Test kognitivních funkcí
Mini–Mental State Examination (MMSE)

Datum vyšetření:
1 2 3 4

5
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měsíc

Jméno pacienta:

I. Orientace
Každá správná odpověď se hodnotí
1 bodem. Pacient má na každou odpověď
nejvíce 10 vteřin.

rok

Kolikátého je dnes?
Který je dnes den v týdnu?
Který je měsíc?
Který je rok?
Které je roční období?
V jaké zemi se nacházíme?
Ve kterém okrese?
Ve kterém městě?
Jak se jmenuje tato nemocnice?
Na kterém jsme poschodí?

II. Zapamatování
Slova vyslovujte pomalu a zřetelně, rychlostí
asi jedno slovo za vteřinu. Pokud je pacient
schopen slova opakovat, započtěte 1 bod
za každé správně opakované slovo. Pokud
si slova není schopen vybavit, opakujte je
několikrát (nejvíce však ještě 5x), než se je
pacient naučí. Jinak nelze vyšetřovat
položku „výbavnost“.

III. Pozornost a počítání
Za každou správnou odpověď započítejte
1 bod. Pokud pacient udělá chybu a dále
odečítá správně, počítejte pouze jako jednu
chybu. (Maximálně 5 bodů).

Za každé správné písmeno započtěte 1 bod.
(maximálně 5 bodů)

IV. Výbavnost
Za každou správnou odpověď započtěte
1 bod.

Nyní Vám vyjmenuji tři předměty. Pokuste se je opakovat po mně
a zapamatovat si je. Za chvíli se vás na tato slova znovu zeptám.

lopata
šátek
váza

Nyní prosím, odečítejte od
100 stále sedmičku. Až
odečtete pětkrát za sebou. 100
skončete.
93 M
Jestliže pacient tento úkol
86 R
nedokáže nebo nechce
provést, vyzvěte ho:
79 K
Hláskujte, prosím,
pozpátku slovo POKRM
po jednotlivých písmenech.

72 O
65 P

Nyní se pokuste vzpomenout na 3 slova, která jste si měl/a zapamatovat.

lopata
šátek
váza
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V. Pojmenování předmětu
Za správnou odpověď započtěte 1 bod.

VI. Opakování
Za správnou odpověď započtěte 1 bod,
přípustný je pouze jeden pokus.

VII. Třístupňový příkaz
Položte před pacienta list papíru a dejte
mu následující pokyn:
Za každou správně provedenou činnost
započtěte 1 bod.

Ukažte náramkové hodinky

Co je to?

Ukažte tužku

Co je to?

Opakujte, prosím, po mně:

„První pražská paroplavba“
Nyní vezměte tento papír do pravé ruky, přeložte ho na polovinu
a položte na zem.

Pravá ruka
Přeložení na polovinu
Položení na podlahu

VIII. Čtení a vykonání
psaného příkazu

Přečtěte, prosím, co je zde napsáno a udělejte to.

Ukažte pacientovi spodní část tohoto testu
s nápisem: „Zavřete oči“ a vyzvěte ho:
Nechte pacientovi 10 vteřin na provedení.
Instrukci můžete opakovat nejvýše 3x.
Započtěte 1 bod pouze, pokud pacient
skutečně zavře oči.

IX. Psaní

Napište, prosím, jakoukoliv větu.

Dejte vyšetřovanému tužku a papír
a vyzvěte jej:
1 bod započítejte, pokud má věta podmět
(i nevyjádřený) a přísudek a dává smysl.
V textu mohou být pravopisné chyby.

X. Obkreslení obrazce

Nakreslete obrázek co nejpřesněji podle předlohy.

Dejte vyšetřovanému tužku a papír
a vyzvěte jej:
Započtěte 1 bod, pokud pacient nakreslí
obrazec v časovém limitu do 1 minuty
a jestliže jsou zachovány správně strany,
počet úhlů a překřížení. Třes ani rotace
nevadí.

Celkem:

ZAVŘETE OČI!
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