Veteran Affairs Medical Center (VAMC)
Saint Louis Egyetem Mentális Státusz Vizsgálat (Saint Louis University Mental Status
(SLUMS) Examination)
Kérdése van a mérőeszközzel kapcsolatban? E-mail aging@slu.edu

Név_____________________________________________Életkor_____________________
Éberségi szint: __________________ Iskolai végzettség: _____________________________

__/1
__/1
__/1

1. A hét melyik napja van ma?
2. Melyik évben vagyunk?
3. Melyik megyében vagyunk?
4. Most öt szót fogok felolvasni Önnek. Kérem, jegyezze meg őket, mert később
meg fogom Öntől kérdezni ezeket!
Alma
Toll
Nyakkendő
Ház
Autó
5. Önnek van 10 000 forintja, ebből a boltban vesz egy kiló almát 300 forintért
és egy pólót 2 000 forintért.

__/3

a, Mennyi pénzt költött el?
b, Mennyi pénze maradt?
6. Kérem, mondjon annyi állatot, amennyi csak eszébe jut, egy perc alatt!

__/3
__/5

__/2

0-4 állat

5-9 állat

10-14 állat

15+ állat

7. Mi volt az az öt szó, amit korábban kértem, hogy jegyezzen meg?
8. Most egy számsort fogok Önnek felolvasni. Kérem, ismételje el utánam
ezeket a számokat fordított sorrendben! Például: ha azt mondom, 4-2, akkor
Ön azt mondja: 2-4.
8-7
6-4-9
8-5-3-7
9. Ez itt egy óra számlapja. Írja bele a számokat és rajzolja be
a mutatókat úgy, hogy az óra 10 perc múlva 11 órát
mutasson!
A számok pontosak
A mutatók pontosak

__/4
10. Kérem, tegyen egy x-et a háromszögbe!

__/2

Az alakzatok közül melyik a legnagyobb?

11. Egy történetet fogok felolvasni. Kérem, hallgassa figyelmesen, mert
miután felolvastam, néhány kérdést fogok Önnek feltenni a történettel
kapcsolatban!
Juli sikeres brókerként dolgozott. Sok pénzt keresett a tőzsdén. Később
megismerkedett egy rendkívül jóképű férfival, Jánossal. Összeházasodtak és
három gyermekük született. Miskolcon éltek. Ezután Juli feladta a munkáját és
otthon maradt, hogy a gyermekeit nevelje. Amikor a gyerekei kamaszok lettek,
visszament dolgozni. Ő és János ezután boldogan éltek, míg meg nem haltak.

__/8

Mi volt a történetben szereplő nő neve?
Mikor ment vissza dolgozni?

________ ÖSSZPONTSZÁM

Mi a női szereplő foglalkozása?
Melyik megyében laknak a
szereplők?

Értékelés
Középiskolai végzettség
Középiskolai végzettségnél alacsonyabb
27-30 ---------------------------------------- Normál övezet ------------------------------------------ 25-30
21-26 ------------------------------------ Enyhe kognitív zavar -------------------------------------- 20-24
10-20 ------------------------------------------ Demencia. ---------------------------------------------- 1-19

________________________
VIZSGÁLÓ ALÁÍRÁSA

_______________________
DÁTUM

________________
IDŐPONT
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