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Tento test vyhotovilo centrum Memory exkluzívne pre potreby Union zdravotnej poisťovne, a.s.

Meno a priezvisko:

Dátum narodenĺa:

Dátum vyšetrenia:

Počet rokov vzdelanĺa:

ÚvoonÝ RozHoVoR

Krótky úvodný rozhovor slúži na nadviazanie spolupráce pred samostotnou testovacou časťou. Vyšetrovaného vyzvite,
aby sa pokljsil odpovedoť stručne a josne' Uistite sa, že Vás dobre počuje a mó k dispozĺcii okuliare na čĺtanie, ktoré
bu d e n eskô r potrebovať'

Posúd'te, či sa za posledné štyri týždne u vás vyskytli nasledujúce ťažkosti.

Mali ste ťažkosti sústrediť sa na čítanie knihy alebo sledovanie televízie?

tr áno tr nĺe

V priebehu rozhovoru ste zabudli, o čom hovoríte?

tr áno tr nie

Mali ste t'ažkosti spomenúť si na obsah nedávneho rozhovoru?

tr áno tr nie

Upozornil Vás niekto z Vášho okolia na tieto problémy?

tr áno tr nie

Ako dlho u vás tieto problémy pretrvávajú a ako rýchlo sa rozvinuli?

tr dlhšíčas (viac ako jeden rok) tr prednedávnom

tr postupne, pomaly tr náhle, rýchlo

Máte blízku osobu, na ktorú sa môžete obrátiť, ak potrebujete pomoc?

tr áno tr nie

TEsToVÁ čAsŤ

V testovej časti za každú spróvne vyriešenú položku zadonia prideľte jeden bod. Celkovo je možné zĺskať 78 bodov.

1. orientácia

Aký /é je.'.'?

tr mesiac

tr dátum

tr rok

Ako sa voló ..'..., kde so nachádzome?

tr budova

tr poschodie

tr štát

tr deň v týždni

tr ročné obdobie



2. Opakovanie slov

oznąčte tie slovó, ktoré vyšetrovaný správne zopakuje.

tr dieťa tr záhrada tr ceruzka

3. opakovanie číselodzadu ...........:..

označte tie sekvencie čĺsel, ktoré vyšetrovaný správne zopakuje v opačnom poradí.

Poviem Vóm prĺklad: 2-4-9 je odzadu 9-4-2.

hodnotený pokus tr 4-].-5 tr 3-2-7-9

4. oddialená výbavnosť

označte tie slovó, ktoré si vyšetrovoný spróvne zapamćital.

tr dieťa tr záhrada tr ceruzka

5. Test kreslenia hodín

Nakreslite do kruhu všetky čĺsla o znózornite čas desať minút po jedenóstej.

tr čísla tr ručičky

Celkové skóre: / tB bodov

Pri skóre nižšom ako 15 bodov je odporúčané d'alšie vyšetrenie.


