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הכלי פותח עקב חוסר רגישות מספק של כלי אבחון 

)MMSE(קודם   

 

 :הכלי תוקף לגבי האוכלוסיות הבאות�

 קשישים בריאים�

�MILD COGNITIVE IMPAIRMENT 

 חולי אלצהיימר�

 

Nasreddine et al JAGS 2005





בודק גמישות  , אקסקוטיבימבחן 

shiftingו  מנטלית

אבקשך לשרטט קו שנמתח בין מספרים  : הוראה
להצביע  (צריך להתחיל כאן . ואותיות בסדר עולה
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visual-spatial performance

 מבחן העתקת הקובייה נחשב כרגיש לשינויים קוגניטיביים קלים בגיל המבוגר•

 

 רגיש יותר לזיהוי אלצהיימר ממבחן ציור ללא מודל העתקה •

  

)Gaestel et al 2006( 

 
מדויק ככל שאתה יכול פה למטה , העתק את הציור הזה: הוראות

 

 

 

:ניקוד

,  מצוירים בו כל הקווים ללא קוים נוספים, הציור תלת מימדי

מתקבלת פריזמה  (הקווים מקבילים יחסית ובעלי אורך דומה 

)מרובעת
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-ציור שעון

visual-spatial performance and executive function

צייר שעון עם כל המספרים כאשר השעה שהוא מראה : הוראות
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:ניקוד

מתקבל רק עוות מזערי כגון אי  שלמות   , עגול –היקף •

קלה בסגירת העיגול  

אפשר מספרים  , כל המספרים במקום הנכון -מספרים•

רומים ואפשר מחוץ לעיגול 

מצביעים על השעה  , באורך הנכון, במרכז -מחוגים •

המבוקשת



1 2

33



)מתחילים מימין(אמור לי מהו שם בעל חיים זה : הוראות
 

,  אריה -נקודה אחת עבור שיום נכון של כל חיה: ניקוד

גמל, קרנף



אני אומר לך מספר מילים . זהו מבחן זיכרון: הוראה אני אומר לך מספר מילים . זהו מבחן זיכרון: הוראה
הקשב בתשומת  . שתצטרך לזכור עכשיו ומאוחר יותר

כאשר אני מסיים תגיד לי כמה שיותר מילים  . לב
לא חשוב הסדר שבו אתה אומר  . שאתה יכול לזכור

.אותן
 
 )עושים פעמיים(

 

ללא ניקוד



:הוראות
אני אומר מספרים אחדים וכאשר אסיים אבקשך  : ספירה קדימה

לחזור עליהם בדיוק כמו שאני אמרתי אותםלחזור עליהם בדיוק כמו שאני אמרתי אותם
עכשיו אני אומר מספרים נוספים אך כאשר אני  : ספירה אחורה

מסיים אתה צריך להגיד אותם מהסוף להתחלה
 

נקודה אחת על כל ספירה שחזר עליה כהלכה: ניקוד



על הנבדק להקיש עם היד בכל . הקרא רשימת אותיות
אין נקודות אם יש שתי שגיאות או . פעם שתופיע האות א

יותר
 

  

 ובאגמנאאיכלבאואכדהאאאיאמסואאב

 
תן נקודה אחת אם יש אפס טעויות או טעות  : ניקוד

טעות נחשבת הקשה  . מעבר לכך נקד אפס. אחת

.'או אי הקשה בעת השמעת א' באות שאינה א
 



:100מתחילים ב , 7החסרה סדרתית של 
ואז   100מ  7עכשיו אני אבקש ממך לספור באמצעות החסרה של 

.מהתשובה שקיבלת עד אשר אומר לך להפסיק 7המשך להחסיר 
 

93             86               79               72                   65   93             86               79               72                   65   

:ניקוד

.  תשובות נכונות 5או  4נקודות אם  3

.  תשובות נכונות 3או  2נקודות אם  2

נכונה   1נקודה אם תשובה  1

נקודות אם אין תשובות נכונות 0



חזור עליו בדיוק כמו שאני אומר אותו, אני אומר לך משפט
 

אני רק יודע שמשה הוא זה שעוזר היום1.

החתול התחבא  תמיד מתחת לספה כאשר כלבים היו 2.

בחדרבחדר

:  ניקוד

נקודה אחת לכל משפט נכון

החסרת מילה

או החלפה בסדר המילים נחשבת לטעות
 



שטף מילולי
אמור לי כמה שיותר מילים שמתחילות באות : הוראות

אתה יכול לומר כל סוג של מילה . מסוימת שמייד אומר לך
למשל אם (שאתה רוצה חוץ משמות של אנשים או ערים 

מספרים או , )האות הייתה ח אז לא לומר חנה או חברון מספרים או , )האות הייתה ח אז לא לומר חנה או חברון
למשל אם אמרת חלמתי  -הטיות שונות של אותה המילה

?  מוכן.  יש לך דקה. כ חלמנו חלמת וכולי"אל תגיד אח
'האות שלך היא ב

 

 

 

:  ניקוד

יש  . מילים או יותר 11נקודה אחת אם הנבדק אומר 

.לרשום את המילים בצד



תפוז -בננה: אמור לי מה משותף לשתי המילים הבאות

באיזה אופן שני  -אם הנבדק עונה באופן קונקרטי שואלים שוב
הפריטים האלו דומים

..בננה ותפוז הם שניהם..או
 

 ?מה משותף ל אופניים ורכבת ?מה משותף ל אופניים ורכבת

 ?מה משותף לסרגל ושעון

 

 

:  ניקוד

נקודה עבור תשובה נכונה

:תשובות נכונות אפשריות

אתה מטייל  , אמצעי נסיעה, אמצעי תחבורה -אופניים ורכבת

עם שניהם

משמשים למדידה, כלי מדידה -סרגל ושעון



פנים

קטיפה

כנסיה

חרציתחרצית

אדום
 

נקודה עבור כל מילה
 

סוג  , סוג של מבנה, סוג של בד, חלק מהגוף(רמז קטגורי 

)צבע, של פרח

אופציות מאותה קטגוריה 3בחירה מתוך : רמז רב ברירה



3-ה) יום: (תאריך

דצמבר: חודש

  2011: שנה

ג: יום בשבוע ג: יום בשבוע

איכילוב: מקום

תל אביב: עיר
 

לא ניתן ניקוד אם הנבדק  . נקודה עבור כל סעיף
.טועה ביום אחד ביחס לתאריך או יום השבוע

 

 



שנות לימוד   12מוסיפים נקודה אחת למי שהוא בעל 

או פחות

30: מקסימום ניקוד 30: מקסימום ניקוד

נחשב לתקין 26מעל 



� Sensitivity: excellent sensitivity in identifying 

MCI and AD (90% and 100%, respectively). 

� Sensitivity of the MMSE was poor (18% for MCI

78% for AD). 

� Specificity (the percentage of NCs that scored 

at or above the cutoff score of 26): 87%). 

slightly lower than the

MMSE



The correlation between the MoCA and the 

MMSE was high (r = 0.87, P=0.001).





?מדוע להעריך פחד מנפילות

:נמצא בקשר חזק עם

 נפילות עתידיות בקרב כאלה שלא נפלו בעבר

  

 ירידה תפקודית ואובדן עצמאות

 

 הידרדרות במצב הבריאות ואיכות החיים

 

 

Cumming RG et al 2000 

Mendes de Leon et al 1996
Myers et al 1998 



� the operational definition of this fear is "low

perceived self-efficacy at avoiding falls

during essential, nonhazardous activities of

daily living.“



 של תפיסתו היא עצמית יעילות /מסוגלות /חוללות�

  לתוצאה שתביא התנהגות לבצע יכולתו לגבי הפרט

 היא אם בין( האדם של אמונתו זוהי .מסוימת

  .מסוימת משימה לבצע ביכולותיו לא או מציאותית

 )1978,1986 בנדורה( )1978,1986 בנדורה(

 

 אלא אישיותית תכונה מהווה אינה עצמית חוללות�

 .ספציפי תוכן לתחום המתייחסת ,מצבית אמונה

 ,עצמית חוללות של שונות רמות לאדם ,כלומר

 ;חייו של שונים להיבטים המתייחסות



העצמית של האדם יש   החוללותפ בנדורה לדרגת "ע�

השפעה על מידת ההשתתפות של האדם בפעילות 

 . מסוימת

 

אדם עם חוללות עצמית גבוהה לגבי שווי המשקל �אדם עם חוללות עצמית גבוהה לגבי שווי המשקל 

.לא יהסס לעמוד על כסא, שלו





 

 שני הכלים מציגים פעילויות יומיום שכיחות�

הנבדק מדרג את מידת החשש שלו מאיבוד שווי     
 .משקל בעת ביצוע הפעולה

  

כמעט  - כולל פעולות יומיום פשוטות יחסית FESה �
ארוך יותר וכולל גם   ABCה . כולן בתוך הבית

 פעילויות מחוץ לבית

 

י שאלון למילוי עצמי "את שני הכלים ניתן להעביר ע�
 י בודק"או בתשאול ע

 

 

Tinetti et al Journal of Gerontology 1990

Powell & Myers Journal of Gerontology 1995



מציין  1כאשר , 10עד  1בסולם של : הנחיות�

מציין תחושה של   10-תחושה של בטחון מלא ו

כמה בטוח אתה מרגיש לבצע  , חוסר בטחון מוחלט

:את הפעילויות הבאות מבלי ליפול

 יש להתייחס לתחושת הביטחון–לתשומת לבך יש להתייחס לתחושת הביטחון–לתשומת לבך

 לאו, ולמידת שיווי המשקל בעת ביצוע הפעולה

.למידת הקושי הגופני בביצוע הפעולה

בטחון מלא בעת קימה    -  1:  לקום מכסא : דוגמא

.מכסא

חוסר בטחון ניכר  -משמעות - 10                             

קימה מהכסא וחשש גדול מנפילה



תארי� פעילות   
 )1 (

תארי� 
 )2 (

תארי� 
 )3 (

    להתרח� במקלחת או באמבטיה  1

    ) reachלהגיע אל ארו� (   2

    להתהל� ברחבי הבית  3

    הכנת ארוחה שאינה דורשת נשיאת כלי� חמי� או כבדי�  4

     ולצאת מהמיטהסלהיכנ  5

    לענות לפעמו� בדלת הכניסה או לטלפו�  6

    להתיישב על כסא ולקו� ממנו  7

   להתלבש ולהתפשט  8
   ביצוע פעולות של טיפוח אישי: רחיצת פני�, הסתרקות  9
    �התיישבות וקימה מהשירותי 10



 :הנחיות�

ה בעת /ה מרגיש/שאת הבטחוןרמת עליך לדרג את �

ועד   0- ביצוע כל אחד מהפעילויות הכתובות מטה מ

לא מוכן  , מייצג חוסר בטחון מוחלט 0כאשר , 010

 010-ולבצע את הפעולה ללא תמיכה או השגחה  010-ולבצע את הפעולה ללא תמיכה או השגחה 

ללא , מייצג בטחון מלא ללא כל חשש או זהירות

.  איבוד שיווי משקל וללא מצב של חוסר יציבות

משמעות חוסר בטחון     -  1–לעלות על כסא: דוגמא�

ניכר בעת עליה על כסא וחשש גדול מנפילה

 בטחון מלא        - משמעות - 010                                  

.בעת עליה על סולם                                         



  מידת הבטחון להתהלך בתוך הבית 1

  מידת הבטחון לעלות ולרדת במדרגות 2

  מידת הבטחון להרים נעל בית מהרצפה 3

  מידת הבטחון כאשר מושיט יד כדי להגיע למדף בגובה עיניים 4

 מידת הבטחון כאשר מושיט יד דכי להגיע למדף כאשר עומד על קצות אצבעות 5

  מידת הבטחון כאשר מושיט יד כדי להגיע למדף כאשר עומד על כסא 6

  מידת הבטחון כאשר מטאטא את הרצפה 7

  מידת הבטחון להתהלך מחוץ לבית אל מכונית קרובה 8

  מידת הבטחון כאשר נכנס / יוצא ממכונית 9

  מידת הבטחון כאשר חוצה מגרש חניה או מקום פתוח10

  מידת הבטחון בזמן הליכה במעלה ובמורד רמפה (משטח משופע)11

  מידת הבטחון בעת הליכה בקניון הומה אדם12

  מידת הבטחון בעת הליכה בתוך המון כאשר אדם מתנגש בך13

  מידת הבטחון בעת שימוש במדרגות נעות תוך אחיזה במעקה14

  מידת הבטחון בעת שימוש במדרגות נעות ללא החזקת המעקה15

  מידת הבטחון בהליכה על רצפה רטובה וחלקה16

 סך הכל                                                                                          

 



1
בטחון מלא

10 

חוסר בטחון

FES

100 

בטחון מלא

0
חוסר בטחון

ABC



� FES     1-10

� ABC  0-100

 16את כל הפריטים ומחלקים ב  סוכמים

נמצא כי קשישים בריאים שאינם סובלים מפחד נמצא כי קשישים בריאים שאינם סובלים מפחד 

 ) Myers 1998( 90-100%מקבלים ציון של בין 

Lajoie(הבדיל בין נופלים ללא נופלים  67%ציון של  & 

Gallagher 2004(



MAXIMAL 

SCORE

THRESHOLD 

SCORES

 FES 100 100 

76-99 

>76

 חוללות עצמית גבוהה

 בינונית

נמוכה

ABC 100 >80 הפיזיקליהציון מבטא את רמת התפקוד   ABC 100 >80

50-80

<50

הפיזיקליהציון מבטא את רמת התפקוד   

)נמוכה, בינונית .גבוהה(

Myers AM, Fletcher PC, Myers AH, Sherk W. Discriminative and

evaluative properties of the Activities-specific Balance Confidence

(ABC) Scale. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 1998;53:M287–M294.



TEST RE- TEST

� FES: 0.71   ABC- 0.92

Validity:

FES score was significantly associated with 

difficulty getting up after a fall

anxiety trait

general fear score

several measures of balance and gait.

 

( Keith Hill Australian Journal of Physiotherapy 2005 Vol. 51



The ABC scale 

Differentiated older people who reported avoiding activity because of 

fear of falling from those who did not (Myers et al 1996).

Significantly lower ABC scores were associated with lower levels of 

mobility (Powell and Myers 1995) and falls (Lajoie and Gallagher

2004).

The ABC scale was responsive to change with a balance exercise 

program in older people living in retirement villages, and in a sample program in older people living in retirement villages, and in a sample 

of osteoarthritic clients following hip or knee replacement surgery 

(Myers et al 1998). 

Hip fracture clients who fell in the four months following surgery

had significantly lower ABC scores at baseline compared to

those who did not fall (Whitehead et al 2003). 

Significant correlations were reported between the ABC scale and 

the Dizziness Handicap Inventory in clients attending a

vestibular clinic (Whitney et al 1999)




