
 

               گزارش تغییر رفتاری بیمار فرسایش مغز                        

                                  

  (عالمت بزنید رامربوطه همه موارد )ی رفتار  اتتغییر 

 هذیان توهم دلیریوم بدگمانی لجبازی  پرخاشگری  بی حوصلگی

 عدم همدلی انگیزگیبی افسردگی اشیاء انبار کردن ترس اضطراب و بیقراری  هم خوردن نظم خواببه

 رفتار جنس ی نامناسب اختیاری  بی عدم تعادل سرگردانی و گم شدن سردرگمی تکرار خطای ادراکی

  :تغییر رفتاری دیگر 

 

    ؟تازگی مسئله ساز شده استعزیزتان به تغییر رفتاری کدام 

 در حین انجام چه کاری  در حضور چه کس ی کجا؟ –مکان وقوع  ؟هایی اتفاق میفتداین تغییر رفتار در چه موقعیت

 شودمی بباعث پریشانی مراق برای مراقب برای بیمار این تغییر  رفتار خطرناک است؟

 ۳  /   ۲   / ۱    مرحله پیشروی؟ نوع دمانس سن  زن  /  مرد                              جنسیت

 )لطفا توضیح دهید(نحوه سازشگری مراقب 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط محیطی/ فیزیکی بیمار در زمان بروز تغییرات رفتاری 

 سرد  /  گرم ی محیطدما نور کم  پرنور/ اتاقروشنایی    زیاد و سروصدای منزل  شلوغی

  داردسرگرمی و فعالیت برنامه   دارد روزانهو روتین  برنامه بیشتر / کمتر ساعته( ۸خواب ) نظم

 فوت نزدیکان جدیدی دارو /   شروع  دارو  تغییر دوز   تغییر مراقب اصلی  تغییر اتاق یا منزل 

  های ایمنیدستگیرهنصب   وجود پله / خطر سقوط  دسترس ی آسان به دستشویی

  و سمی دسترس ی به مواد شوینده  و قیچیدسترس ی به کارد   دسترس ی به گاز

 

 مشاهدات بالینی در بیمار

 زیاد شده  /  کم شده تغییر وزن اخیر زیاد  /  کم اشتها تشنگی گرسنگی

 مشکالت بلع /   سرفه هنگام خوردن و آشامیدن خفیف  /  شدید درد خفیف  /  شدید تب

 اسهال / یبوست دفع تیره / خونی  ر /تکر   ادرار ادرار /  دفع                               بی اختیاری 

 زخم بستر ریه   عفونت مجاری ادرار عفونت لثه / دندان                                      عفونت

 

 ای   های زمینهبیماری 

 دیابت مشکالت بینایی مشکالت شنوایی رفلکس اسید معده درد مفاصل

 عتیادا ورم پروستات مشکالت عروقی قلبی  مشکالت فشار خون 

 

 سایر مشاهدات

 داد کشیدن کردنتوهین  اجبار کردن سعی در قانع کردن الفاظ کودکانه از استفاده :رفتار مراقب

 نسبت مراقب اصلی با بیمار  نیروی کمکیداشتن   خوب/ معمولی/ بد :رابطه کذشته مراقب با بیمار کندبیمار تنها زندگی می
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