סיכום הערכה קוגניטיבית-תפקודית
מ בן  78נ .3+מתגורר עם אשתו בבניין משותף בקומה עשירית עם מעלית .בעל השכלה תיכונית .ללא
עזרה של מטפל .מתמצא במקום ,חלקית בזמן (ידע לומר שנה).
אבחנותDEMENTIA UNS :
ATAXIC GAIT
WEAKNESS MUSCLE UNS
ב 25/2/2016 -נערך ביקור בית לשם הערכה קוגניטיבית-תפקודית.
סיכום ממצאי הערכה קוגניטיבית-תפקודית:
תפקוד :עצמאי במעברים .עצמאי בלבוש ,ברחצה ובשימוש בטלפון קווי ,אך נזקק להשגחה ולווי של
אשתו .מסוגל לחמם לעצמו אוכל במיקרוגל כאשר יש אוכל מוכן במקרר .מצליח לזהות את תוקף
המוצרים במקרר .נייד עם הליכון בבית באופן עצמאי יש מעליית בבניין ,מתנייד מחוץ לבית עם מקל,
זקוק ללווי צמוד (הן בגלל סכנת נפילות והן בגלל קושי בהתמצאות במרחב ) .אינו נוהג יותר (לפני
מספר חודשים הפסיק) ואינו משתמש בתחבורה ציבורית .זקוק להשגחה של אשתו בעת הכנת הקפה
בבוקר .זקוק לעזרה מלאה בבישול ובכביסה  ,בניהול תרופות (סידור  +תזכורת לגבי לקיחת התרופות)
,ניהול כספים ,קניות וטיפול עצמי רפואי.
בטיחות :לובש פלג גוף תחתון בישיבה .מתרחץ בישיבה בתוך פינת מקלחת .משתמש בבקבוק שתן
בלילה .נייד בבית עם גרביים ,ללא נעליים (ראה המלצות).
קוגניטיבי :תפקודים ניהוליים :ליקוי בינוני
זקוק להדרכה מילולית ולהוראות מילוליות ישירות ברוב השלבים (תחילת המטלה ,ארגון ,רצף ושיפוט
ובטיחות) במשימות התפקודיות הדורשות תפקודים ניהוליים.
מודעות :ליקוי בינוני
קיים פער בין הדיווח של מרדכי טרם ביצוע המטלה ולאחר ביצוע המטלה לבין ציון ביצוע התפקוד בפועל
(במשימת הדייסה ,תרופות וניהול חשבונות) .אם כי כשנשאל האם יש תפקודים להם זקוק לעזרה ,ידע
להגיד כי הוא נזקק לעזרה מאשתו ברוב התפקודים.
פתרון בעיות ושיפוט המתייחסות לסיטואציות בבית :ענה באופן מדויק על  2/3השאלות ,שאלה אחת ענה
באופן חלקי.

סיכום והמלצות:
*על מנת שמ .ימשיך לגור בביתו בקהילה באופן עצמאי בטיחותי הוא זקוק לעזרה רבה בתפקודי
היום יום ולהשגחה חלקית.
למרדכי ליקוי קוגניטיבי בינוני בתפקודים ניהוליים ובמודעות ועקב כך נדרש לעזרה מלאה בתפקודי
היום יום :בישול ,ניהול תרופות ,ניהול כספים ,טיפול עצמי רפואי ,קניות ולווי מחוץ לבית.
בתפקודים כמו לבוש ,רחצה ,הכנת קפה וחימום אוכל נדרש להשגחה והדרכה מילולית של אשתו.
הירידה הקוגניטיבית משפיעה על יכולתו התפקודית ולכן מרדכי נזקק לעזרה והשגחה בתפקודי היום יום.

*הסרת שטיחים באזור פינת האוכל והסלון.
*הליכה בתוך הבית עם נעליים סגורות ולא בגרביים.

חתימת המרפא/ה בעיסוק

