
VAMC 

 Examinarea SLUMS 

Aveţi întrebări legate de interpretare?  E mail  aging@slu.edu. 
 

Nume___________________________Vârsta___________________ 

Este pacientul vioi?________________Nivelul educaţiei_______________ 

 
 1 1.In care zi din săptămână suntem? 

 1 2. In ce an suntem? 

 1 3.In ce ţară suntem? 

    4.Vă rog să ţineţi minte aceste cinci nume de obiecte. 
            Vă voi solicita să le repetaţi mai târziu 

                    Măr       Creion      Cravată      Casă       Maşină  

     5.Aveţi 100 de lei cu care mergeţi la magazin să cumpăraţi o duzină de         

         mere care costă 3 lei şi o jucărie care costă 20 de lei. 
 1         Câţi bani aţi cheltuit? 

 2         Câţi bani v-au mai rămas? 

     6. Intr-un minut vă rog să numiţi cât puteţi mai multe animale. 
        0   0-4     1   5-9    2    10-14     3    15+ animale  

     7.Care au fost cele 5 obiecte pe care v-am rugat sa le ţineţi minte?  1 punct pentru fiecare răspuns 

                                                                                                                       corect. 

     8.O să vă spun o serie de cifre,pe dvs vă rog să mi le spuneţi invers. 

           De exemplu, dacă eu eu spun 42, dumneavoastră veţi spune 24. 
        0    87     1    649         1    8537 

    9.Acesta este cadranul unui ceas.Vă rog să înscrieţi  pe el orele şi să îl    

        potriviţi la ora unsprezece fără zece 
 2          Marcarea corectă a orelor 

 2          Marcarea corectă a timpului 

 1 10. Vă rog să plasaţi un X într-un triunghi  

 1       Care dintre cele două e mai mare?                                                       

    11.Vă voi spune o poveste.Vă rog să ascultaţi cu atenţie pentrucă apoi,vă voi pune     câteva 
întrebări despre aceasta. 

Ioana era o excelentă agentă de bursă.Câştigase la bursă o mulţime de bani.Apoi ea l-a intâlnit  

pe George, un bărbat deosebit de frumos.S-a măritat cu el şi a avut trei copii.Au trăit în Constanţa. Ea 

a întrerupt activitatea pentru a-şi creşte copiii.Când aceştia au devenit adolescenţi, ea s-a reîntors la 

lucru.Ea şi George trăiesc de atunci fericiţi. 

2   Care era numele doamnei?                                                          2    Ce profesie avea ea? 

2   Când şi-a reluat ea activitatea?                                                   2     In ce oraş locuia ea?     
 

_______  SCORUL TOTAL:                                                                                                                                                              
Nivel de Educaţie- Educaţie                  Evaluare                         Nivel de Educaţie 

Studii  liceale                                                                                   Mai puţin decât studii liceale 
27-30                                                       Normal                                    25-30  

21-26                                                       TNCU*                               20- 24  

1-20                                                         Demenţă                                  1-19                                                

21 
  

*Tulburare neurocognitivă uşoară 
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