إسم المريض:

التاريخ:

____________

خطوة  :1فحص المريض
مالم يذكر غير ذلك  ،يجب طرح كل سؤال مرة واحدة فقط
االسم والعنوان إلختبار التذكر الالحق
" .1سأعطيك إسماً وعنواناً .بعد ذكرهما أريد منك تكرارهما .تذكر هذا اإلسم والعنوان ألني سوف أطلبب منبك أن تبذكري لبي مبرة أيبرال فبي يب ل دقباق
قليلة :أحمد عمر 42 ،شارع المتحف ،طنطا( ".اسمح بحد أقصى  4محاوالت).

التوجه الزمني

 .2ماهو التاريخ؟ (بالضبط فقط)

صحيح

غير صحيح

رسم الساعة -إستيدم صفحة بيضاء

 .3من فضلك ضع األرقام لتشير إلى جميع
الساعات (مطلوب مراعاة ترك مسافة بين األرقام)
 .4من فضلك إرسم عقارب الساعة لتظهر
الساعة الحادية عشر وعشر دقاق ()11:10
المعلومات

 .5هل يمكنك أن تذكر لي حدثاً ذكر في نشرة األيبار مؤي اًر؟

(مؤي اًر= أي في األسبوع األيير .إذا أعطيت إجابة عامة ،مثل

"حرب"" ،مطر غزير" ،إسأل عن التفاصيل .ال تعطى درجات إال لإلجابات المحددة فقط).

التذكر

 .6ما هو اإلسم والعنوان الذي طلبت منك تذكري
أحمد
عمر
42
شارع المتحف

طنطا

(للحصول على الدرجة الكلية إجمع عدد البنود المجاب عليها إجابة صحيحة)
الدرجة اإلجمالية لإلجابات الصحيحة (الدرجة من إجمالي )9
إذا كانت الدرجة  ،9إذاً ال توجد إعاقة معرفية ذات داللة وال يكون هناك حاجة إلجراء إيتبار أير.

إذا كانت الدرجة  8-5يكون المطلوب مزيداً من المعلومات .تقدم لليطوة  ،2جزء المعلومات.
إذا كانت الدرجة  4-0فذلك يشير إلى وجود إعاقة معرفية .اجر فحوصات قياسية.
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إسم المريض:

التاريخ:

____________

المبلغ
خطوة  :2مقابلة شخصية مع ُ
المبلغ:
إسم ُ
المريض

المبلغ هو:
المبلغ بالمريض ،بمعنى أن ُ
عالقة ُ

هذه األسئلة الستة تدور حول حالة المريض مقارنة بحالته /حالتها وهي سليمة،
مثالً من  10-5سنوات مضت

مقارنة بعدة سنوات ماضية



هل يعاني المريض من الكثير من مشاكل تذكر األشياء

نعم

ال

ال أعرف غير متوفر

التي حدثت مؤي اًر على غير ما اعتاد /اعتادت عليه؟


هل عانى /عانت المريض من تذكر محادثات
جرت منذ أيام قليلة؟



عند الحديث ,هل يجد المريض مزيداً من الصعوبة في
العثور على الكلمة الصحيحة أو أنه أصبح يميل إلى
إستيدام الكلمات الياطقة في الغالب؟



هل أصبح المريض أقل قدرة على التصرف فى األموال
و إدارة الشقون المالية (مث ً سداد الفواتير ،وضع ميزانية)؟



هل أصبح المريض أقل قدرة على إدارة األمور المتعلقة



هل يحتاج المريض إلى المزيد من المساعدة في إستيدام

بتعاطى الع ج بنفسه /بنفسها؟

وساقل النقل (الياصة أو العامة)؟
(اذا كانت الصعوبات بسبب مشاكل بدنية مثل اصابة بالقدم  ،ضع ع مة "ال")

للحصول على الدرجة الكلية إجمع عدد البنود التي أجاب عنها بـ "ال" أو "ال أعرف" أو "غير متوفر"

الدرجة الكلية (من إجمالي )6

إذا كانت درجة المريض من  0إلى  3فذلك يشير إلى وجود إعاقة معرفية .إجراء فحوصات قياسية.
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