ර ෝගියාරේ නම: _________________________
පරීක්ෂණ දිනය: _________________________

පියවර 1: රරෝගියා පිරික්සුම
පසුව ප්රත්යානයනය කිරීරේ පරීක්ෂණය සදහා වන නම සහ ලිපිනය

මම ඔබට නමක් සහ ලිපිනයක් ලබා රෙනවා. මම එය කිව්වාට පසුව, ඔබ නැවත එය කිව යුතුයි. මම තව
විනාඩි කිහිපයකින් එම නම සහ ලිපිනය ඔබරෙන් නැවතත් අසනවා. එම නිසා ඒ නම සහ ලිපිනය මතක
තබා ෙන්න: නිමල් ජයරසේන, 32 හන්තාන පා , මහනුව (උපරිමව උස්සාහයන් 4ක් ලබා රෙන්න).
රේලාව සදහා අනුස්ථාපනය
1.

නිවැරදියි

වැරදියි

අෙ දිනය කුමක්ෙ? (හරිම දිනය පමණයි)

ඔරරලෝසුව ඇඳීම
2.

කරුණාක ඔ රලෝසු මුහුණතක ඇති රහෝ ාවන් ෙැක්රවන සියලුම
ඉලක්කම් සලකුණු ක න්න.(නිවැ දි ඉඩ ප් මාණ අවශ්යයි)

3.

කරුණාක එරකොලහ පසුවී විනාඩි 10 (11.10) රලස රව්ලාව ෙැක්රවන
පරිදි ඔ රලෝසු කටු සලකුණු ක න්න.

ර ොරතුරු
4.

ලෙදී ප් වෘත්ති වල සෙහන් වු කරුණක් ෙැන යමක් කියන්න පුලුවන්ෙ?
(ලෙදී = පසුගිය සතිරේ. සාමාන්ය පිලිතු ක් ලබාදුනරහොත්, උොහ ණයක්
රලස "යුද්ධය","විශාල රලස වර්ෂාව", විස්ත විමසන්න. විරශේෂීත
පිළිතු ක් සෙහා පමණක් ලකුණු ලැරේ.)

ප්රත්යානයනය
5.

මම ඔබට මතක තබා ෙන්න යැයි කියු නම සහ ලිපිනය කුමක්ෙ?
නිමල්
ජයරසේන
32
හන්තාන පා
මහනුව
මුළු ලකුණු සංඛ්යාව:
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/
9
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සැලකිය යුතු ඥානාත්මක අඩු වීමක් නැ
තව දු ටත් පරීක්ෂා කිරීම අනවශ්යයි. මාස 12 කින් නැවත පරීක්ෂා ක න්න.

5–8

ව විස් ර අවශ්යයි
රෙරවනි පියව රවත පිවිරසන්න: ෙැනුම් රෙන්නා සමෙ සම්මුඛ පරීක්ෂණය

0–4

ඥානාත්මක අඩු වීමක් ඇ
නිර්රද්ශ ක න ලෙ සම්මත පරීක්ෂණ
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ර ෝගියාරේ නම: _________________________
පරීක්ෂණ දිනය: _________________________

පියවර 2: දැනුේ රදන්නා සමග සේමුඛ පරීක්ෂණය
දැනුේ රදන්නා නම: ________________________________
රරෝගියා සමඟ සේබන්ධ ාව: _________________________
මීට අවුරුදු 5ක සිට 10කට රප කාලය සමෙ
සැසදු විට ෙැන් ර ෝගියා රමොන වරේෙ?

ඔේ

නැ

රනොදනී

අදාළ
නැ

1. ර ෝගියාට ලෙදී සිදුවු රද්වල් ආවර්ජනය කිරීම පිලිබෙව
ඔහුට / ඇයට රප තිබුනාට වඩා ප් ශ්ණයක් ෙැන් තිරේෙ?
2. සිදුවු කතා බහ දින කීපයකට පසුව අවර්ජනය කිරීම
පිලිබෙව ඔහුට / ඇයට රප ට වඩා ප් ශ්ණයක් තිරේෙ?
3. කථා කිරීරම්දී, නියමිත වචනය රසොයා ෙැනීම පිලිබෙව ර ෝගියාට
රප ට වඩා අපහසුතාවයක් තිරේෙ? නැතරහොත් නිත ම වැ දි
වචන භාවිතා කිරීමට නැඹුරුතාවයක් රප ට වඩා තිරේෙ?
4. මුෙල් සහ මූල්ය කටයුතු කළමනාක ණය පිලිබෙව
ර ෝගියාරේ හැකියාව රප ට වඩා අඩුෙ? (උොහ ණයක් රලස.
බිල්පත් රෙවීම, අයවැය සකස් කිරීම)
5. ඔහුරේ / ඇයරේ ඖෂධ ස්වාධීනව කළමනාක ණය ක ෙැනීම
පිලිබෙව ර ෝගියාරේ හැකියාව රප ට වඩා අඩුෙ?
6. ර ෝගියාට ප් වාහනය (රපෞද්ෙලික රහෝ රපොදු) සෙහා රප ට වඩා උෙවු
අවශ්යෙ? (ර ෝගියාට කායික ප් ශ්ණ නිසා පමණක් අපහසුතා ඇත්නම්,
උොහ ණයක් රලස. පාෙරේ අබාධයක්, ”නැත" සලකුණු ක න්න)

මුළු ලකුණු සංඛ්යාව:

4–6

සැලකිය යුතු ඥානාත්මක අඩු වීමක් නැ
තව දු ටත් පරීක්ෂා කිරීම අනවශ්යයි.

0–3

ඥානාත්මක අඩු වීමක් ඇ
නිර්රද්ශ ක න ලෙ සම්මත පරීක්ෂණ
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