Inventarul tulburărilor de personalitate
(OMNI-IV)
Scop

Evaluarea sănătății mintale

Grup țintă

persoane cu vârsta peste 18 ani

Utilizatori

psihologi clinicieni, psihoterapeuți,
psihiatri

Domeniu de aplicare
Timp mediu de
aplicare
Mod de aplicare

Psihologie clinică, Consiliere psihologică,
Psihoterapie
20-30 minute
creion-hârtie; cotare computerizată

Descriere
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Inventarul tulburărilor de personalitate OMNI-IV este un instrument ce permite
autoevaluarea tulburărilor speciﬁce de pe Axa II a DSM-IV. Acest inventar are vaste aplicaţii
clinice şi de cercetare. Se dovedește a ﬁ o metodă utilă şi eﬁcientă de a obţine informaţii
despre trăsăturile accentuate sau despre tulburările de personalitate.
Itemii testului și scorurile obținute: 210 itemi cu răspunsuri pe scală Likert cu 7 trepte;
Scoruri pe ﬁecare scală; Evidențierea răspunsurilor la itemii critici.

Rezultatul evaluării
Un raport în format electronic, generat automat de soft-ul OMNI-IV. Acest raport conține
rezultatele obținute la toate scalele OMNI-IV:
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histrionică,

Tulburare de personalitate narcisistă,
Tulburare de personalitate evitantă,
Tulburare de personalitate dependentă,
Tulburare de personalitate obsesiv-compulsivă;
Distres actual;
Inconsistență a răspunsurilor
Pe lângă datele brute și cotarea scorurilor, raportul conține și interpretările detaliate ale
acestor rezultate, răspunsurile la itemii critici (care indică prezența celor mai grave
simptome), graﬁce care sumarizează întreaga evaluare, cu scopul de a urmări vizual mai
ușor proﬁlul trăsăturilor accentuale/ tuburărilor de personalitate ale clientului.
Calități psihometrice: Consistență internă (0,48-0,94); Validitate test-retest (0,66-0.89);
Validitate convergentă bună; Putere bună de discriminare între clinic și non-clinic.
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Beneﬁcii
Prin utilizarea OMNI-IV, tulburările de personalitate sunt evaluate corect și
standardizat, în scopul evidențierii vulnerabilităților clienților de la nivelul
personalității lor.
Această evaluare este foarte relevantă în context clinic. Cunoașterea acestor trăsături
de personalitate accentuate îl poate ajuta pe psiholog să construiască un plan adecvat
de terapie, iar acest lucru poate favoriza foarte mult progresul terapeutic.
Pe lângă datele brute și scorurile cotate, raportul conține și interpretările detaliate ale
acestor rezultate, răspunsurile la itemii critici (care indică cele mai grave simptome),
graﬁce care sumarizează întreaga evaluare, pentru a ﬁ ușor de urmărit vizual proﬁlul
trăsăturilor accentuale/tuburărilor de personalitate ale clientului.

Conținut Pachet
Manual de specialitate
Set de 25 de broșuri OMNI-IV
CD cu software de cotare
Certiﬁcat de utilizare

Tarife
Persoană ﬁzică: 1000 lei (TVA inclus)
Persoană juridică și instituții: 1600 de lei (TVA inclus)
Set suplimentar de evaluare: 7 lei (TVA inclus). Comanda minimă este de 25 de seturi.
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 testului OMNI-IV se acordă persoanelor ﬁzice desemnate în
vederea certiﬁcarii pe perioadă NEDETERMINATĂ.
În vederea obținerii certiﬁcarii OMNI-IV, este necesar ca persoana ﬁzică desemnată pentru
certiﬁcarea să posede diplomă de licenţă în psihologie.

Procedura De Achiziție
Obţinerea chestionarului OMNI-IV 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 etap, 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.
Pentru a putea funcționa, software-ul OMNI-IV trebuie activat după instalare .
Fiecare client poate să-și activeze soft-ul de 2 ori, respectiv să îl instaleze de
două ori (pe două calculatoare).

Instrucțiunile de activare se găsesc pe CD și în folder-ul creat după instalare.
Link-ul
prin
care
se
face
activarea
este:
http://omni.cognitrom.com/activare-licenta

Produse similare

Chestionar de
evaluare a copiilor
(ECI-4)

Inventarul
tulburărilor de
comportament
alimentar-3 (EDI-3)

Chestionar de
Chestionar de
evaluare a
evaluare a
simptomelor
copingului cognitivadolescentului
emoţional (CERQ)
(ASI-4)

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

