
Φύλλο εργασίας Συντοµευµένης Μεθόδου Εκτίµησης Παραληρήµατος  

(Συντοµευµένη κλιµακα-CAM) 

Σηµείωση: Το συγκεκριµένο φύλο εργασίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εναλλακτική της σύντοµης έκδοσης του ερωτηµατολογίου 

CAM. Η αξιολόγηση του προσανατολισµού και της ικανότητας διατήρησης της προσοχής συστήνεται πριν την βαθµολόγηση, µε την 
αξιολόγηση µε αριθµητικά διαστήµατα, µέρες της εβδοµάδας ή µήνες του έτους αντίστροφα. Το συγκεκριµένο φύλο εργασίας µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί µόνον για την αναγνώριση ασθενών µε παραλήρηµα. Σηµειώστε ότι δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

αξιολόγηση της βαρύτητας του παραληρήµατος µε τη χρήση της κλίµακας CAM-S. 

EVALUATOR:        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

Ι. ΟΞΕΙΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΤΑΣΗ                                                                                                      KOYTI 1 

α) Υπάρχουν αποδείξεις οξείας µεταβολής στην    Όχι         

νοητική κατάσταση του ασθενή σε σύγκριση µε 
τη φυσιολογική του κατάσταση; 

β) Η µη φυσιολογική του συµπεριφορά µεταβάλλεται    Όχι         

κατά τη διάρκεια της ηµέρας, δηλαδή εµφανίζεται  

και εξαφανίζεται ή αυξάνεται και ελαττώνεται σε  

βαρύτητα; 

II. ΑΔΥΝΑΜΙΑ (ΑΠΟΣΠΑΣΗ) ΠΡΟΣΟΧΗΣ 

Δυσκολεύεται ο ασθενής να επικεντρωθεί, για    Όχι         

παράδειγµα αποσπάται η προσοχή του εύκολα  

ή εµφανίζει δυσκολία να επικεντρωθεί σε όσα του λέγονται; 

III. ΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΣΚΕΨΗ 

Είναι η σκέψη του ασθενή ανοργάνωτη ή ασυνάρτητη,                                                                                              KOYTI 2 

όπως δαιδαλώδεις ή µη συναφείς συζητήσεις µε µη 
λογική και µη καθαρή ροή ιδεών, ή µη προβλεπόµενες  

µεταβάσεις από ένα θέµα σε άλλο;      Όχι         

IV. ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ 

Συνολικά πώς θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο συνείδησης του ασθενή; 

- - Ξύπνιος (φυσιολογικό) 

 

Υπάρχουν τσεκαρίσµατα στο παραπάνω κουτί;    Όχι 

Εάν “Αδυναµία Προσοχής” και τουλάχιστον ένα ακόµη αντικείµενο στο Κουτί 1 έχει σηµειωθεί και τουλάχιστον 
ένα αντικείµενο στο Κουτί 2 έχει σηµειωθεί, προτείνεται η διάγνωση του παραληρήµατος. 
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- - Σε επαγρύπνηση (µε τεταµένη προσοχή) 

- - Ληθαργικός (νυσταγµένος, εύκολα αφυπνίσιµος) 
- - Βαθειά ληθαργικός (δύσκολα αφυπνίσιµος) 
- - Κωµατώδης (αδυναµία αφύπνισης)
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