Scala de evaluare a tulburărilor din
adolescență (APS-SF)
Scop

Screening psihiatric, evaluarea sănătății
mintale

Grup țintă

adolescenti cu vârste cuprinse între 12-19
ani (instrument de autoevaluare)

Utilizatori

psihologi clinicieni, psihoterapeuți,
psihiatri, medici de familie

Domeniu de
aplicare
Timp mediu de
aplicare
Mod de aplicare

Psihologie clinică

15-20 minute
creion-hârtie și/ sau computerizat

Descriere
Scala de evaluare a tulburărilor clinice din adolescenţă – forma scurtă (APS-SF; Reynolds,
2000) este un instrument de evaluare a psihopatologiei şi a problemelor psihosociale cu
care se confruntă adolescenţii cu vârste între 12 şi 19 ani.
Cei 115 itemi ai APS-SF evaluează în mod direct simptomele speciﬁce tulburărilor clinice
cuprinse în Manualul de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale, ediţia a IV-a (DSM-IV;
Asociaţia Americană de Psihiatrie, 1994), precum şi pe cele ale altor probleme şi
comportamente care interferează cu o bună adaptare psihosocială şi competenţă
personală.
APS-SF cuprinde 12 subscale clinice şi 2 subscale de validitate. Şase subscale clinice se
centrează pe simptomatologia DSM-IV. Acestea au fost concepute pentru a reﬂecta
principalele simptome prezentate în DSM-IV şi asociate cu următoarele tulburări:
tulburarea de conduită (CND),
tulburarea opoziţionismului provocator (TOP),
tulburarea depresivă majoră (DEP),
anxietatea generalizată (AG),
stresul posttraumatic (SPT),
dependenţa de substanţe (SUB).

Celelalte şase subscale clinice evaluează aspecte relevante legate de problemele
psihosociale ale adolescenţilor. Aceste subscale includ:
tulburare de alimentaţie (TA),
suicid (SUI),
probleme şcolare (PȘ),
predispoziţie spre violenţă/ furie (PVF),
concepţie despre sine (CS),
probleme interpersonale (PI).
Cele două subcale de validitate privind atitudinea defensivă (DEF) şi consecvenţa
răspunsurilor (CR) examinează aspecte legate de validitatea răspunsurilor.

Beneﬁcii
Se poate cota automat chestionarul cu ajutorul programului de cotare;
Se obține un raport automat de evaluare, în care sunt prezentate rezultatele atât sub
formă graﬁcă, cât și sub formă de text;
Interpretarea rezultatelor indică posibila prezență a tulburărilor sau a problemelor cu
care se confruntă adolescentul, precum și severitatea lor;
Ajută la testarea eﬁcacității intervențiilor psihoterapeutice, prin evaluarea
modiﬁcărilor în simptomatologia adolescentului.

Certiﬁcare
Certiﬁcat de utilizare a testului APS-SF se acordă persoanelor ﬁzice desemnate în vederea
certiﬁcarii pe perioadă NEDETERMINATĂ.
În vederea obținerii certiﬁcarii APS-SF, este necesar ca persoana ﬁzică desemnată pentru
certiﬁcare să posede diplomă de licenţă în psihologie.

Conținut Pachet
1. Scala de evaluare a tulburărilor din adolescență-forma scurtă (APS-SF), Manual pentru
specialiști;
2. Set de 25 de broşuri cu itemi;
3. Set de 25 de foi de cotare;
4. Un CD care conține softul de cotare a testului, amprentat cu numele beneﬁciarului și
numărul contractului.

Tarife
Persoană ﬁzică: 800 lei (TVA inclus)

Persoană juridică: 1300 lei (TVA inclus)
Certiﬁcare suplimentară: 150 lei (TVA inclus)
* Certiﬁcare suplimentară reprezintă certiﬁcarea (acreditarea) unui alt psiholog (pe lângă
cel desemnat la achiziția pachetului de test).

Procedura De Achiziție
Obţinerea chestionarului APS-SF şi a licenţei de utilizare se face după următoarea
procedură:
1. Se adaugă produsul dorit în coșul de cumpărături, conform categoriei de preț de care
aparține clientul (persoană ﬁzică sau persoană juridică).
2. După adăugarea produsului în coș, se accesează butonul „Comanda mea” și se apasă
butonul „Finalizare comandă”. În cadrul acestei etape, se va solicita completarea unui
formular de comandă.
ATENȚIE: Informațiile introduse în formularul de comandă vor ﬁ introduse în contractul de
achiziție și în factura ﬁscală.
3. După ce, prin intermediul comenzii de pe site-ul COGNITROM, primim formularul
completat de către client, reprezentantul ﬁrmei Cognitrom îi va trimite acestuia, prin
mail, o factură proformă şi un contract personalizat.
4. Clientul listează acest contract în 2 exemplare, pe care le semnează şi le trimite prin
poştă, împreună cu copia aferentă a dovezii de plată, conform condiţiilor de plată din
contract (copie a ordinului de plată sau a chitanţei de achitare a sumei).
5. Adresa la care se trimite plicul este: SC COGNITROM, Piaţa 14 Iulie, nr. 18, ClujNapoca.
6. După primirea contractului semnat şi a dovezii de plată, clientul va primi prin
intermediul curieratului: testul comandat, certiﬁcatul de utilizare, exemplarul
clientului de contract și factura ﬁscală.

Produse similare

Chestionar de
evaluare a
simptomelor
adolescentului
(ASI-4)

Chestionar de
evaluare a
copingului cognitivemoţional (CERQ)

Chestionar de
evaluare a copiilor
de vârstă școlară
(CSI-4)

Platformă de
Bateria de evaluare
evaluare a
neuropsihologică la
dezvoltării 3-6/7 ani copii 3-12 ani
(PEDa)
(NEPSY)

