Mini-Mental State Examination (MMSE)

Test kognitivních funkcí
JMÉNO
PACIENTA:

ROK
NAROZENÍ:

Každá správná odpověď se hodnotí
1 bodem.

Doporučujeme uznat odpověď
Česká republika nebo Česko.
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Po celou dobu vyšetřování zachovejte neutrální postoj, nepomáhejte, nenaznačujte
a dodržujte přesně pokyny k jednotlivým úkolům. Zapište 1 bod při správné odpovědi
a 0 při chybě. K testování si připravte hodinky, tužku a list papíru.

1. Orientace

Datum vyšetření:
1 2 3 4

rok

1. Který je dnes den v týdnu?
2. Kolikátého je dnes?
3. Který je měsíc?
4. Který je rok?
5. Které je roční období?
6. Ve kterém státě se nacházíme?
7. Ve kterém jsme městě?
8. Ve kterém jsme kraji nebo oblasti?
9. Jak se jmenuje tato nemocnice?
10. Na kterém poschodí se nacházíme?

Můžeme si nyní vyzkoušet Vaši paměť?
Řeknu Vám 3 slova. Pokuste se je po
Slova vyslovujte zřetelně a pomalu
rychlostí asi jedno slovo za vteřinu.
mě opakovat a zapamatovat si je.
Pokud si je nevybaví, opakujte je nejvíce
Za chvíli se Vás na tato slova znovu
ještě 5x, než se je naučí. Jinak bude zkreslen zeptám.
„a”

2. Zapamatování

výsledek položky výbavnost (4.).

Započítejte 1 bod za každé správně
opakované slovo pouze při prvním
opakování.

3. Pozornost a počítání
Instrukci se snažte vysvětlovat tak dlouho,
dokud ji dotyčný nepochopí. V průběhu
odečítání již není možné opakovat instrukci.
Zastavte odečítání, až osoba odečte 5x
za sebou.
Za každou správnou odpověď započítejte
1 bod. Pokud osoba udělá chybu a dále
odečítá/hláskuje správně, počítejte pouze
jako jednu chybu. Maximum je 5 bodů.
Např. MROKP = 3 body.

4. Výbavnost
Za každou správnou odpověď
započtěte 1 bod.
Na pořadí slov nezáleží.

Lze využít druhou alternativní trojici
slov, pokud je použití první sady
z jakéhokoli důvodu nevhodné.
Její použití si pro budoucí účely
poznamenejte písmenem
„a” (alternativní) nad čtverečky.

(klíč) lopata
(auto) šátek
(člověk) váza

Nyní odečítejte od čísla 100
opakovaně číslo 7, tedy sto mínus
sedm, mínus sedm atd., dokud Vám
neřeknu dost.
„AZ” verze
Jestliže posuzovaný tento úkol
nedokáže nebo nechce provést,
vyzvěte ho:

Hláskujte, prosím,
pozpátku slovo POKRM
po jednotlivých
písmenech.
Nyní si pokuste vzpomenout
na 3 slova, která jste si měl/a
před chvílí zapamatovat.
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5. Pojmenování předmětu
Za správnou odpověď započtěte 1 bod.

Ukažte náramkové hodinky
Ukažte tužku

6. Opakování

Opakujte po mně:

Přípustný je pouze 1 pokus.

„Prostě tak a ne jinak.“
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Co je to?
Co je to?

Za správnou odpověď započtěte 1 bod.

7. Třístupňový příkaz
Položte před pacienta list papíru
a vyzvěte ho k následujícímu úkolu:
Za každou správně provedenou
činnost započtěte 1 bod.

8. Čtení a vykonání
psaného příkazu
Ukažte pacientovi spodní část
tohoto testu s nápisem „Zavřete oči“
a vyzvěte ho k vykonání příkazu.
Instrukci neopakujte.

Nyní budete mít úkol, který si
nejdříve vyslechnete a pak ho
teprve budete provádět.
Vezmete tento papír do
pravé ruky, přeložíte ho
oběma rukama na polovinu
a položíte ho na zem.

Pravá ruka
Přeložení
Položení

Pokud potřebujete brýle
na čtení, tak si je nyní nasaďte.
Přečtěte tento pokyn
a proveďte ho.

Započtěte 1 bod pouze tehdy, pokud
vyšetřovaný skutečně zavře oči.

9. Psaní
Dejte vyšetřovanému tužku a papír
a vyzvěte ho k napsání věty.
Jeden bod započítejte, pokud má věta
podmět (i nevyjádřený) a přísudek a dává
smysl. V textu mohou být pravopisné
a interpunkční chyby.

10. Obkreslení obrazce
Dejte vyšetřovanému tužku a papír
a vyzvěte ho k obkreslení obrázku.
Třes ani rotace nevadí.

Napište do tohoto řádku
jakoukoli jednoduchou větu,
která Vás napadne
a která dává smysl.

Obkreslete obrázek co
nejpřesněji podle předlohy.

Započtěte 1 bod, jestliže jsou
zachovány správně strany,
počet úhlů a 2 překřížení.
Testová verze byla vytvořena ve spolupráci s Doc. MUDr. Alešem Bartošem, Ph.D. z AD Centra
(Psychiatrické centrum Praha a UK 3. LF, Neurologická klinika, Praha), 2010
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