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

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

Mod de aplicare

creion-hârtie

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.

