Numele pacientului:

Data:

Test de screening GPCOG
Etapa 1: Examinarea pacientului
Dacă nu este precizat altfel, fiecare întrebare se va adresa o singură dată.

Nume şi adresă pentru test de memorie ulterior
1.
„Am să vă spun un nume şi o adresă. După ce le-am spus, aş vrea să le repetaţi. Vă rog
să ţineţi minte numele şi adresa, deoarece o să vă rog să mi le spuneţi din nou peste
câteva minute: Ion Popescu, strada Dezrobirii nr. 42, Voluntari.”
(Este permis un număr maxim de 4 încercări)
Orientare în timp
2.
În ce dată suntem astăzi? (trebuie precizată exact)

corect

Testul desenării ceasului – folosiţi o pagină nouă
3.
Vă rog să marcaţi toate numerele care indică orele pe ceas.
(este necesară spaţierea corectă).
4.
Vă rog să desenaţi limbile ceasului, astfel încât să arate ora
11:10.
Informaţii
5.
Îmi puteţi povesti o ştire recentă?
(Recent = în ultima săptămână. Dacă este furnizat un răspuns
general, de exemplu ”război", "ploi abundente", solicitaţi
detalii. Nu sunt punctate decât răspunsurile exacte)"
Test de memorie
6.
Care erau numele şi adresa pe care v-am rugat să le ţineţi
minte mai devreme?
Ion
Popescu
Strada Dezrobirii
Nr. 42
Voluntari
(Pentru a calcula scorul total, luaţi în considerare numărul de
răspunsuri corecte)
Scor total (scor maxim: 9)

/9

Dacă scorul pacientului este 9, nu există disfuncţie cognitivă semnificativă; nu sunt necesare teste suplimentare.
Dacă scorul pacientului este 5-8, sunt necesare informaţii suplimentare. Treceţi la etapa 2, Chestionarul aparţinătorului
Dacă scorul pacientului este 0-4, este sugerată disfuncţia cognitivă. Efectuaţi investigaţiile standard.

greşit

Interviu cu aparţinătorul
Data: ____________________
Numele aparţinătorului: ______________________________________________________
Relaţia aparţinătorului cu pacientul, adică aparţinătorul este ________________ pacientului/ei

Aceste 6 întrebări verifică starea pacientului comparativ cu
starea acestuia/acesteia de acum, să zicem, 5-10 ani
Comparativ cu acum câţiva ani:

Da

Nu

Nu
N/A
ştiu

 Pacientul/pacienta îşi aduce aminte mai greu lucruri
întâmplate recent decât de obicei?
 Îi este greu pacientului/pacientei să îşi amintească discuţiile
peste câteva zile?
 În momentul în care vorbeşte, pacientul/pacienta are
dificultăţi în a găsi cuvintele potrivite sau tinde să folosească
cuvinte greşite mai frecvent decât de obicei?
 Are pacientul/pacienta dificultăţi în a-şi gestiona banii şi a-şi
rezolva unele aspecte financiare (de exemplu plata facturilor,
planificarea banilor)?
 Pacientul/pacienta este mai puţin capabil(ă) să îşi
administreze medicaţia proprie în mod independent?
 Pacientul/pacienta are nevoie de mai mult ajutor în ceea ce
priveşte mijloacele de transport (fie ele private sau publice)?
(Dacă are dificultăţi numai datorită unor dizabilităţi fizice, de exemplu un picior paralizat, bifaţi ”nu")

(Pentru a obţine scorul total, calculaţi numărul de întrebări la
care s-a răspuns „nu”, „nu ştiu” sau „N/A”)

Scor total (maximum 6)

/6

Dacă pacientul are un scor total cuprins între 0 şi 3, este sugerată disfuncţia cognitivă.
Efectuaţi investigaţiile standard.
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