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Psikiyatrik Muayene Formu  

 

 Özgeçmiş:  

Aile ilişkileri sorunları:  

Okul ve diğer eğitim sorunları:  

Askerlik sorunları: 

Geçirdiği hastalıklar:  

Açıklanamayan maddi sorunlar:  

Alışkanlıklar: 

Evlilik durumu(ayrı yaşama, boşanma vb):  

Göç: 

İşi yarım bırakma ve iş değişikliği (çok sayıda ise önemlidir): 

 Madde ve alkol kullanım öyküsü veya belirtisi: 

 

Muayenede aşağıdaki belirti ve bulgu taraması yapılır.  

Var Yok Belirti ve Bulgu 

(  ) (  ) Genel görünüm ve kendine bakımda farklılıklar 

(  ) (  ) 
Organisite şüphesi (Şaşılık, kranial operasyon sekeli, pareziler,patlayıcı tarzda 
konuşma, konuşma ve artikülasyon kusuru, cilt ve sklerada renk değişikliği)  

(  ) (  ) Bedende açık veya iyileşmiş yanık, kesik, enjeksiyon izleri 

(  ) (  ) Yönelim, dikkat ve bellek kusuru  

(  ) (  ) Düşünce yürütme, çağrışım ve yargılamada kusurlar 

(  ) (  ) Benlik algısı (kendini tanımlamasında dikkat çekici yönler) 

(  ) (  ) Sanrı, varsanı, hostilite 

(  ) (  ) Dürtü kontrol zayıflığı 

(  ) (  ) 
Duygulanımda çöküntü, öfke, öfori, labilite, sığlık, anksiyete ve düşünce içeriğine 
uyumsuzluk 

(  ) (  ) Algı ve düşünce bozukluğu 

 

Bu formda olumsuz durumların varlığında “Psikiyatri konsültasyonu” 

düşünülmelidir.  
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STANDARDİZE MİNİ MENTAL TEST 

Ad Soyad:                                    Tarih:                                                   Yaş: 

Eğitim (yıl):                                 Meslek:                                                Aktif El: 

T. Puan: 

 

YÖNELİM (Toplam puan 10) 
Hangi yıl içindeyiz?  .................................................................................................. ( ) 
Hangi mevsimdeyiz?...................................................................................................( ) Hangi 
aydayız? ..........................................................................................................( ) 
Bu gün ayın kaçı?.......................................................................................................( ) 
Hangi gündeyiz?.........................................................................................................( ) 
Hangi ülkede yaşıyoruz ?..........................................................................................( ) 
Şu an hangi şehirde bulunmaktasınız?.....................................................................( ) 
Şu an bulunduğunuz semt neresidir?........................................................................( ) 
Şu an bulunduğunuz bina neresidir?.........................................................................( ) 
Şu an bu binada kaçıncı kattasınız?........................................................................( ) 
 
 
KAYIT HAFIZASI (Toplam puan 3) 
Size birazdan söyleyeceğim üç ismi dikkatlice dinleyip ben bitirdikten sonra tekrarlayın 
(Masa, Bayrak, Elbise) (20 sn süre tanınır) Her doğru isim 1 puan..........................( ) 
 
DİKKAT ve HESAP YAPMA (Toplam puan 5) 
100'den geriye doğru 7 çıkartarak gidin. Dur deyinceye kadar devam edin. 
Her doğru işlem 1 puan. (100, 93, 86, 79, 72, 65).................................................. ( ) 
 
HATIRLAMA (Toplam puan 3) 
Yukarıda tekrar ettiğiniz kelimeleri hatırlıyor musunuz? Hatırladıklarınızı söyleyin. 
(Masa, Bayrak, Elbise).............................................................................................( ) 
 
LİSAN (Toplam puan 9) 
a) Bu gördüğünüz nesnelerin isimleri nedir? (saat, kalem) 2 puan (20 sn tut) ….... ( ) 
b) Şimdi size söyleyeceğim cümleyi dikkatle dinleyin ve ben bitirdikten sonra tekrar 
edin. "Eğer ve fakat istemiyorum" (10 sn tut) 1 puan...............................................( ) 
c) Şimdi sizden bir şey yapmanızı isteyeceğim, beni dikkatle dinleyin ve söylediğimi 
yapın. "Masada duran kağıdı sağ/sol elinizle alın, iki elinizle ikiye katlayın ve yere 
bırakın lütfen" Toplam puan 3, sure 30 sn, her bir doğru işlem 1 puan................( ) 
d) Şimdi size bir cumle vereceğim. Okuyun ve yaz›da söylenen şeyi yap›n. (1 puan) 
"GOZLERİNİZİ KAPATIN" (arka sayfada).......................................................... ( ) 
e) Şimdi vereceğim kağıda aklınıza gelen anlamlı bir cümleyi yaz›n (1 puan)........( ) 
f) Size göstereceğim şeklin aynısını çizin. (arka sayfada) (1 puan) .........................( ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(25-30 puan: Normal, 20-24 puan: Hafif bilişsel bozukluk, 19 ve altı puan: Şiddetli bilişsel 
bozukluk)  


