Што ќе ви кажат резултатите?
•

Ќе ги користиме овие податоци заедно
со резултатите од други тестови за да
добиеме подобра претстава за вашите
способности. Тоа може да помогне да се
открие некој здравствен проблем.

•

Резултатите ќе ни помогнат да утврдиме
на кои проблеми треба да продолжиме да
работиме и кои стратегии се најдобри да
ги користиме.

•

Од некои од нашите тестови ќе добиеме
добра претстава како ќе ги користите
способностите за секојдневен живот. На
пример, тие може да ни покажат колку
добро можете да раководите со вашите
пари, да возите или да се вратите на
работа.
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Можете да користите преведувачи: Health Care
Interpreter Service (Служба за преведување во
здравствената нега) нуди бесплатно преведување
во доверливост 24 часа во денот, 7 дена во
неделата. Ако ви треба преведувач, кажете им
го тоа во нашата служба кога ќе телефонирате.
Кажете ни го вашето име, телефонски број и
јазикот на кој претпочитате да зборувате. Ќе ви
се јавиме повторно со преведувач.
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Што е невропсихолошка
проценка?
•

•

•

•

•

•

Зошто добивте упат за
проценката?

Проценката ја прави психолог.
Психологот е стручно обучен за тоа како
функционира мозокот.

•

Тој/таа ќе ви постави прашања за било
какви измени што сте ги забележиле,
за вашата медицинска историја и други
важни работи.

•

Проверката вклучува решавање на
задачи на хартија со молив, составување
на слагалки, памтење на информации и
одговарање на прашања.

•

Се користат повеќе тестови за да се
проценат многу функции на мозокот
(на пример, памтење, внимание,
јазик, решавање на проблеми и други
способности за размислување).
Некои способности може да се
проценуваат подетално од други, во
зависност од вашите потреби.
Проверката на овие многу способности
може да трае неколку часа. Таа најчесто
се изведува со две посети.

Што треба да донесете?
На првата посета треба да ги донесете:
•

Проценката може да покаже како работат
различни делови и системи во вашиот
мозок.

Лице кое добро ве познава (ако може да
дојде)

•

Вашите очила (ако ви се потребни)

•

Проценката се прави кога постои
загриженост заради појава на промени во
начинот на кој памтите, размислувате или
делувате.

Вашето слушно помагало (ако ви е
потребно)

•

Било какви рендгенски снимки на
мозокот

•

Било какви извештаи или резултати од
тестови.

Промената може да се појави како
последица на различни здравствени
причини.

После проценката
•

Како треба да се подготвам?
•

•

•

Не можете да учите или да се подготвувате
за тестовите. За секој еден, некои тестови
се лесни додека други се потешки. Важно е
да се обидете најдобро што можете.
Психологот ќе ве успокои ако се
чувствувате нервозни. Слободно
поставете било какви прашања и кажете
ако некои работи ве загрижуваат.
Обидете се да се одморите и релаксирате
пред проценката. Тестирањето веројатно
ќе ви биде интересно.

•

•

•

Вашите резултати од тестовите ќе се
споредат со резултатите на лица на
ваша возраст и со вашиот степен на
образование. Со проверките може да
се утврдат јаките и слабите страни во
одредени области. Ова ќе ни каже дали
има промена во било која од вашите
способности за размислување.
Ќе се подготви извештај кој ќе му биде
испратен на вашиот доктор и/ или други
стручни здравствени лица.
Психологот ќе ви ги каже резултатите од
тестовите и ќе одговори на прашањата
што можеби ќе сакате да ги поставите.
Исто така, можеме да ви понудиме:
• Обучување за стекнување на
способности
• Поддршка во врска со однесувањето
• Советување

