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  ניקודוהוראות  )WAT-1( 1גרסה  הנסיגהכלי להערכת 
 

 הסעיףניקוד    הנבדקתיק ח מלקשנמידע 
   1כן= ;0לא= יציאות רכות/מימיות כלשהן

, פליטות או תחושות חנק הקאות
  כלשהן 

  0לא=
 1כן=

 

  1כן= ;0לא= C° 37.8 טמפרטורה > 
בדיקת תצפית לפני הצגת הגירוי 

 דקות 2של 
  

 0ער רגוע=\ישן מצב 
 1ער במצב מצוקה=

 

  0קלות=\ללא  רעידות
 1חמורות=\מתונות

 

   1; כן=0לא= כלשהי הזעה
תנועה לא מתואמת/חוזרת על 

 עצמה
  0קלות=\ללא

 1חמורות=\מתונות
 

  0=1ללא או  פיהוק או עטוש
≥ 2=1 

 

    1 דקה תצפית גירוי
 0=ותקל\ללא  ממגע בהלה

 1חמור=\מתון
 

  1מוגבר= ;0תקין= טונוס שרירים
   התאוששות לאחר גירוי

  0דקות= 2< מצב רוח רגועזמן עד להשגת 
 1דקות= 5 -
 2דקות= 5>

 

 (0-12)  ציון כולל
 

  

 
 

________________ :E-code 
 

  ________________ :הערכה תאריך
 

  ________________:שעת הערכה
 

  _______________:ההערכה המעביר את אדםה שם של ראשי תיבות
 
 

  ציוןחישוב ההוראות 
  . ניתן לעשות זאת לפני או אחרי ביצוע הערכה. הנבדקיש להשיג מידע מתיק 

אם לא  0יש לתת ניקוד . 1השעות הקודמות יקבלו ניקוד של  12כל סוגי יציאות מימיות או רכות שתועדו במהלך 
  .צויין על כך

השעות הקודמות. יש  12במהלך או תחושות חנק כלשהן  ספונטניות , פליטותהקאות אם תועדו 1 לתת ניקודיש 
  אם לא צויין על כך. 0לנקד 

   37.8°C-גבוהה מ הייתה בתדירות הגבוהה ביותר המתועדת והמופיעה אם הטמפרטורה  1יש לתת ניקוד
  .לא היה המקרה זה אם  0ציון  ;השעות האחרונות 12-ב 
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 גירוילפני הדקות  2תצפית 

 או ער ורגוע ןאם יש נקודות 0יש לתת  ;דקות לפני הגירוי 2במהלך  ונצפתה מצוקהאם ער  1נקודה יש לתת : במצ
 .משתף פעולה/ 

רעד  איןאם  0יש לנקד  ;דקות לפני הגירוי 2חמור שנצפה במהלך עד מתון רעד נצפה אם  1 נקודהיש לתת : רעד
 ).לסירוגין בלבדרעד , בלבד או רעד קל(

 .הזעה לא נצפתה אם  0יש לנקד  ;דקות לפני גירוי 2 במהלך ות כלשהןהזע נצפואם  1 נקודהיש לתת : הזעה
מתונות עד  ,חוזרותנצפו תנועות לא מתואמות /  אם 1נקודה יש לתת : ןעל עצמ ותחוזר/ מתואמות  שאינן תנועות

 0ציון יש לתת דקות לפני הגירוי;  2הלך חמורות כגון סיבוב ראש, רגל או יד מתנופפות או קימור פלג גוף עליון במ
  לבד.  לא מתואמות/חוזרות קלותאם לא נצפו תנועות או נצפו תנועות 

אם נצפו  0יש לנקד דקות לפני הגירוי,  2במהלך  1נצפה יותר מפיהוק או עיטוש אם  1ציון יש לתת פיהוק ועיטוש: 
  פיהוקים או עיטושים. 1עד  0

 1תצפית גירוי דקה 
 0 יש לתת ; גירויישנה נגיעה במהלך החמורה כאשר  נה עדמתוהלה ב מתרחשת אם 1 ציוןיש לתת : ממגעבהלה 

 .)קלהאו מתרחשת בהלה (נקודות אם לא מתרחשת בהלה 
  .ורגיל במידה נקודות 0 לתת יש ;עלה במהלך הגירויהטונוס אם נקודות  1 יש לתת: טונוס שרירים

 
 גירויה אחריהתאוששות 

זה הושג אם  1יש לנקד   ;גירויאחרי הדקות  5-יותר מ  ייקחאם זה  2יש לנקד : רגועמצב רוח  תגלהשעד זמן 
 .דקות 2-אם הושג בפחות מ  נקודות 0יש לתת   ;דקות 5עד  2בתוך 

 
 WAT-1  ציוןסך לצורך המספרים  11 אתיש לסכם 
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