منی-کوگ

ٹیسٹ انتظامیہ اور اسکورنگ کے حوالے سے ہدایات
ن ا م___________:

تا ریخ :

مرحلہ  :١تین الفاظ کی دہرائی
براہ راست کال ئنٹ کو دیکھیں اور کہیں  " ،براہ کرم توجہ فرمائیں ۔ میں تین الفاظ کہوں گا /گی ۔ آپ ان تین الفاظ کو
دہرائیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں ۔ وہ الفاظ ہیں (مند رجہ ذیل ورژن میں سے الفاظ کی فہرست سے منتخب
کریں) براہ کرم اب انہیں میرے لیے کہیں۔ " اگر وہ کالئنٹ تین کوششوں کے بعد الفاظ کو دہرانے سے قاصر ہے تو
مرحلہ دوم (گھڑی کی تصویر بنائیں) پر چلے جائیں۔
نیچے دیے گئے اور دوسرے الفاظ کی فہرستیں ایک یا ایک سے زیادہ طبی معلومات کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔
دوسرى بار استعمال کے لیے  ،متبادل لفظ کی فہرست کے استعمال کی تجویز کی جاتی ہے۔
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مرحلہ :٢گھڑی کی تصویر بنائیں
کہیں  " :اب میں چاہتا  /چاہتی ہوں آپ میرے لیے گھڑی کی تصویر بنائیں۔ پہلے گھڑی کے سارے نمبر ا ُ ن کی مناسب
جگہ پر رکھیں " ۔ جب وہ مکمل ہو جائے ۔ تو کہیں " :اب گھڑی کی سویئوں کے سرے اا بج کے  ١٠منٹ پر سٹ کر
دیں۔"
اس مشق کے لیے پہلے سے پرنٹڈ دائرہ(اگال صفحہ دیکھیں) کا استعمال کریں۔ ضرورت کے مطابق ہدایات دہرائیں۔
کیونکہ یہ یاداشت کا ٹیسٹ نہیں ہے۔ اگر گھڑی تین منٹ میں مکمل نہیں ہوتی ہے تو مرحلہ  ٣پر جائیں۔

مرحلہ : ٣تین الفظ دہرانے کی مشق
کالئنٹ کو کہیں  :پہلے مرحلے میں بتائے گئے تین الفاظ کو دہرائیں۔ کہیں" :وہ کون سے تین الفاظ تھے جو میں نے
آپ کو یاد رکھنے کےلئے کہا تھا؟" الفاظ کی فہرست کا ورژن نمبر اور کالئنٹ کے جوابات کو درج کریں۔
الفاظ کی فہرست کا ورژن  _________:کالئنٹ کا جواب ______ ______ ______:
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نتیجہ
لفظ کا دہرانا .
) (٠-٣پوائنٹ

گھڑی کی تصویر بنائیں .
) (٠-٢پوائنٹ

بغیر اشارہ/مدد دیے ہر لفظ کی دہرائی کا ایک پوائنٹ۔
عام گھڑی=  ٢پوائنٹ۔ ایک عام گ ھڑی میں تمام نمبر صحیح ترتیب
او ر پوزیشن میں رکھے جاتے ہیں (مثال کے طور پر  ٦ ، ٣ ، ١٢او ر ۹
اپنی جگہ پر ہوں) بغیر کسی گمشدہ اور دہرائے ہوئے نمب ر نا
ہوں) گھڑی کی سوئیاں  ١١اور  ٢کی طرف اشارہ ک ر رہی ہوں
(  ) ١١: ١ ٠گھڑی کی سوئیوں کی لمبائی اسکور نہیں کی جاتی۔
گھڑی کی تصویر بنانے کی اہلیت نہ رکھنا یا بنانے سے انکار کرنا
(غیر معمولی پن= ) ٠
کل نتیجہ= لفظ کی دہرائی کے پوائنٹ+گھڑی کی تصویر بنانے کے پوائنٹ
منی  -کوگ پر ( < ) ٣کے کٹ پوائنٹ دیمنشیا اسکرینگ
کی توثیق کرتا ہے۔ لیکن طبی لحاظ سے افراد معنوی ا دراک کی خرابی
(  ) co g n it i ve i mp a ir me n tکی خرابی سے ذیادہ اسکور کریں گے۔
( ) d e m e nt i a scr ee n i n g

کل نتیجہ۔
) (٠-٥پوائنٹ

اگر ذیادہ حساسیت مطلوب ہے توچار سے کم کٹ سکور تجویز کیۓ جاتے
ہیں۔ اس کے ذریعے مزید عملی حیثیت (  ) co g ni ti ve s t at u sکی تشخیص کی جا
سکتی ہے۔
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:تاریخ

: نام
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