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Descriere:

V-ar interesa:
Mini-Mental State Examination, Second
Edition (MMSE-2) este un examen clinic
standardizat de evaluare a deteriorării
cognitive, fiind considerat unul dintre
cele mai populare și de încredere
instrumente de acest gen. Antecesorul
său, MMSE, conceput ca un ajutor în
examinarea clinică a statusului mintal,
este deja binecunoscut de specialiștii
români.

Adaptive Behavior Assessment System,
Second Editon
(ABAS-II, Sistemul de evaluare a
comportamentului adaptativ)

Scopul:
Examen clinic standardizat de evaluare a deteriorării
cognitive
Cui se adresează:
adulți și seniori
Limitele de vârstă:
18 - peste 90 ani
Formă de administrare:
Individuală
Timp administrare:
EV – versiunea extinsă 20 minute,
VS – versiunea standard 15 minute și
BV – versiunea scurtă 5 minute; 5 minute scorare
Categoria:
Instrument psihometric de clasă B
Număr de itemi:
include pentru forma sa extinsă 12 activități de
memorare
Starter’s kit componență:
Kit MMSE-2 (scorare manuală):
Manualul MMSE-2, Formularul roșu, versiunea extinsă EV
MMSE-2, Formularul albastru, versiunea extinsă EV MMSE-2,
Formularul roșu, versiunea standard SV MMSE-2, Formularul
albastru, versiunea standard SV MMSE-2, Formularul roșu,
versiunea scurtă BV MMSE-2, Formularul albastru, versiunea
scurtă BV MMSE-2, Broșura cu norme MMSE-2, Grilele
transparente și suplimente scale MMSE-2

Millon Clinical Multiaxial Inventory-III
(MCMI-III, Inventarul Clinic Multiaxial
Millon pentru adulți)

Screenerul MMSE-2 a devenit limbajul comun al tuturor
profesioniștilor, psihologi, psihiatri, neurologi, geriatri, medici de
familie sau medici de alte specialități axați pe evaluarea rapidă a
deficitului cognitiv, la nivel internațional.
MMSE-2 include trei versiuni (EV – versiunea extinsă, VS – versiunea
standard și BV – versiunea scurtă) ușor de mânuit și de scorat de
către orice specialist. Examinarea cu MMSE-2 este sistematizată
de enunțarea clară a itemilor și a instrucțiunilor și de amplasarea
lor într-o ordine bine gândită. De asemenea, modalitatea în care
sunt formulați itemii (întrebări simple, în legătură cu abilitatea
funcțională din viața de zi cu zi) permite evitarea monotoniei, a
dezinteresului sau a abandonului la completare.

Kohs Block-Design Test
(KOHS, Testul cuburilor KOHS)

Este utilizabil în screening-ul pacienților cu deteriorare cognitivă,
în urmărirea în timp a tratamentelor medicamentoase asupra
performanțelor cognitive și în activitățile de prevenție prin verificări
periodice ce ar putea prezice apariția unei boli degenerative.
Versiunea extinsă include activitățile Atenție și calcul, Denumire,
Repetiție, Înțelegere, Citire, Scriere, Desenare, Memorarea
unei povestiri, Viteza de procesare. Versiunea standard include
activitățile: Înregistrare, Orientare în timp, Orientare în spațiu
și Reamintire, Atenție și calcul, Denumire, Repetiție, Înțelegere,
Citire, Scriere, Desenare. Versiunea scurtă include activitățile
Înregistrare, Orientare în timp, Orientare în spațiu și Reamintire.
Manualul de utilizare pentru MMSE-2 include descrieri ale procesului
de dezvoltare a itemilor și de standardizare, precum și detalii
despre administrarea testului, regulile de scorare și proprietăţile
sale psihometrice, calculate pe baza unui eșantion normativ
românesc de 1691 de persoane și a unor eșantioane clinice de
pacienţi cu Boală Alzheimer (BA) și demenţa subcorticală. Datele
au fost culese între septembrie 2011 și mai 2012.
La adaptarea MMSE-2 pentru populația României a fost utilizat și un
eșantion clinic. Eșantionul a fost format din N = 221 de persoane,
dintre care N = 99 de gen masculine (44.80 % din eșantion). Vârsta
participanților a fost cuprinsă între 35 și 100 de ani, cu o mediană
de 74 de ani.

Hamilton Depression Inventory
(HDI, Inventarul de depresie Hamilton)
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