختبار

❖ اختبار فحص االنتباه البرصي-المجموعة أ
الخطوة األوىل

الخطوة الثانية

❖ اختبار فحص االنتباه البرصي-المجموعة ب

الخطوة األوىل

الخطوة الثانية

