Neve beteg:

_________________________

Dátum:

_________________________

1 – BETEGVIZSGÁLAT
Név és cím a visszaemlékezés teszthez
Mondani fogok önnek egy nevet és egy címet. Miután elmondtam, arra kérem ismételje
meg azt. Jegyezze meg a nevet és a címet, mert néhány perc múlva ismét meg fogom
kérni, hogy mondja el azt nekem: Péter Katona, 42 Tavasz utca, Gyöngyös. (Maximum 4
kísérlet megengedett.)
Idő meghatározása
1.

Helyes

Helytelen

Mi a mai dátum? (csak ha pontos)

Óra Rajzolása
2.

Kérem jelölje be az összes számot úgy, hogy egy óra
számlapját mutassák. (megfelelő távolságok szükségesek)

3.

Kérem jelölje be a mutatókat úgy, hogy tizenegy óra tíz percet
mutassanak. (11.10)

Információ
4.

Tud nekem valamit mondani, ami mostanában szerepelt
a hírekben? (Mostanában = az elmúlt héten. Ha általános
választ adnak, pl “háború”, “sok eső”, kérdezzen rá a
részletekre. Csak pontos válaszra adható pont.)

Visszaemlékezés
5.

Mi volt az a név és cím, amire kértem, hogy jegyezze meg?
Péter
Katona
42
Tavasz utca
Gyöngyös

Összesített pontszám:
9

No significant cognitive impairment
Further testing is not necessary

5–8

More information required
Proceed with informant interview in step 2 on next page

0–4

Cognitive impairment is indicated
Conduct standard investigations
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/
9
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Neve beteg:

_________________________

Dátum:

_________________________

2 – INFORMÁTOR INTERJÚ
Neve informátor:_______________________________
Kapcsolat a beteg: ____________________________
Ez a hat kérdés arra vonatkozik, hogy milyen most a páciens
ahhoz képest amikor teljesen jól volt, pl. 5 – 10 éve:
Igen

Nem

Nem
N/A
tudom

1. Nagyobb nehézséget jelent a páciensnek a mostanában
történt dolgokra emlékezni, mint korábban volt?
2. Nagyobb nehézséget jelent Neki visszaemlékezni
a beszélgetésekre néhány nap után?
3. Nagyobb nehézséget jelent a páciensnek beszéd közben
megtalálni a helyes szót vagy gyakrabban használ
rossz szót?
4. Kevésbé képes a páciens a pénzt és az anyagi ügyeit
kezelni (pl. számlát befizetni)?
5. Kevésbé képes a páciens a gyógyszereit önállóan
adagolni?
6. Több segítségre van szüksége a páciensnek a
közlekedéshez (akár egyéni vagy tömegközlekedés)?
(Ha a páciensnek fizikai problémák miatt van nehézsége,
pl. beteg láb, jelöljön ‘nem’-et)
Összesített pontszám:

4–6

No significant cognitive impairment
Further testing is not necessary

0–3

Cognitive impairment is indicated
Conduct standard investigations
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