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MINI-MENTAL STATE EXAMINATION
Σύντομη Εξέταση της Νοητικής Κατάστασης

01. Προσανατολισμός

Ποιά είναι η ημερομηνία;

Τσεκάρετε τις σωστές απαντήσεις

Ημέρα Ημερ/νία 
ημέρας

Μήνας Έτος Εποχή

Που βρισκόμαστε;

Τσεκάρετε τις σωστές απαντήσεις

Όνομα ή 
διεύθυνση

Όροφος Πόλη Νομός Χώρα

02. Εγχάραξη

Θα ονομάσω τρία αντικείμενα. Όταν τελειώσω, θα σας ζητήσω να τα 
επαναλάβετε. Να θυμάστε ποια είναι γιατί θα σας ξαναρωτήσω σε λίγο.

Τσεκάρετε τα αντικείμενα που είναι σωστά με την ΠΡΩΤΗ προσπάθεια, εάν γίνει 
κάποιο λάθος στην πρώτη προσπάθεια, επαναλάβετε όλα τα ονόματα έως ότου ο 
ασθενής τα μάθει και τα τρία.

 Αριθ. 
Επαναλήψεων

Μπάλα Σημαία Δέντρο

03. Προσοχή και ικανότητα υπολογισμών

Αφαίρεση Τώρα θα ήθελα να αφαιρέσετε το 7 από το 100. Από 
αυτόν τον αριθμό αφαιρέστε άλλα 7. Συνεχίστε τις 
αφαιρέσεις κατά 7, μέχρι να σας πω να σταματήσετε.

Καταχωρήστε ως σωστή μία απάντηση κάθε φορά που η διαφορά 
είναι 7, ακόμη κι αν η προηγούμενη απάντηση είναι λάθος.

Καταγραφή απάντησης Σωστό

93

86

79

72

65

Απόδοση λέξης Συλλαβίστε τη λέξη “πέτρα” ανάποδα   ( “ΑΡΤΕΠ” )

Καταχωρίστε ως σωστό μόνον εαν τα γράμματα είναι με την σωστή σειρά

Και οι δύο δοκιμές πρέπει να ολοκληρωθούν. Η τελική βαθμολόγηση (σωστές απαντήσεις) για αυτήν την ενότητα είναι η 
ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ εκ των δύο (Αφαίρεση ή Απόδοση λέξης)

04. Ανάκληση

Ποιά είναι τα τρία αντικείμενα που σας ζήτησα να θυμάστε; Μπάλα Σημαία Δέντρο

05. Γλώσσα

Ονομασία Δείξτε δύο αντικείμενα (ρολόι, μολύβι) και ρωτήστε “Πως ονομάζεται αυτό το 
αντικείμενο;” 

Pολόι

Μολύβι

Επανάληψη Πρόκειται να πω κάτι και θα ήθελα να το επαναλάβετε μετά από εμένα: “Όχι αν, και ή αλλά” 
(Επιτρέπεται μία επανάληψη)

Εντολές Δώστε καθαρές οδηγίες με την πρώτη.  “θα σας δώσω ένα κομμάτι χαρτιού. 
Πάρτε το χαρτί με το δεξί σας χέρι, διπλώστε το στη μέση και ακουμπήστε το 
στο πάτωμα”. Αφού δώσετε στον ασθενή το χαρτί, επαναλάβετε την εντολή. 
Βαθμολογήστε ως σωστό, εάν οι εργασίες έγιναν με την σωστή σειρά.

Δεξί χέρι

Δίπλωμα

Στο πάτωμα

Ανάγνωση Δείξτε  την  κάρτα  που  γράφει  “Κλείστε  τα  μάτια  σας”  και  ζητήστε  από  τον  ασθενή  να 
ακολουθήσει την οδηγία.

Γραφή Υποδείξτε στον ασθενή το τέλος της σελίδας σχεδίου (επόμενη σελίδα) και ζητήστε του να 
γράψει μία οποιαδήποτε ολοκληρωμένη πρόταση. Κατόπιν ζητήστε από τον ασθενή να σας 
πει τι έγραψε. Η ορθογραφία και η γραμματική δεν είναι σημαντικά. Η πρόταση θα πρέπει να 
έχει ένα υποκείμενο (ή αυτό να υπονοείται) και ένα ρήμα.

Αντιγραφή Υποδείξτε στον ασθενή την επόμενη σελίδα και πείτε  “Αντιγράψτε αυτό το σχέδιο”. Κάθε 
πεντάγωνο, θα πρέπει να έχει 5 πλευρές και 5 καθαρές γωνίες και η τομή τους να σχηματίζει 
ένα ρόμβο.



Συνολική βαθμολόγηση :

(Ένας βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)
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