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:אשר עשו שימוש בכלים "קרן של רשימת מחקרי  

  

  

 קריטריונים 

 הערכת מציאות ועוצמת כאב מטרת הכלי 1

 כלי הערכה סוג כלי המחקר 2

 שכליאנשים עם פיגור  אוכלוסיית היעד 3

 הערכה ישירה אופי הדיווח  4

 תת סעיפים 6- פריטים המחולקים ל 18 מבנה הכלי 5

  סוג סולם המדידה  6

  0-3דירוג אינטנסיביות תגובה  סוג הפריטים בכלי 7

 פריטים18  אורך הכלי  8

                                     Intrarater (0.94(מהימנות של בודק  מהימנות  9
 Interater (0.92-0.91(ן בודקים בי

 נבדק על ידי מודל בתוכנת ליסרל ונמצא כמחזיק בערכים מצוינים  תקיפות 10

לכל דרגות הלקות האינטלקטואלית + 1.2רגישות גבוהה של   רגישות  11
  )במיוחד לאנשים בדרגות הלקות העמוקה והקשה(

יש , בעת טיפול שינייםנבדק קלינית , נבנה בעת זריקת חיסון  הערכה קלינית  12
 צורך בבדיקות נוספות

 מק"ט שם המחקר
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  כלי להערכת כאב

  ר מאיר לוטן"ד

  

סיבת  ________   תאריך ___________         שם המעריך______________________         שם הדייר
   ______________________________________________________________ הערכת הכאב

 

  
  ___________________________ציון מסכם 

  
  _______________________________________________________החלטה 

 

די = 2 קצת= 1 בכלל לא= 0  

 תכוף
תכוף = 3

 מאוד

     נאנק מייבב די שקט  .1

     בוכה עוצמה בינונית  .2

     צווח בעוצמה גבוהה, צורח  .3

     צליל או מילה של כאב  .4

     ף עצבני לא שמח"לא משת  .5

     מרוכז בכאב לא ניתן להרגעה  .6

      קימוט גבות   .7

     כיווץ פתיחה זעוף: עיניים  .8

     לא מחייך, צניחת זווית הפה  .9

, חריקה, רעד סגירת שיניים, קימוט, כיווץ: שפתיים  .10

  דחיפת לשון

    

     זז פחות או יותר מהנורמה  .11

     מתוח, ספסטי, נוקשה  .12

     מסמן את אזור הכאב/ נוגע  .13

     מגו על אזור הכאב  .14

     נרתע או מרחיק את אזור הכאב  .15

     מ להראות מצב של כאב"תנועה גופנית ספציפית ע  .16

     חיוורון , שינוי צבע  .17

     עצירת נשימה שאיפת אוויר חדה: שינויים נשימתיים  .18


