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 الفاحص: 

 

 : اليقظة  [1] 

ايقاظهم وعند المرضى النعسانين أو المتهيجين/مفرطي النشاط. اذا يجب تطبيق هذا المعيار على المرضى الذين يصعب 
نائمة، حاول أن توقظه/ها عن طريق التحدث له/لها أو عن طريق اللمس على الكتف. اسأل /كان المريض/المريضة نائما

 عن االسم والعنوان، لتسهيل التقييم.

 0                                                       ردة فعل طبيعية )منتبه تماما، ليس متهيجا(
 0                                                   ثوان، ومن ثم طبيعي 10نعسان لفترة أقل من 

 4                                                                ردو فعل غير طبيعية بشكل واضح

 : التوجه ]2[ 

 العمر، تاريخ الميالد، المكان الحالي )اسم المشفى، أو المبنى(، السنة الحالية.حول سؤال 

 0                                                                                              دون خطأ
 1                                                                                             خطأ واحد

 2                                                                                       خطأين أو أكثر

 : االنتباه  [3]

اطلب من المريض/المريضة أن " يذكر شهور السنة بشكل عكسي، بادئا بكانون األول/ديسمبر" لتسهيل المهمة يمكن البدء 
 مساعد " ما هو الشهر الذي يأتي قبل ديسمبر" ... الخ. بسؤال

 0                                                        ذكر سبعة أشهر أو أكثر بالترتيب الصحيح.
  1                                  البداية صحيحة، دون ذكر سبعة أشهر متتالية/ أو رفض اإلجابة

 2        فحصه )المريض ليس صاح كفاية أو يشعر بتوعك يمنعه من اإلجابة(من غير الممكن 

 : بداية حادة أم مسار متموج ]4[ 

) أهالسات مثال( بدأت في غضون األسبوعين  االستعراف أو ة فيما يخص اليقظةتموجأو أعراض م حاددليل على تغير 

 الماضيين والتزال موجودة في األربع والعشرين ساعة الماضية.

 0                                                                                         ال
 4                                                                                        نعم

 

مجموع                                                         _ خلل استعرافي/+ نقاط أو أكثر : الهذان محتمل 4  ال

 : الخلل االستعرافي محتمل1-3
 غير كاملة(. 4لمتعلقة بالنقطة رقم اذا كانت المعلومات ا) استعرافي غير محتمل لكن يبقى ممكنا: هذيان أو خلل 0

 

 



 

 

 مالحظات إرشادية:

4AT  ب الوضع أو أكثر تقترح الهذيان ولكنها ليست تشخيصا: قد يتطل 4هو أداة فحص مصممة لتقييم أولي سريع للهذيان والخلل االستعرافي. النتيجة من
فهي تقترح وجود خلال استعرافيا ولكن األمر يتطلب تفحص استعرافي أكثر  3-1تقييما أكثر تفصيال للحالة العقلية للوصول إلى التشخيص. وإذا كانت النتيجة 

الهذيان أو الخلل االستعرافي: قد تكون هناك ال تستبعد نهائيا  0للوصول إلى التشخيص. وإذا كانت النتيجة  تفصيال وشخص قادر على اعطائنا التاريخ المرضي
يتطلب معلومات من مصدر  4فقط على مراقبة المريض في وقت التقييم. البند  3-1حاجة الختبار أكثر تفصيال حسب السياق السريري. يتم تصنيف البنود 

)ممرضات الجناح، رسالة تخرج من طبيب األسرة، أومقدمي  واحد أو أكثر، على سبيل المثال، معرفتك الخاصة للمريض،أو زمالء آخرون يعرفون المريض
يأخذ الفاحص بعين االعتبار صعوبات التواصل )ضعف السمع، عسر الكالم، عدم وجود لغة مشتركة( عند إجراء االختبار وتفسير (. يجب أن الرعاية الصحية

را عن الهذيان في المستشفيات العامة. إذا أظهر المريض تغيرا ملحوظا في اليقظة إنه من المحتمل جدا أن تكون تغير مستويات اليقظة تعبي اليقظة: النتيجة.
هذه االختبار يمكن استخالصه من  (:4 -العقلية  )مختصر اختبار الحالة AMT4( لهذا البند. 4خالل تقييم الزيارة الطبية في المشفى، عليك أن تسجل النتيجة )

يمكن أن يحدث التموج )التذبذب( دون هذيان في   التغيير الحاد أو تموجات المسار:ي هذا االختبار قبل قليل. إذا كان قد أجر AMT10  عناصر في اختبار

طرح أسئلة على  بعض حاالت العته، ولكن مالحظة تموجات عادة ما يشير إلى الهذيان. للمساعدة في استخراج معلومات أي هلوسة و / أو افكار برانوئية يمكن
"هل أنت قلق حول أي شيء يجري هنا؟". "هل تشعر بالخوف من أي شيء أو أي شخص؟". "هل سبق لك رؤية أو سماع أي شيء غير  المريض من قبيل:

 عادي؟"

 


