
AİLE DELİRYUM/ KONFÜZYON DEĞERLENDİRME METODU 

FAM/CAM 

Bakım Verenler İçin 

Bu çalışmaya katıldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bakım verdiğiniz kişinin düşünce ve 

konsantrasyonu ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Bakım verdiğiniz kişinin son birkaç 

gündeki davranışlarını düşünün ve her soru için cevapları yuvarlak içine alarak işaretleyin. 

Bakım verenin ismi:                                                                                        Tarih: 

Hastanın ismi:                                                                                                 Saat: 

Her sorunun yanıtını yuvarlak içine alınız 

1. Son birkaç gün içinde, bakım verdiğiniz kişinin düşünce ve konsantrasyonunda 

herhangi bir değişiklik farkettiniz mi? Örneğin: dikkatte azalma, bilinç bozukluğu ya da 

kafa karışıklığı (nerede olduğunu bilmemek gibi), uygunsuz davranışlar ya da gün 

içerisinde aşırı uykulu olma gibi. 

Evet                                         Hayır                                 Bilmiyorum 

2. Bakım verdiğiniz kişi, herhangi bir zamanda, dikkatini odaklamada zorlanma örneğin 

dikkatinin kolay dağılması ya da söylediklerinizi takip etmede güçlük gibi bir durum 

yaşadı mı?  

             Evet                                         Hayır                                 Bilmiyorum 

3. Bakım verdiğiniz kişinin konuşması herhangi bir zamanda karmaşık, birbiriyle alakasız, 

anlamsız ya da mantık dışı mıydı? 

Evet                                         Hayır                                 Bilmiyorum 

4. Bakım verdiğiniz kişi gündüz vakti herhangi bir zamanda aşırı uyuşuk ya da uykulu 

göründü mü? 

Evet                                         Hayır                                 Bilmiyorum 

5. Bakım verdiğiniz kişi günün herhangi bir vaktinde bulunduğu yerden başka bir 

yerdeymiş gibi düşünme, günün saatini yanlış değerlendirme gibi kafa karışıklığı yaşadı 

mı?  

Evet                                         Hayır                                 Bilmiyorum 

6. Bakım verdiğiniz kişinin herhangi bir zamanda gerçekte olmayan şeyleri gördüğü ya da 

duyduğu oldu mu ya da gördüğü ve duyduğu şeyleri yanlış yorumladı mı? 



Evet                                         Hayır                                 Bilmiyorum 

7. Bakım verdiğiniz kişide herhangi bir zamanda sayıklama, bağırma, hırçınlık ya da 

huzursuzluk gibi uygun olmayan davranışlar oldu mu? 

Evet                                         Hayır                                 Bilmiyorum 

8. Bakım verdiğiniz kişide yukarıda sorulan sorularda fark ettiğiniz değişiklikler ilgili 

daha fazla bilgi veriniz. Lütfen mümkün olduğunca ayrıntılı yazınız. 
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9. Bu değişiklikler (1-7. sorulardaki) her zaman mevcut muydu ya da günden güne 

değişiyor muydu? 

Her Zaman                                  Gelip gidiyor                               Bilmiyorum 

10. Bu değişiklikler ilk ne zaman başladı? 

Başlama zamanını işaretleyiniz: 

Geçtiğimiz hafta içinde 

Geçtiğimiz birinci ve ikinci hafta arasında  

Geçtiğimiz ikinci ve dördüncü hafta arasında 

Dört haftadan daha önce 

11. Tüm bu değişiklikler düzeliyor mu, kötüleşiyor mu ya da aynı mı kalıyor? 

Düzeldi               Kötüleşti                     Aynı kaldı                   Bilmiyorum 

 

 


