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

Screeningul tulburărilor de comportament
alimentar și a vulnerabilităților psihologice
care predispun la dezvoltarea acestui tip de
tulburări

Grup țintă

fete și femei cu vârste peste 13 ani

Utilizatori

psihologi clinicieni/ școlari, psihoterapeuți,
psihiatri, medici de familie

Domeniu de
aplicare
Timp mediu de
aplicare
Mod de aplicare

Psihologie clinică, Consiliere psihologică,
Psihoterapie
10-15 minute
creion-hârtie

Descriere
EDI-3 LS este o listă de simptome care contribuie la strângerea sistematică de date
referitoare la simptome speciﬁce tulburărilor de comportament alimentar, pentru a stabili
dacă sunt îndeplinite toate criteriile de diagnostic conform DSM-IV-TR. Inventarul cuprinde
91 de itemi, grupaţi în 4 scale: scale speciﬁce pentru tulburările de comportament
alimentar, scale psihologice, scale compozite și scale de validitate a răspunsurilor, după
cum urmează:
Scale speciﬁce pentru tulburările de comportament alimentar:
Dorința de a ﬁ slab
Bulimie
Nemulțumire față de corp
Scale psihologice:
Stimă de sine scăzută
Alienare personală
Nesiguranță interpersonală
Alienare interpersonală
Deﬁcite interoceptive
Dezechilibru emoțional
Perfecționism
Ascetism

Frica de maturitate
Scale compozite:
Risc de tulburare de comportament alimentar
Ineﬁcacitate
Probleme interpersonale
Probleme emoționale
Control exagerat
Neadaptare psihologică generală
Scale de validitate:
Scala Inconsecvență
Scala Raritate
Scala Impresie negativă
EDI-3 FT este un scurt formular de autoevaluare, cu 25 de întrebări din EDI-3 şi cu întrebări
legate de indicatorii comportamentali, care sunt folosite pentru a identiﬁca persoanele cu
posibile tulburări de comportament alimentar. Poate ﬁ administrat în licee, facultăţi, cluburi
sportive sau alte locuri nonclinice, cu scopul de a stabili dacă o persoană ar trebui trimisă la
un consult de specialitate.

Beneﬁcii
• EDI-3 se recomandă a ﬁ utilizat atât ca instrument de screening, cât şi ca instrument de
evaluare a severităţii simptomelor prezente de tulburare de comportament alimentar.
• Este uşor de aplicat şi de cotat, scorurile la scale putând ﬁ utilizate pentru crearea de
proﬁluri individualizate.
• EDI-3 poate ﬁ utilizat atât în cercetare, cât şi în scop clinic, ﬁind deosebit de util în
elaborarea planurilor de tratament, pentru intervenţii speciﬁce şi în monitorizarea
rezultatelor acestora.

Conținut Pachet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Manualul profesional al EDI-3;
Manualul formularului de trimitere la un consult de specialitate – EDI-3 FT;
Set de 25 de Broşuri cu itemi;
Set de 25 de Liste de simptome;
Set de 25 de Formulare de răspuns;
Set de 25 de Formulare de trimitere la un consult de specialitate;
Set de 25 de Foi de proﬁl;
Certiﬁcat de utilizare.

Tarife
Persoană ﬁzică: 700 de lei (TVA inclus)

Persoană juridică: 1000 de lei (TVA inclus)
Certiﬁcare suplimentară: 150 de lei (TVA inclus)
* Certiﬁcare suplimentară reprezintă certiﬁcarea unui alt psiholog (pe lângă cel desemnat
la achiziția pachetului de test).

Certiﬁcare
Certiﬁcat de utilizare a testului EDI-3 se acordă persoanelor ﬁzice desemnate în vederea
certiﬁcarii pe perioadă NEDETERMINATĂ.
În vederea obținerii certiﬁcarii EDI-3, este necesar ca persoană ﬁzică desemnată pentru
certiﬁcare să posede diplomă de licenţă în psihologie.

Procedura De Achiziție
Obţinerea chestionarului EDI-3 şi a certiﬁcatului 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 ﬁzice 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.

Produse similare

Platformă de
evaluare a
dezvoltării
6/7-18/19 ani
(PEDb)

Scalele Endler de
evaluare
multidimensională a
anxietății (EMAS și
EMAS-SAS)

Platformă de
Chestionar de
Scala de abordare
evaluare a
evaluare a
strategică a
dezvoltării 3-6/7 ani copingului cognitivcopingului (SACS)
(PEDa)
emoţional (CERQ)

