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Εξέταση SLUMS
Ερωτήσεις σχετικά με αυτό το εργαλείο αξιολόγησης; Στείλτε e-mail στη διεύθυνση aging@slu.edu.

Όνομα

Ηλικία

Είναι σε κατάσταση εγρήγορσης ο ασθενής;

Επίπεδο μόρφωσης
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1 1. Ποια ημέρα της εβδομάδας είναι σήμερα;
1 2. Τι έτος έχουμε;
1 3. Σε ποιον νομό βρισκόμαστε;
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4. Παρακαλώ θυμηθείτε αυτά τα πέντε αντικείμενα. Θα σας ζητήσω να μου τα πείτε αργότερα.
Μήλο
Στυλό
Γραβάτα
Σπίτι
Αυτοκίνητο
5. Έχετε 100 Ευρώ, πηγαίνετε σε ένα μαγαζί και αγοράζετε δώδεκα μήλα για 3 ευρώ και ένα
τρίκυκλο για 20 Ευρώ.
Πόσα χρήματα ξοδέψατε;
Πόσα χρήματα σας έμειναν;
6. Παρακαλώ ονομάστε μου όσα ζώα μπορείτε μέσα σε ένα λεπτό.
0 0-4 ζώα
1 5-9 ζώα
2 10-14 ζώα
3 15 + ζώα
7. Ποια ήταν τα πέντε αντικείμενα που σας ζήτησα να θυμάστε; 1 βαθμός για κάθε σωστή
απάντηση.
8. Θα σας πω μερικούς αριθμούς και θέλω να μου τους πείτε ανάποδα.
Για παράδειγμα, εάν πω 42, εσείς θα πείτε 24.
0 87
1 648
1 8537
9. Αυτή είναι η πρόσοψη ενός ρολογιού. Παρακαλώ σημειώστε τις ώρες
στην πρόσοψη και ζωγραφίστε δείκτες ώστε να δείχνουν ένδεκα παρά δέκα.
Οι ώρες σημειώθηκαν σωστά
Η ώρα είναι σωστή

1 10. Παρακαλώ βάλτε ένα Χ στο τρίγωνο.
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Ποιο από τα παραπάνω σχήματα είναι μεγαλύτερο;
11. Θα σας πω μια ιστορία. Παρακαλώ ακούστε προσεκτικά, επειδή μετά θα σας κάνω κάποιες
ερωτήσεις για αυτήν.

/8

Η Μαρία ήταν πολύ επιτυχημένη χρηματίστρια. Έβγαλε πολλά λεφτά στο χρηματιστήριο. Μετά γνώρισε
τον Γιάννη, έναν πολύ ωραίο άνδρα. Τον παντρεύτηκε και έκανε τρία παιδιά. Έζησαν στην Πάτρα. Μετά
σταμάτησε να εργάζεται και έμεινε στο σπίτι για να μεγαλώσει τα παιδιά της. Όταν αυτά ήταν στην
εφηβεία, επέστρεψε στη δουλειά. Αυτή και ο Γιάννης έζησαν ευτυχισμένοι για πάντα.
2 Πώς λεγόταν η γυναίκα;
2 Τι δουλειά έκανε;
2 Σε ποιόν νομό ζούσε;
2 Πότε επέστρεψε στη δουλειά;
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