Шта ће вам показати
резултати?
•

Ове информације ћемо користити
заједно са резултатима других тестова
да бисмо створили бољу слику о вашим
способностима. То може да помогне да се
установи неки медицински проблем.

•

Резултати помажу да се установи на којим
проблемима треба да се ради и најбоље
стратегије које треба да се примене.

•

Неки од наших тестова нам дају добру
представу о томе како ћете обављати
свакодневне послове и задатке. На
пример, могу да нам укажу на то како
ћете моћи да управљате својим новцем,
да возите или да се вратите на посао.
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Шта је неуропсихолошка
процена?
•

Процену врши психолог који је
прошао кроз специјалну вишу обуку о
функционисању мозга.

•

Вас ће питати о томе да ли сте приметили
неке промене, о вашој здравственој
историји, као и о другим важним
стварима.

•

Тестирање се састоји од задатака које
радите оловком на папиру, загонетки,
памћења информација и одговора на
питања.

•

Неки од тестова мере многе функције
мозга (нпр. памћење, пажњу, језичке
способности, решавање проблема и
друге способности размишљања).

•

Неке способности могу да се процењују
детаљније од других, у зависности од
ваших потреба.

•

Зашто вам треба упут?
•

•

•

Шта да донесете са собом?
Ево шта да понесете када први пут дођете:

Процена може да покаже како
функционишу различити делови вашег
мозга.

•

Поведите некога ко вас добро познаје
(ако имате неког)

•

Своје наочаре (ако су вам потребне)

Процена се ради када постоји
забринутост због промена у вашем
памћењу, размишљању или понашању.

•

Ваш апарат за слух (ако вам је потребан)

•

Сваки ЦТ снимак мозга који имате

До промена може да дође због више
медицинских узрока.

•

Све друге извештаје или резултате
тестова.

После процене
•

Ваши резултати тестирања ће се
упоредити са резултатима других особа
ваше старости и образовања. Тестирањем
могу да се уоче како позитивне стране
тако и слабости у специфичним
областима. То ће нам рећи да ли је код
вас дошло до промене у било којим од
способности размишљања.

•

Писмени извештај ће се послати вашем
лекару и/или другим здравственим
стручњацима.

•

Психолог ће разговарати са вама о томе
како сте урадили тест и одговорити на
питања која имате.

•

Ми такође можемо да пружимо:

Како да се припремите?
•

Да би се процениле многе способности,
тестирање може да траје неколико сати.
То се обично ради током два састанка.
•

•

За тестирање не можете да учите нити да
се припремате. Свако налази да су неки
тестови лаки а неки тежи. Важно је да се
што више трудите током тестирања.
Психолог ће вас смирити ако сте нервозни.
Слободно питајте све што желите и реците
ако вас нешто брине.
Настојте да се опустите пре процене.
Тестови ће вам вероватно бити занимљиви.

• Вежбање способности и вештина
• Подршку у понашању
• Саветовање.

