Dane pacjenta
The Broset Violence Checklist (BVC) instrukcja:
Oceniaj zachowanie pacjenta w ustalonym czasie lub na każdym dyżurze. Brak zachowania daje 0 punktów. Pojawienie się
zachowania punktuj jako 1. Maksymalna liczba punktów (Suma) to 6. Jeśli zachowanie jest normalne dla dobrze znanego pacjenta,
tylko większe natężenie zachowania będzie punktowane jako 1, np. jeśli dobrze znany pacjent jest splątany (czyli był przez dłuższy
czas) powinien otrzymać wynik 0. Jednak jeśli zostanie dostrzeżony wzrost natężenia, powinien otrzymać 1.
Poniedziałek

/

/

Wtorek

Dzień

Wieczór

Dzień
Splątanie

Drażliwość

Drażliwość

Hałaśliwość

Hałaśliwość

Groźby werbalne

Groźby werbalne

Groźby fizyczne

Groźby fizyczne

Niszczenie przedmiotów

Niszczenie przedmiotów

Suma

Suma

/

/

Czwartek

Dzień

Wieczór

Drażliwość

Drażliwość

Hałaśliwość

Hałaśliwość

Groźby werbalne

Groźby werbalne

Groźby fizyczne

Groźby fizyczne

Niszczenie przedmiotów

Niszczenie przedmiotów

Suma

Suma

/

Sobota

Dzień

Wieczór

Noc
Splątanie

Drażliwość

Drażliwość

Hałaśliwość

Hałaśliwość

Groźby werbalne

Groźby werbalne

Groźby fizyczne

Groźby fizyczne

Niszczenie przedmiotów

Niszczenie przedmiotów

Suma

Suma

/

Noc

Wieczór

Noc

Wieczór

Noc

/
Dzień

Splątanie

Niedziela

/

Wieczór

/
Dzień

Splątanie

/

/

Noc

Splątanie

Piątek

/

Noc

Splątanie

Środa

/

/
Dzień

Wieczór

Noc

Splątanie
Drażliwość
Hałaśliwość
Groźby werbalne
Groźby fizyczne
Niszczenie przedmiotów
Suma
© Copyright Linaker & Bush Iversen (1995). Almvik & Woods (2000). All rights reserved, do not use without the written permission of the
copyright holders.

Broset Violence Checklist
Interpretacja i opis
Interpretacja wyników
Wynik = 0 ryzyko przemocy jest małe.
Wynik = 1-2 ryzyko przemocy jest przeciętne. Powinny zostać podjęte środki prewencyjne.
Wynik > 2 ryzyko przemocy jest duże. Powinny zostać podjęte środki prewencyjne. Dodatkowo
należy
opracować plan w celu poradzenia sobie z potencjalnym zachowaniem agresywnym.
Opis zachowań/itemów
Splątanie

Pojawia się wyraźne zagubienie i dezorientacja. Może nie mieć
orientacji w czasie, miejscu lub co do osoby.

Drażliwość

Łatwo się irytuje lub denerwuje. Nie toleruje obecności innych osób.

Hałaśliwość

Zachowanie jest przesadnie „głośne” i gwałtowne, np. trzaska
drzwiami, krzyczy podczas mówienia itp.

Groźby werbalne

Pojawia się zdecydowana intencja fizycznego skrzywdzenia drugiej
osoby, np. przyjmowanie agresywnej postawy, chwytanie za ubranie,
podnoszenie rąk, nóg, zaciskanie pięści, symulowanie uderzenia
głową.

Groźby fizyczne

Słowny „wybuch” jest czymś więcej niż podniesionym głosem;
pojawia się intencja zastraszenia lub groźby drugiej osoby, np. ataki
słowne, obelgi, wyzwiska, pozornie neutralne komentarze
wypowiedziane w gwałtowny i agresywny sposób.

Niszczenie przedmiotów

Atak skierowany na przedmiot, nie na osobę, np. bezładne rzucanie
przedmiotami, uderzanie w/ lub rozbijanie szyb, kopanie, uderzanie
głową w przedmioty, w tym także rozbijanie mebli.

Dla zachowań/itemów gróźb fizycznych, werbalnych i niszczenia przedmiotów, opis zaadaptowano
z Behavioural Status Index
(Reed, Woods & Robinson, 2000) za zgodą jednego z autorów.
W sprawie polskiego tłumaczenia i zastosowania BVC proszę kontaktować się z Jakubem
Lickiewiczem: jlickiewicz@cm-uj.krakow.pl
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