5. számú melléklet
MINI MENTÁL TESZT
Pontszám
Max. Aktuális
5
5

………
………

Orientáció
Melyik /év, évszak, hónap, nap időpont/ -ban vagyunk?
Hol vagyunk? /ország, megye, város, épület, emelet/ /1-1 pont adandó tételesen a
helyes válaszokra. Amennyiben valamely zárójelben szerepl ő tétel kimaradna, rá kell
kérdezni./

MEGJEGYZŐ EMLÉKEZÉS
Kérjük meg a beteget, hogy emlékező képességét vizsgálhassuk. Ezután három,
egymással össze nem függő tárgy világos, lassú, kb. 1 másodperc alatt egy szó
gyorsasággal történő megnevezése, majd a vizsgálati személy felkérése a szavak
elismétlésére. Megfelelő helyes válasz: 1-1 pont (0-3 pont). A pontozáshoz csak az
első kísérlet eredménye veendő figyelembe. Amennyiben az első elismétlés sikertelen,
a próba folytatása (megnevezés, elismétlés ugyanazon szavakkal) 6 kísérletig. Ha a
vizsgálati személy még így sem tudja a három tárgy nevét megtanulni, a felidéz ő
emlékezés (később) nem értékelhető.
Kísérletek száma:………..
3

………

5

……….

3

………

FIGYELEM ÉS SZÁMOLÁS
Visszaszámlálás hetesével 100-tól kezdődően. Fejezzük be öt kivonás elvégzése után
(93, 86, 79, 72, 65). Pontozás: 1-1 pont a megfelel ő helyes válaszra. (Amennyiben a
vizsgálati személy nem tudja, vagy nem akarja a feladatot végrehajtani, felkérjük,
hogy a „VILÁG” szót betűzze visszafelé. Pontszám: a helyes betűrendnek
megfelelően, pl. GÁLIV=5, GÁILV=3 pont).
FELIDÉZŐ EMLÉKEZÉS
Az előzőekben megtanított három szó felidézése. Pontozás:0-3 pont.
BESZÉD ÉS EGYÉB ????

2

………

Megnevezés: a betegnek egy karóra felmutatása. Kérjük, hogy nevezze meg azt.
Ismétlés ceruzával. Pontozás:0-2 pont.

1

………

Mondatismétlés: felkérjük a vizsgálati személyt, hogy ismételje le a következ ő
mondatot: „Semmi de, és semmi ha.”. Csak egy kísérlet megengedett. (0-1 pont)

3

………

Három-lépéses utasítás: adjunk a vizsgálati személynek egy darab tiszta üres papírt,
majd szólítsuk fel: „Fogja ezt a darab papírt a jobb kezébe, hajtsa ketté, és tegye le a
földre.”. (Értékelés: 0-3 pont, a feladatrészek végrehajtásának megfelel ően.)

1

……….

Olvasás: tiszta papíron nyomtatott nagybetűvel írott szöveg: „CSUKJA BE A
SZEMÉT” vizsgálati személlyel történő elolvastatása és végrehajtatása. Értékelés: 1
pont, csak abban az esetben, ha végrehajtja a feladatot (becsukja a szemét).

1

………..

Írás: adjunk a vizsgálati személynek egy darab tiszta papírt, és kérjük meg, hogy írjon
rá egy mondatot tetszés szerint, amelynek legyen állítmánya, alanya és értelme. Az
írás ne diktálás után történjen, hanem spontán. (nyelvtani hibák nem számítanak.)

1

……….

Ábramásolás: tiszta fehér papíron rajzoljunk egymást metsz ő, kb. 2-3 cm
oldalhosszúságú ötszögeket. A vizsgálati személyt kérjük meg annak pontos
lemásolására. Értékelés: 1 pont, amennyiben mind a 10 szög és a 2 metszéspont jelen
van. Kéztremor jele és ábra rotáció nem számít.

Összpontszám
Maximális
Aktuális
30
…………

Ábramásolási feladat rajza ide kerül (ötszög):

Óra Rajzolási Teszt
Beteginterjú alapján kerül kitöltésre
Az alábbi kört tekintse egy óra számlapjának, és írja bele az óra számait!
Ha úgy ítéli meg, hogy elkészült, rajzolja be az óra mutatóit (kismutató, nagymutató)úgy,
hogy háromnegyed négy lesz öt perc múlva!

Elért pontszám: …………

