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משימת מיון התרופות תורגמה על ידי ד"ר יעל זילברשלג ופרופסור נעמי יוסמן
משימה :מיון תרופותaEFPT-
פריטים הדרושים למטלה:


 3בקבוקי תרופות מלאים בוויטמינים – "תרופות מדומות"



מרשמי התרופות – לרשום את שם האדם על התרופות



מרשם אחד :לקחת כדור אחד פעמים ביום



מרשם שני :לקחת כדור אחד פעם ביום עם ארוחה



מרשם אחד :לקחת כדור אחד בבוקר



בקבוק תרופות עם תווית של אדם אחר



ובקבוק נוסף ללא מרשם בתור מסיח



סדרן של שבעה ימים

הוראות העברה:
"העמד פנים שיש לך  3מרשמי תרופות בקופסא :מצא את המרשים שלך בקופסא ומיין אותם בסדרן ל 7-ימים בהתאם להוראות שעל התרופה .כל מה שאתה צריך נמצא
בקופסא".

הערכה קוגניטיבית – תפקודית
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אבחון תפקודים אקזקוטיבים בבצוע מטלות )(EEPT
עצמאי
0

המטלה :מיון תרופות
זמן להשלמת המשימה_____________ :

הדרכה
מילולית
1

הדרכה ע"י
מחווה
2

הוראה מילולית
ישירה
3

עזרה
פיזית
4

עושה עבור
הנבדק
5

ציון

יזימה :תחילת המטלה:
בהתאם להנחיה להתחלת ביצוע המטלה ,הנבדק ניגש לשולחן כדי

_______

לאסוף את הפריטים הנחוצים למיון התרופות.
ביצוע :מימוש הפעולות הדרושות למטלה ,תכ"ד הפעלת ארגון,
רצף ושיפוט
ארגון :סידור הכלים/האביזרים הנחוצים להשלמת המטלה.

_______
הנבדק יכין את הפריטים הנחוצים (סדרן תרופות ובקבוקי תרופות)
רצף :ביצוע השלבים בסדר מתאים.
לדוגמא :יקרא את הוראות על בקבוק התרופות ,יפתח את הבקבוק,
ישפוך את הגלולות לכף ידו או על השולחן ,יבחר מספר מתאים
_______

של גלולות בהתאם למרשם ,יחזיר את הגלולות שנשארו לבקבוק,
מניח את הגלולות במיקום הנכון בסדרן וסוגר את בקבוק התרופות.
הנבדק לא יטעה בסדר השלבים :לדוגמה ,משתמש בגלולות
המתאימות ,מניח הגלולות במיקום הנכון בסדרן.
שיפוט ובטיחות :הימנעות ממצבים מסוכנים .הנבדק מונע או נמנע
מסכנה .לדוגמא :הנבדק משתמש בגלולות המתאימות ,סופר

_______

מספר נכון של גלולות ,מניח הגלולות במיקום הנכון בסדרן.

סיום המטלה:

סיום המטלה

הנבדק יודע שסיים את המטלה .לדוגמא :מתרחק מהמטלה ,לא

_______

ממשיך לשחק עם הגלולות וכד'.
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