
Νευροψυχολογικές Δοκιμασίες  

Η Νευροψυχολογική Αξιολόγηση είναι μια διαδικασία εξέτασης με σκοπό την 

εκτίμηση της γνωστικής κατάστασης ενός ατόμου. Κατά την εξέταση αξιολογούνται 

διάφοροι νοητικές λειτουργίες, όπως η μνήμη, ο προσανατολισμός στο χώρο και στο 

χρόνο, η ικανότητα συγκέντρωσης, η προσοχή, οι γλωσσικές λειτουργίες, οι 

εκτελεστικές λειτουργίες και γενικά η γνωστική κατάσταση ενός ατόμου.  

Η Νευροψυχολογική Αξιολόγηση διενεργείται από ψυχολόγο, συνήθως ειδικευμένο 

στο πεδίο της νευροψυχολογίας αλλά οι βασικές νευροψυχολογικές δοκιμασίες 

μπορούν να χορηγηθούν και από εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας, νοσηλευτές, 

εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς κλπ. Οι νευροψυχολογικές δοκιμασίες που 

χορηγούνται έχουν σχεδιαστεί για την αξιολόγηση συγκεκριμένων νοητικών 

λειτουργιών. Οι επιδόσεις του εξεταζόμενου σε αυτές τις δοκιμασίες συγκρίνονται με 

κατάλληλες νόρμες – επιδόσεις ανθρώπων παρόμοιας ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου 

και φύλου με φυσιολογική νοητική λειτουργία. Από αυτή τη σύγκριση, οι επιδόσεις 

του εξεταζόμενου χαρακτηρίζονται ως φυσιολογικές ή ελλειμματικές . 

Η εφαρμογή της Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης στην Άνοια  

Ο όρος άνοια περιλαμβάνει ένα σύνολο παθήσεων οι οποίες έχουν ένα κοινό 

χαρακτηριστικό: την προοδευτική γνωστική εξασθένηση  ως αποτέλεσμα 

εγκεφαλικής δυσλειτουργίας (American Psychiatric Association, 2013). Η 

Νευροψυχολογική Αξιολόγηση έχει πολλαπλές εφαρμογές στην άνοια.   

 Η Νευροψυχολογική Αξιολόγηση μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη διάγνωση 

της άνοιας γιατί αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστους μεθόδους εντοπισμού 

γνωστικών ελλειμμάτων.  

 Η Νευροψυχολογική Αξιολόγηση συμβάλλει σημαντικά στη διαφοροδιάγνωση 

μεταξύ διαφορετικών τύπων άνοιας, καθώς και άλλων παθήσεων που προκαλούν 

γνωστική δυσλειτουργία, όπως η Ήπια Γνωστική Διαταραχή και η κατάθλιψη. 

Κάθε μία από αυτές τις παθήσεις προκαλεί συγκεκριμένο προφίλ γνωστικής 

εξασθένησης, τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το είδος των γνωστικών 

λειτουργιών που έχουν επηρεαστεί και τον βαθμό της εξασθένησης. 

 Η  Νευροψυχολογική Αξιολόγηση μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές στάδιο στο 

οποίο βρίσκεται ένα άτομα με άνοια. Στην άνοια  η νοητική έκπτωση χειροτερεύει 

με το πέρασμα του χρόνου. Αξιολογώντας την παρούσα γνωστική 

λειτουργικότητα ενός ασθενούς, μπορεί να προσδιορισθεί το στάδιο της άνοιας.   

 Τέλος, η Νευροψυχολογική Αξιολόγηση μπορεί να συμβάλλει στην εκτίμηση του 

θεραπευτικού αποτελέσματος φαρμακευτικών και μη φαρμακευτικών 

παρεμβάσεων.  Κατά την χορήγηση των δοκιμασιών:   

• Ακολουθούμε τη σειρά χορήγησης με βάση το υπάρχον πρωτόκολλο   

• Χορηγούμε τις δοκιμασίες σύμφωνα με τις οδηγίες  

• Αποφεύγουμε την επιδοκιμασία είτε αποδοκιμασία του εξεταζόμενου   



• Παραμένουμε ουδέτεροι απέναντι στον εξεταζόμενο   

• Αποφεύγουμε την επανάληψη των οδηγιών προς τον εξεταζόμενο (εκτός αν 

επιτρέπεται)  

Το προτεινόμενο σύντομο πρωτόκολλο δοκιμασιών νοητικών λειτουργιών για 

χορήγηση από ειδικότητες χωρίς εξειδίκευση στη Νευροψυχολογία περιλαμβάνει:   

1. Mini-mental State Examination       

2. Δοκιμασία Ρολογιού (CDT)       

3. MOCA- Λεκτική μνήμη (5 λέξεις) 

4. Λεκτική ροή -Γράμματα -Ζώα 

5. Γηριατρική Κλίμακα Κατάθλιψης (GDS)  

Οι παραπάνω δοκιμασίες αποτελούν ενδεικτικές δοκιμασίες. Προκειμένου να 

χορηγηθούν είναι απαραίτητη η εκπαίδευση αλλά και η πρακτική εξάσκηση των 

εκπαιδευόμενων, ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσουν πιθανά ελλείμματα στις 

νοητικές λειτουργίες.  

  

 Οδηγίες για καλή νευροψυχολογική εκτίμηση  

Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι επικεντρωμένος στο τεστ και αν εμφανίζει σημάδια 

απογοήτευσης ή ζητά να σταματήσει τη δοκιμασία, ο εξεταστής θα πρέπει να 

αναγνωρίσει τις ανησυχίες του εξεταζόμενου και να λάβει υπόψη του οποιοδήποτε 

αναφερόμενο ή εκφραζόμενο σωματικό σύμπτωμα (πχ. πόνος, κόπωση), το οποίο θα 

μπορούσε να εμποδίσει την συμμετοχή του στη δοκιμασία. Είναι απαραίτητο να 

είμαστε σίγουροι ότι αν ο εξεταζόμενος κατανοεί τις οδηγίες πριν την έναρξη της 

κάθε δοκιμασίας και  ότι αυτή η κατανόηση διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δοκιμασίας. Τέλος είναι απαραίτητο να διαφοροποιήσετε τον εξεταζόμενο που 

αρνείται να συνεχίσει τη δοκιμασία, από τον εξεταζόμενο που δεν μπορεί να 

συνεχίσει λόγω σοβαρής νοητικής έκπτωσης  

Για την εκτίμηση της νοητικής κατάσταση του εξεταζόμενου συμπληρώνουμε το 

σχετικό τμήμα που υπάρχει στο  Δελτίο Εξυπηρετούμενου Συμβουλευτικού Σταθμού. 

Αν πιστεύουμε ότι η συνολική νοητική επίδοση του εξεταζόμενου είναι εκτός 

φυσιολογικών ορίων τον παραπέμπουμε στο γιατρό του Συμβουλευτικού Σταθμού. 


