Pracovní list PSP
Zhodnoťte prosím úroveň pacientovy/pacientčiny dysfunkce v průběhu uplynulého týdne.
Jsou 4 hlavní oblasti dysfunkcí, které uvádí tato tabulka:
chybí

a)

společensky prospěšné
aktivity včetně práce a studia

b)

osobní a společenské vztahy

c)

péče o sebe

d)

rušivé a agresivní chování

mírná

zřetelná

výrazná

těžká

velmi
těžká

Jsou dvě rozdílné skupiny pracovních kritérií, podle nichž lze posoudit stupeň potíží.
jedna pro oblast a-c a jedna pro oblast d
Stupně závažnosti oblastí a-c

Stupně závažnosti oblasti d

(i)

Chybí

(i)

Chybí

(ii)

Mírný stupeň: pozná jen ten, kdo
dotyčnou osobu dobře zná.

(ii)

Mírný stupeň: projevu je mírnou drsností,
nespolečenskostí a kverulantstvím.

(iii)

Zřetelný stupeň: potíže jsou každému na
pohled zřejmé, ale zásadně nejsou na
překážku schopnostem vyšetřované
osoby plnit svou roli v této oblasti s
přihlédnutím k jejímu sociálně-kulturnímu
kontextu, věku, pohlaví a úrovni vzdělání.

(iii)

Zřetelný stupeň: osoba mluví příliš hlasitě
nebo oslovuje druhé příliš důvěrným
tónem nebo jiným společensky
nepřijatelným způsobem.

(iv)

Výrazný stupeň: potíže jsou vážnou
překážkou při plnění úkolů v dané oblasti,
ale osoba je stále ještě schopna nějaké
činnosti bez profesionální nebo sociální
pomoci, i když tato činnost je neadekvátní
a/nebo příležitostná. Pokud jí někdo
pomůže, může být osoba schopna
dosáhnout předchozí úrovně působení.

(iv)

Výrazný stupeň: veřejně uráží druhé,
rozbíjí nebo ničí věci, často vystupuje
společensky nepřijatelným, ale nikterak
nebezpečným způsobem (např. veřejně
se svléká nebo močí).

(v)

Těžký stupeň: potíže, které znemožňují
osobě plnit jakoukoli úlohu v oné oblasti,
pokud nemá profesionální pomoc, nebo
zavádějí osobu k destruktivnímu jednání,
není však nebezpečí nepřežití.

(v)

Těžký stupeň: časté slovní výhrůžky nebo
častá fyzická napadení, bez záměru nebo
možnosti těžkých zranění.

(vi)

Velmi těžký stupeň: zhoršení a potíže jsou
tak silné, že ohrožují přežití osoby.

(vi)

Velmi těžký stupeň: je definován jako
časté agresivní jednání s cílem nebo
pravděpodobností způsobit těžká zranění.

Pokyny pro hodnocení PSP
91 - 100

Výborné fungování ve všech čtyřech oblastech. Požívá velké vážnosti pro své dobré
vlastnosti, přeměřeně se vypořádává se životními problémy, má široký záběr zájmů a
aktivit.

81 - 90

Dobře funguje ve všech čtyřech hlavních oblastech, má jen běžné problémy a těžkosti.

71 - 80

Mírné potíže v jedné nebo více oblastech a-c.

61 - 70

Zřetelné, ale nikoli výrazné potíže v jedné nebo více oblastech a-c nebo mírné potíže v
oblasti d.

51 - 60

Výrazné potíže v jedné z oblastí a-c, zřetelné potíže v oblasti d.

41 - 50

Výrazné potíže ve dvou nebo více, nebo těžké potíže v jedné z oblastí a-c, se
zřetelnými potížemi v oblasti d nebo bez nich.

31 - 40

Těžké potíže v jedné a zřetelné potíže v alespoň jedné z oblastí a-c nebo zřetelné
potíže v oblasti d.

21 - 30

Těžké potíže ve dvou z oblastí a-c- nebo těžké potíže v oblasti d, se zhoršením nebo
bez zhoršení v oblastech a-c.

11 - 20

Těžké potíže ve všech oblastech a-d nebo velmi těžké v oblasti d s celkovým zhoršením
nebo bez zhoršení v oblastech a-c. Pokud osoba reaguje na vnější podněty, je
navrhované skóre 16-29, pokud nereaguje, je navržené skóre 11-15.

1 - 10

Chybí samostatnost v základních funkcích při extrémním chování, ale bez rizika
nepřežití (hodnocení 6-10) nebo s rizikem úmrtí, např. v důsledku podvýživy,
dehydratace, infekce, neschopnosti rozeznat situace očividného nebezpečí.

Pokyny pro celkové hodnocení PSP
71 - 100:
31 - 70:
1 - 30:

Skóre

Toto hodnocení vyjadřuje jen mírné potíže
Toto hodnocení vyjadřuje proměnlivé stupně neschopnosti
Toto hodnocení vyjadřuje tak špatné působení, že pacient vyžaduje intenzivní
podporu nebo dohled

