Chestionarul de screening şi diagnostic
psihiatric (PDSQ)
Scop

Screening și diagnostic psihiatric pentru
axa I din DSM-IV

Grup țintă

persoane cu vârste de peste 18 ani

Utilizatori

psihologi clinicieni, psihoterapeuți

Domeniu de
aplicare
Timp mediu de
aplicare
Mod de aplicare

Psihologie clinică, Psihoterapie
15-20 minute – completare screening 3-5
minute – cotare 20-55 minute – aplicare
ghiduri de interviu clinic
creion-hârtie

Descriere
Chestionarul PDSQ permite obţinerea atât a unui scor general al psihopatologiei, cât şi
a scorurilor la subscale speciﬁce, vizând 13 tulburări de pe axa I:
Tulburare depresivă majoră,
Tulburare de stress posttraumatic,
Bulimie/ alimentaţie compulsivă,
Tulburare obsesiv-compulsivă,
Tulburare de panică,
Tulburări psihotice,
Agorafobie,
Fobie socială,
Abuz/ dependenţă de alcool,
Abuz/ dependenţă de medicamente (droguri),
Tulburare de anxietate generalizată,
Tulburare de somatizare,
Ipohondrie.
În plus, veți obține un scor pentru riscul de suicid şi ghiduri pentru realizarea de
interviuri suplimentare ulterioare.
Chestionarul cu 125 itemi atrage atenţia asupra domeniilor problematice, iar ghidurile de

interviu permit evaluarea problemelor la un nivel mai profund, în mod sistematic şi riguros.
Calități psihometrice
validitate concurentă şi de criteriu (discriminează între un lot clinic şi unul nonclinic,
între persoanele cu un anumit diagnostic şi cele fără acel diagnostic);
consistenţă internă (0,68-0,94) şi ﬁdelitate test-retest (0,67-0,93).
În contextul problemelor actuale (frecvenţa crescută a problemelor de sănătate mintală,
nivelul crescut al comorbidităţii clinice, dar care este prea puţin diagnosticată, lipsa de
resurse ﬁnanciare și de timp), PDSQ reprezintă o soluţie foarte bună, ce aduce două lucruri
extrem de importante în practica clinică:
creşterea ﬁdelităţii, prin standardizarea procesului de evaluare;
creşterea validităţii procesului de evaluare, prin facilitarea aplicării criteriilor de
diagnostic DSM-IV şi prin luarea în considerare a unor simptome care altfel ar ﬁ
trecute cu vederea.
Rezultatul evaluarii
Fișa de sumarizare ce conține rezultatele pe subscale, punctele de secțiune și itemii critici
din punct de vedere clinic, precum și scorul total în format brut și cotele T
corespunzătoare.

Beneﬁcii
Permite identiﬁcarea comorbidităţii cu implicaţii majore pentru tratament.
Oferă posibilitatea stabilirii unui diagnostic diferenţial al tulburărilor de pe axa I.
Permite evaluarea responsivităţii la tratament.
Pentru că este scurt, dar abordează probleme multiple, PDSQ permite practicienilor
să-şi îmbunătăţească eﬁcienţa clinică, cu adăugarea unei cantităţi minime de timp
alocat sarcinilor administrative.

Conținut Pachet
1.
2.
3.
4.
5.

Manualul testului
CD cu 13 ghiduri pentru realizarea interviurilor suplimentare de evaluare
Set de 50 de caiete de testare
Set de 50 de ﬁşe de sumarizare
Certiﬁcat de utilizare pe perioadă nedeterminată

Tarife
Persoană ﬁzică: 900 lei (TVA inclus)
Persoană juridică: 1400 lei (TVA inclus)
Set suplimentar de evaluare: 7 lei (TVA inclus)
Certiﬁcare suplimentară: 200 lei (TVA inclus)
* Certiﬁcare suplimentară reprezintă certiﬁcarea (acreditarea) unui alt psiholog (pe lângă
cel desemnat la achiziția pachetului de test).

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

Procedura De Achiziție
Obţinerea chestionarului PDSQ 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

Scala de evaluare a
tulburărilor din
adolescență (APSSF)

Inventarul
tulburărilor de
personalitate
(OMNI-IV)

Bateria de evaluare
neuropsihologică la
copii 3-12 ani
(NEPSY)

Platforma
computerizată de
evaluare
psihologică(CAS++)

Chestionar de
evaluare a
copingului cognitivemoţional (CERQ)

