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Pedahuluan
. Angka keiadian demensia pada usia laniut meningkat
. Beban biaya yang akan dipikul oleh keluarga dan

pemerintah aka[ bertambah
. ) usaha untuk menekan keiadian demensia harus

dilakrkan secara komprehensif.
. Urtuk itu diagnosis adanya gangguan kognitif ringan

sebagai pendihulu dari demensia harus bisa
ditegakkan
) sehingga kejadian demensia bisaditekan.

. Penyaringan adanya gangguan firngsi k nitif
terutama pada kelompok yang beresiko tinggi (usia >
6o tahun), sudah selayaknya dapat dilakukan pada
tingkat pelayanan primex

. Untuk itu diperlukan instrument yang sederhana,
mudah dilakukan dan dapat dilakukan dengan cepat
(beberapa menit).
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Tersedia beberapa test yang sederhana seperti :

> Mini-Mental State Exam (MMSE)

r Clock Dawing Test (CDT)

l, Shoft Blessed Test (SEf)
. Mortreal CogDitive Assessment (MoCA)

;; dan lain lain.
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Short Blessed Test (SBT)
. Disebut juga dengan Blessed Orientation Memory

Test (BOMT)
o Berisi 6 pertanyaan yang dapat menilai kemampuan

orientasi, registrasi don ofensi pasien.

. dikembangkan oleh Katzman, Brown, Fuld, et al.
(1983) dari Blessed Information-Memory-
Concentration Test (BIMCT)

. Blessed Information-Memory-Concentration Test
(BIMCT) berisi z9 item pertanyaan.

r Katzman dan kawan kawan (1983) memilih dan
menyederhanakannya menjadi 6 item pertanyaan.

o Sangat mudah dilakukan, hanya membutuhkan waktu
sekitar 5 menit.

Kisaran nilainya antara o (semua pertanyaan difawab
betul) sampai z8 (semua pertanyaan dijawab salah).

2 o-4 Normal

i 5 - 9 dicurigaiadagangguankogitif
> > ro ada gangguan kognitif,

SBT adalah test yang baik dan cepat untuk
mengidetifikasi kelompok geriatri yang mengalami
gangguan kognitif , melebihi MMSE (Carpenterzou)

:fuk Prkt

Tahun bcapa !*aEng '
0 I x4

0 I x3Euhn hmga s*anng?
Regist6ir
Andt s,leh Jdldn Eitu 12 Whg
Ardi Soleh Jalan Bim 12 Banlung
Aidi kleh Jalan Bitu 12 knlung

!I Jm beEp. sdar.og? (nukimun *lisih I jm)
t.2 !'i.lo}rcht .oSlo frldtr d.ri 20 spai I

Chellistr
20,19,1 t,l 7,16, tJ, l,l, I 3.12, I I,10,9,i.7,6.5r,1,2,1

0 t.2 Ei M@)€but sudu ,ra@ bulan dale I tahD.
Ct*kli$l
D!@bq. Noreb6, Ofsbd, Sararda,
Aguss. Juli. .lunr. Mer. Apnl. Mad. FebMi.
,a!@i

r.2.3/. J p
Sebutta ltam otaDg d& daM hdi
(Km 'jalan" dapar diabaikan bila tidak discboo

2

tlnheBtb

-



1t4t2015

Skoring:
.o4 : normal
. i-9 : Qu€stionable impaiment (eialuasi tanda-

tanda dini gan8guan demensia )
. rc-ri : GangBuan k nisi konsisten dengan demensia

(evaluasi tanda-tanda ganggual demensia)

lnteryr€tasi
. Tespenapisan initidakcukupuntukmendiagnosis

demensia.
. SRt s€nsitifdalam mendeteksi perubahan dini te.kait

Penyalit Alzheime.
. Skor yang rendah menandalGn perlunya pemeriksaan

laniut.
. Skor dalam kisaran normal menanalakan bahlla biasanla

tidaldem€nsia, tetapi kemun*inan ganSSuan yang sangat
dini belum dapat disingkirkan.

. P€meriksaan yang lebih canggih harus dilakukan terutama
pada kasus deng.n butrigang8uan obiektifyan8
dit€mulan

Pedoman pemeriksaan dan penilaian 5BT

Koreksi spontan (sendiri) diperbolehkan untuk semua

respons dan tidak dihitung sebagai kesalahan
. Tahun berapa sekarang?

Tahun yang tepat atau respon yang tidak lengkaP
tetapi benar secara numeik dapat diterima (misalnya

or untuk menyatakan zool)

. Bulan b€rapa sekanng?

Bulan yang tepat atau Jawaban numerikal yang tepat
dapat diterima (mis: rz untuk Desember)
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Pemedksa membaca s€cara teliti kalimat itu dan
memberikan penekdndn pada setiap ilem dari lalimat
dengan tempo r detik t'rap item.
Percobaan harus ditrlang sampai subiek dapat
mengulang seluruh lal i mat tanpa bant uan atiu
setel;h malsimal I kali
Berhasil atau tidak subiek mempelaiari kdlimat itu.
pemerilsa hanrs menginstrulsikan
"Baik, sekarang irgat narna dan alalnat itu selama

beberapa meniti

lAtdi Saleh Jalan Biuu Bandungt

. .lam berapa sekarang?

Tanpa melihatiam tarSan atau jam dindin& be tahu
saya jam benpa sekarang?i Diberi skor benar bila
iawaban waktunya dalam +r sampai -r iam dari waktu
!€benamya

. Menyebutangka mundurdari 20 samPai r

Jika subjek melompat satu angka setelah 20, satu
kesalahan harus dicatat. fika subjek mulai bertitung
maiu selama pemeriksaan atau lupa Pedntahnya,
instruksi harusdiulangi dan suetu kesalahafl harus
dicatat- Maksimal kesalahan adalah z.

. Menyebut mundur nama bulan dalam r tahun.

Untuk menyuruh subiek mulai, pemeriksa
dapat menyebutkan bahwa "mulailah dengan
bulan terakhir dari setahun. Bulan terakhir dari

Jika subjek tidak dapat mengingat bulan
terakhir dari tahun, pemeriksa dapat
memancing dengao membaca "desember'l

akan tetapi, satu kesalahan ini harus dicatat'

setahun adalah
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lG-.
Jika subjek memulai dengan menyebut nama bulan
dari depan ke belakang saat memulai pemeriksaan ini,
instruksi harus diulang dan tidak ada kesalahan yang
perlu dicatat.
jika subfek menyebutkan nama bulan dari depan saat

sedang tes atau lupa. tugasnya, instruksi harus diulang
dan satu kesalahan dicatat. Maksimal kesalahan

adalah z.

. Sebutkan nama orang dan alamat tadi
Subiek harus mengulang setiap item secara oral.
Nomordari alamat hanls tepat (mis: "4zoo" adalah
salah untuk 4z).
Untuk kata jalan, tidak perlu sama persis. Misalnya
jalan diganti lorong, jalur atau sejenis masih
diperbolehkan.

. Skor akhir dihitung dari jumlah masing-masing
kesatahan/error dikali dengan masing-masing faktor
yang telah ditetapkan
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