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  )9 من 1( ورقة لتقييم مرض الخبل السريري 
  

 :تاريخ التقييم
  السنة-الشهر-اليوم

ً                     إسأل رجاء  جميع األسئلة التالية. هذه مقابلة شبه منظمة  :إرشادات لدى ” CDR“إسأل أية أسئلة إضافية تراها ضرورية لتحديد مرض الخبل .         
ً                     سجل رجاء  مالحظاتك من األسئلة ا. الخاضع  .إلضافية       

 :أسئلة عن الذاآرة لمقدم المعلومات

 ال     نعم     تفكيرها؟/ذاآرتها أو تفكيره/ها مشكلة في ذاآرته/هل لديه .1

 ال     نعم     ؟)مقارنة بمؤقتة(إذا آانت اإلجابة نعم، هل هي مشكلة دائمة   .أ1 

 نادرا     أحيانا     عادة     تستطيع تذآر أحداث وقعت مؤخرا؟/هل يستطيع .2

 نادرا     أحيانا     عادة     ؟)مثال مشتريات(تستطيع تذآر قائمة أشياء قصيرة /هل يستطيع .3

 ال     نعم     هل آان هناك تدهور بالذاآرة خالل السنة الماضية؟ .4

بحسب رأي العائلة (؟ )أو على نشاطات ما قبل التقاعد(ها اليومية قبل عدة سنوات /ها إلى درجة إمكانية تأثيرها على نشاطاته/هل تدهورت ذاآرته .5
 ال     نعم     )صدقاءواأل

     خالل أسابيع قليلة من ذلك الحدث؟) مثال رحلة، حفلة، زفاف عائلي(تنسى حدثا رئيسيا بشكل آامل /هل ينسى .6

 نادرا     أحيانا     عادة  

 نادرا     أحيانا     عادة     ؟ تفاصيل ذات صلة وثيقة بالحدث الرئيسيتنسى/هل ينسى .7

  ؟)مثال تاريخ ميالد، تاريخ زواج، مكان العمل(تنسى بشكل آامل معلومات مهمة من الماضي البعيد /هل ينسى .8

 نادرا      أحيانا    عادة     

من أجل اختبارات الحقة، إحصل على معلومات مثل موقع الحدث، . (تتذآره/ها أن يتذآره/ها والذي ينبغي عليه/أخبرني عن حدث مؤخر في حياته .9
 .)ذلك المكان إلى  الوقت، المشارآين، آم استمر الحدث، متى انتهى وآيف وصل الخاضع أو المشترآين اآلخرين

 :1خالل أسبوع 

   

   

   

 :1خالل شهر  
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  )9 من 2(ورقة لتقييم مرض الخبل السريري 

 :)تكملة(أسئلة عن الذاآرة لمقدم المعلومات 

   َ   ولد ت؟/     ُِ  متى و ل د .10

   َ   ولد ت؟/     ُِ  أين و ل د .11

 ت بها؟/      َ              ما هي ا خر مدرسة تعلم .12
 :اسم المدرسة

 :مكان المدرسة

 :الصف

 ؟)أو عمل شريك الحياة إذا آان الخاضع ال يعمل(ها الرئيسي /عمله-ها/ماذا آانت مهنته .13

 ؟)أو عمل شريك الحياة إذا آان الخاضع ال يعمل(ها الرئيسي األخير /ماذا آان عمله .14

 ولماذا؟) او شريك حياته(تقاعدت /متى تقاعد .15
  

 :تحديد الزمان والمكان لمقدم المعلوماتأسئلة عن المقدرة ل
 :تعرف بشكل صحيح/آم مرة يعرف

 تاريخ الشهر؟ .1

    نادرا  عادة 
    ال أعرف  أحيانا 

 الشهر؟ .2

    نادرا  عادة 
    ال أعرف  أحيانا 

 السنة؟ .3

    نادرا  عادة 
    ال أعرف  أحيانا 

 اليوم في األسبوع؟ .4

    نادرا  عادة 
    ال أعرف  أحيانا 

 ؟)متى وقعت األحداث وعالقتها ببعضها(ها صعوبة فيما يتعلق بعالقات الزمن /هل لديه .5

    نادرا  عادة 
    ال أعرف  أحيانا 

 ؟)ت بها من قبل/التي آان(ها في شوارع مألوفة /جد طريقهت/تستطيع أن يجد/هل يستطيع .6

  ال أعرف  نادرا  أحيانا  عادة 

 ها؟/تنتقل من مكان الى آخر خارج حارته/تعرف آيف ينتقل/آم مرة يعرف .7

  ال أعرف  نادرا  أحيانا  عادة 

 ؟)داخل بناية أو مبنى مألوف(هي في الداخل /ها وهو/تجد طريقه/ها أن يجد/آم مرة يمكنه .8

  ال أعرف  نادرا  أحيانا  عادة 
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  )9 من 3(ورقة لتقييم مرض الخبل السريري 
 :أسئلة حول إصدار أحكام وحل مشاآل موجهة لمقدم المعلومات

 :ها على حل المشاآل في الوقت الحالي، هل تعتبرها/بشكل عام، إذا آان عليك تقييم قدراته .1

  جيدة، ولكن ليس بنفس الكفاءة التي آانت عليها  بنفس الكفاءة التي آانت عليها 
  ضعيفة  مقبولة 

   ليس هناك قدرة على اإلطالق 

 ):مثال، إعطاء باقي، ترك إآرامية بسيطة(ها على التعامل مع مبالغ صغيرة من المال /َ  ِّ       ق ي م قدرته .2
   لم يخسرها 
   خسر البعض منها 

   خسر الكثير منها 

 ):مثال الدفع عن طريق شيكات، دفع فواتير(ها على التعامل مع صفقات مالية أو تجارية معقدة /  ِّ       قي م قدرته .3
   لم يخسرها 
  ها خسر البعض من 

   خسر الكثير منها 

 ؟ )مثال تسرب من أنابيب مياه، نار صغيرة الحجم(تستطيع التعامل مع حادث طارئ منزلي /هل يستطيع .4
   بنفس الكفاءة التي آانت سابقا 
   أسوأ مما آان عليه سابقا بسبب اضطراب في التفكير 

   أسوأ مما آان عليه سابقا،  
 __________________________________________________________________):لماذا(سبب آخر 

________________________________________________________________ 

 تفهم مواقف أو شروحات معينة؟ /ها أن يفهم/هل بمقدوره .5
    نادرا  عادة 

    ال أعرف  أحيانا 

 في مواقف اجتماعية وتعامالت مع اآلخرين؟ ) ها قبل المرض/ثال، آما آانت تصرفاتهم(بشكل الئق * تتصرف/هل يتصرف .6
    نادرا  عادة 
    ال أعرف  أحيانا 

 .هذا البند يقيم السلوك وليس المظهر*  

 :ة لمقدم المعلوماتأسئلة تتعلق بفعاليات اجتماعية موجه
 :العمل
 هل ما زال الخاضع يعمل؟  .1

  4 إذا آان السؤال ال ينطبق عليه، انتقل إلى السؤال  
  3 إذا آان الجواب نعم، انتقل إلى السؤال  

  2 إذا آان الجواب ال، انتقل إلى السؤال  

 ) 4انتقل الى السؤال (مشاآل الذاآرة أو التفكير في قرار الخاضع بالتقاعد؟  هل ساهمت  .2

  ال   نعم 
   ال أعرف 

 ها بسبب مشاآل ذات صلة بالذاآرة أو التفكير؟/هل لدى الخاضع صعوبة بالغة في عمله .3
  عادة و أبدا نادرا أ 

  ال أعرف  أحيانا 
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  )9 من 4(ورقة لتقييم مرض الخبل السريري 

 :)تكملة(أسئلة تتعلق بفعاليات اجتماعية موجهة لمقدم المعلومات 

 :الحياة االجتماعيه

  ال     نعم    ت مرة سيارة؟/هل قاد .4

  ال     نعم    هل يقود الخاضع سيارة حاليا؟ 

  ال     نعم   إذا آان الجواب ال، هل هذا بسبب مشاآل الذاآرة أو التفكير؟  

  ال      نعم   ، هل هناك مشاآل أو مخاطر بسبب ضعف التفكير؟ تقود سيارة/ت يقود/إذا ما زال .5

 ها بشكل مستقل؟ /تقدر على شراء حاجياته/هل يقدر* .6

 )ها في أي خروج للتسوق/بحاجة إلى من يصطحبه(نادرا أو أبدا  
 )تنسى أشياء الزمة/ عدة أشياء فقط؛ أشياء متشابهة وينسىتشتري/يشتري(أحيانا  
 عادة  
 ال أعرف 

 تؤدي نشاطات خارج البيت بدون مساعدة؟ /تقدر أن يؤدي/هل يقدر .7

 ) بشكل عام غير قادر على القيام بنشاطات بدون مساعدة(نادرا أو أبدا   
 ) أو روتينية، مثال مشارآة ظاهرية في فعاليات الذهاب الى حالق الشعر/محدودة و(أحيانا   
 ) مشارآة فعالة في نشاطات، مثل التصويت(عادة   
 ال أعرف   

  ال  عم ن  ها؟/تؤخذ إلى فعاليات اجتماعية خارج منزله/هل يؤخذ .8

 ___________________________________________إذا آان الجواب ال، لماذا؟

            ً     ً                                            اذا رأى شخصا  مارا  بشكل عفوي سلوك الخاضع هل آان ليظنه مريضا؟  .9

  ال   نعم

 ؟  )تفكير(تشترك بشكل جيد بفعاليات اجتماعية /ت في بيت للعناية، هل يشترك/إذا وجد .10

  ال   نعم

 .إذا ال، الرجاء ابحث عن معلومات إضافيةهل توجد معلومات آافية متوفرة لتقييم مستوى عجز الخاضع في فعاليات المجتمع؟   :هام
 

نقابة المحامين، جماعات المسجد، زيارة مع أصدقاء أو عائلة، فعاليات سياسية، تنظيمات مهنية مثل /مثل الذهاب للكنيسة  :فعاليات المجتمع
 .مهنية أخرى، نوادي اجتماعية، منظمات خدماتية، برامج تعليمية

 .الرجاء اضافة مالحظات، اذا توجد حاجة، لتوضيح مستوى اداء الخاضع في هذا المجال  *
 

 _____________________________________________________________________________:مالحظات

___________________________________________________________________________________ 
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  )9 من 5(ورقة لتقييم مرض الخبل السريري 

 :ت موجهة لمقدم المعلوماتأسئلة تتعلق بالبيت والهوايا

 ها على أداء األعمال المنزلية الروتينية؟/ما هي التغيرات التي حدثت في قدراته. أ .1
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 ها القيام بها بشكل جيد؟/ما األشياء التي ما زال بمقدوره. ب
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 ها على ممارسة الهوايات؟/ما هي التغيرات التي حدثت في قدراته. أ .2
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 ها القيام بها بشكل جيد؟/ألشياء التي ما زال بمقدورهما ا. ب
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 ؟)في البيت وهواياته(تقوم بها بشكل جيد /تعد يقوم/ت في بيت للعناية، ما هي األشياء التي لم يعد/إذا وجد .3

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 ):The Dementia Scale of Blessed(النشاطات اليومية 

 خسر الكثير منها  لم يخسرها  
     

 1 0.5 0 القدرة على أداء المهمات المنزلية .4
 

 :الرجاء الوصف
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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  )9 من 6(ورقة لتقييم مرض الخبل السريري 
 :)تكملة(أسئلة تتعلق بالبيت والهوايات موجهة لمقدم المعلومات 

 .)            ُ  َ                             ال حاجة ألن ي سأ ل مقدم المعلومات بشكل مباشر.بةإختر إجا: (تقدر على أداء األعمال المنزل الروتينية/بأي مستوى يقدر .5

 ال يؤدي أية عمل ذو أهمية   
 ) يؤدي نشاطات بسيطة، مثل ترتيب الفراش، فقط مع آثير من المراقبة(

 يعمل ضمن نشاط محدود فقط   
 ) طاولةمع بعض المراقبة، يغسل األطباق بنظافة مقبولة، يهيئ ال(

 يعمل بشكل مستقل في بعض النشاطات   
 ) يشغل أجهزة، مثل المكنسة الكهربائية؛ يحضر وجبات بسيطة(

 يقوم بنشاطات اعتيادية ولكن ليس بالمستوى العادي  

 يعمل بشكل إعتيادي بنشاطات عاديه  

 .إذا ال، الرجاء ابحث عن معلومات إضافيةة متوفرة لتقييم مستوى عجز الخاضع فيما يتعلق بالبيت والهوايات؟ هل توجد معلومات آافي  :هام
 

 .مثل الطبخ، الغسيل، التنظيف، التسوق، إخراج القمامة، أعمال الفناء، أعمال صيانة بسيطة، ترميمات منزلية بسيطة  :المهمات المنزلية
 

ال يدوية، القراءة، التسلية، التصوير، اعمال في الحديقة، الذهاب للمسرح أو العروض الموسيقية السمفونية، أعمال خشبية، الحياآة، الرسم، أعم  :هوايات
 .المشارآة في الرياضة

 :أسئلة رعاية شخصية لمقدم المعلومات
 :ها العقلية في المجاالت التالية/ما هو تقديرك لقدرته*
 

 

  خطأ في مكان  بدون مساعدة
 .ار أحيانا، إلخاألزر

إرتداء المالبس بالترتيب 
  الخاطئ 

 ونسيان بعض القطع

  عدم القدرة على 
 ارتداء المالبس

  ارتداء المالبس .  أ
)The Dementia 

Scale of Blessed( 
0 1 2 3 

 
دائما أو تقريبا دائما بحاجة  أحيانا يحتاج إلى مساعدة دفع/بحاجة إلى حث بدون مساعدة

 لمساعدة
 3 2 1 0غتسال واالعتناء بالجسماال.  ب

 
نظافة؛ استخدام 

 السكينة المناسبة/الشوآة
يستخدم الملعقة بشكل 

 فوضوي
 يجب إطعامه بشكل آامل يتناول طعام جامد بسيط

 3 2 1 0 عادات األآل.  ج

 
في بعض األحيان يرطب  سيطرة آاملة طبيعية

 الفراش
  عادة 

 يرطب الفراش
عاجز عن السيطرة على 

 ل و البرازالبو
التحكم بالعضالت القابضة .  د

  ) الخروج(
)The Dementia 

Scale of Blessed( 

0 1 2 3 

 .دفع/ اذا عناية المريض الشخصية تدهورت بالمقارنة مع حالته السابقة، حتى لو لم يحصل على حث1ُ  َ             ي م لئ البند رقم   *
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  )9 من 7(ورقة لتقييم مرض الخبل السريري 

 :ة تتعلق بالذاآرة موجهة الى المريضأسئل

 ال     نعم     هل لديك مشاآل بالذاآرة أو التفكير؟ .1

قم بحثه على إعطاء (هل بمقدورك أن تخبرني شيئا عنها؟  . اخبرني عن عدة تجارب مررت بها حديثا.) شريك حياتك، الخ(قبل لحظات قليلة  .2
 ). إذا لزم آموقع الحدث، الوقت، المشارآين، آم استمر الحدث، متى انتهى وآيف وصل الخاضع والمشترآين اآلخرين إلى ذلك المكانتفاصيل

 :1خالل أسبوع  

  صحيح بشكل عام - 1.0

  صحيح بشكل جزئي - 0.5

  غير صحيح بشكل عام- 0.0

 

 :1خالل شهر  

  صحيح بشكل عام - 1.0

 زئي  صحيح بشكل ج- 0.5

  غير صحيح بشكل عام - 0.0

 

آرر العبارة حتى ينطق بشكل صحيح أو آحد أقصى ثالث (: آرر االسم والعنوان من بعدي. سوف أعطيك اسما وعنوانا لتتذآره لدقائق قليلة .3
 ).محاوالت

 5 4 3 2 1 :عناصر 
 الناصرة شارع النمساوي، 6 زعبي، أحمد  
 الناصرة شارع النمساوي، 6 زعبي، أحمد  
 الناصرة شارع النمساوي، 6 زعبي، أحمد  
 

 .)ضع خطا تحت العناصر التي تكررت بشكل صحيح في آل محاولة(

 متى ولدت؟ .4

 أين ولدت؟ .5

 ما هي آخر مدرسة تعلمت بها؟ .6

 :اسم المدرسة

 :مكان المدرسة

 :الصف

 ؟) تعملة حياتك إذا آنت ال/أو عمل شريك(ماذا آانت مهنتك الرئيسية  .7

 ؟)ة حياتك إذا آنت ال تعمل/أو عمل شريك(ماذا آان عملك الرئيسي األخير  .8

 ولماذا؟) ة حياتك/أو شريك(متى تقاعدت  .9
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  )9 من 8(ورقة لتقييم مرض الخبل السريري 

 :)تكملة(أسئلة تتعلق بالذاآرة موجهة الى المريض 

 :منك أن تتذآرهآرر االسم والعنوان الذي طلبت  .10

 5 4 3 2 1 :عناصر 
 الناصرة شارع النمساوي، 6 زعبي، أحمد  
 

 .)ضع خطا تحت العناصر التي تكررت بشكل صحيح(

 :أسئلة توجيه للمريض

 غير صحيح  صحيح  ما هو تاريخ اليوم؟ .1

 صحيح غير  صحيح  ما هو اليوم؟ .2

 غير صحيح  صحيح  أي شهر هذا؟ .3

 غير صحيح  صحيح  أي سنة هذه؟ .4

 غير صحيح  صحيح  ما اسم هذا المكان؟ .5

 غير صحيح  صحيح  في أي مدينة أو بلدة نحن؟ .6

 غير صحيح  صحيح  ما الساعة اآلن؟ .7

 غير صحيح  صحيح  ؟)بحسب تقديرك(هل يعرف المريض من هو مقدم المعلومات  .8

 :آل موجهة للمريضأسئلة حول إصدار أحكام وحل مشا

. ، تابع الموضوع مع المريض لتتأآد أن لديه أفضل فهم للمشكلة0إذا لم تكن اإلجابة األولية من قبل المريض تستحق الدرجة   :إرشادات
 .ضع دائرة حول اإلجابة األقرب

 
 

 :تشابهات

 )أدوات آتابة"  (ما وجه الشبه بين قلم الحبر وقلم الرصاص؟: "مثال

 :إجابة المريض "به بين األشياء التالية؟ما وجه الش"
 
 القرنبيط ..........اللفت. 1

 )خضروات= 0(
 .) طعام صالح لألآل، أشياء حية، ممكن طبخها، الخ= 1(
 )إجابات غير مناسبة؛ اختالفات؛ تشترى= 2(

______________________________ 
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  )9 من 9(ورقة لتقييم مرض الخبل السريري 

 :)تكملة(شاآل موجهة للمريض أسئلة حول إصدار أحكام وحل م

 :إجابة المريض خزانة الكتب) .......... طاولة تجلس عليها لتكتب(المكتب . 2
 

 )أثاث، أثاث مكتبي؛ آالهما يحمل آتبا = 0(
 ) خشب، أرجل = 1(
 )إجابات غير مناسبة، اختالفات = 2(

 

______________________________ 

 

 :اختالفات

 ) مقابل حامضحلو"  (ما وجه االختالف بين السكر و الخل؟: "مثال

 :إجابة المريض "ما وجه االختالف بين األشياء التالية؟"
 

 خطأ  ..... آذبة . 3
 )واحدة عمدا، واحدة بدون قصد = 0(
 )  أو يشرح واحدة فقط-واحدة سيئة والثانية جيدة= 1(
 )أي شيء اخر، تشابهات = 2(

 

______________________________ 

 :إجابة المريض قناة  ........ نهر . 4
 

 )ناعي اصط-طبيعي = 0(
 ) أي إجابة أخرى = 2(

 

______________________________ 

 

 :حسابات

 غير صحيح  صحيح   أغوروت يوجد في الشاقل؟5آم عملة  .5

 غير صحيح  صحيح   شاقل؟13.50آم نصف شاقل في ال  .6

يد بشكل تنازلي  من آل رقم جد3 واستمر في طرح 20 من 3أطرح  .7
 .حتى النهاية

 غير صحيح  صحيح 

 

 

 :إصدار أحكام

   عند وصولك إلى مدينة غريبة، آيف يمكنك أن تجد صديقا تمنيت رؤيته؟. 8
 )  ل بصديق مشترك، تتص)آتاب فيه أسماء وعناوين(تستخدم آتاب الهاتف، تتوجه إلى دار القضاء من أجل آتاب الدليل = 0 (
 ))عادة ال يعطي عناوين(تتصل بالشرطة، تتصل بعامل الهاتف = 1 (
 )لم يعط إجابة واضحة= 2 (

 

 ):ممكن أن يكون هذا البند قد ذآر، ولكن قدره هنا(ها في االختبار /تقييم المريض للعجز والوضع االجتماعي وفهمه لسبب تواجده .9
  معرفة جيدة 

  معرفة جزئية 
  معرفة سطحية 
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