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Diagnosticul 
diferențial al 
tulburărilor psihotice

Schizofrenia

Tulburarea psihotică scurtă

Tulburarea schizofreniformă

Tulburarea schizoafectivă

Tulburare delirantă

Alte tulburări psihotice specificate



SCHIZOFRENIA

Crt. A

• 1. idei delirante

• 2. halucinații

• 3. vorbire dezorganizată

• 4. comportament sever dezorganizat sau 
catatonic

• 5. simptome negative (ex. expresie emoțională 
diminuata, avoliție)

- minim 2 (cel puțin 1 din categoria 1,2,3) 
prezente minim o lună, durată de 6 luni;

- în afara unui ep. depresiv major sau maniacal;

- Deteriorare serioasă a funcționării în plan social, 
ocupațional sau personal (autoîngrijire).



Particularități ale evaluării 
clinice

• Cine solicită evaluarea? (medic curant, autorități locale, 
aparținători, angajator, clientul însuși etc);

• Contextul: internare vs ambulatoriu, public vs privat, 
context cu miză (pensie și/sau ajutor de handicap, 
instituționalizare), online vs fata in fata;

• Scopuri ale evaluării: precizare diagnostică, intervenție 
psihoterapeutică, monitorizarea evoluției, monitorizarea 
aderenței la tratament, determinarea nivelului de 
funcționare generală, identificarea nevoilor și realizare plan 
asistență 

• Utilizarea surselor multiple;



Colaborare

Clarificați:

- Clientul își dorește o evaluare/intervenție psihologică?

- Care îi sunt așteptările?

- Care îi sunt temerile? Îi este frică să stea de vorbă 
despre problemele sale?

- Ce experiențe anterioare a avut cu profesioniștii?

- I-a fost greu să vină la dvs?

- Clienta crede că are probleme? Altele decât ceilalți 
oameni?

- Are nevoie de ajutor? Poate fi ajutat? Un ajutor
psihologic?



Strategii de abordare

• Obțineți cât mai multe informații înaintea evaluării;

• Utilizați un limbaj adecvat - evitați jargonul, adaptați vocabularul la nivelul de 
educație al clienților;

• Destindeți clienții, „small talk” (5 min);

• Auto-dezvăluire, interese comune;

• Acceptați ritmul pacientului;

• Clarificați unele aspecte de la început (luatul notițelor, confidențialitate,
informații pentru familie, etc.)

• Verificați consensul pas cu pas;

• Lăsați clientul/a să fie „șoferul” – promovați autonomia și autodeterminarea;

• Oferiți explicații simple referitoare la procesul de evaluare– oferiți o motivare 
(accent pe normalizare, non-patologizant, înțelegere a distresului)–
consimțământ informat;

• Validare și motivare; 



Strategii de abordare

• Stil colaborativ, non intruziv;

• Retragere tactică în caz de emoții „hot”;

• Ținem cont de starea de moment și de așteptările clientului;

• Observați semnele non-verbale;

• Evidențiați punctele tari, identificați resursele restante;

• Structură adecvată – „less is more”!;

• Răbdare și perseverență;

• Asigurați-vă că clienții părăsesc cabinetul cu un nou mod de a privi lucrurile, 
cu un zâmbet;

• Primează relația terapeutică



Dimensiuni (I) – adaptare dupa Meichenbaum, D.

• 1A Motivul prezentării/context

• 1B Date pașaportale, istoric personal relevant, istoric medical, istoric infracțional

• 2A Problema prezentă – Evaluarea simptomelor (intensitate, distres, impact) 

• 2B Evaluarea funcționării generale – roluri exercitate, probleme interpersonale, abilități soc. 
deficitare

• 3 Comorbidități – alte condiții medicale relevante asociate, durere fizică + tratament, TP  

• 4. Stresori – prezenți și anteriori + comportamente de risc;

• 4.1. Prezent: financiar, legal, medical, ocupațional, conflicte interpersonale, violență etc

• 4.2. Ecologic/ mediu de viață – sărăcia, stigmatizarea, discriminare, microagresiuni

• 4.3. Anteriori/ Stres Developmental – abuz, consum de alcool/substanțe, bullying, 
comportament agresiv   

• 4.4. Familial – psihopatologie la nivelul familiei, consum de alcool



Dimensiuni (II)

• 5. Tratament – Trecut și prezent; satisfacția cu tratamentul, aderență, discontinuitate (motiv), 
terapii alternative, tratemente și atitudini aparținători; 

• 6. Puncte tari/Resurse/Reziliență

• 6A Individual: calități, abilități, priceperi, pasiuni, optimism, principii, spiritualitatea;

• 6B Social: suport social, relații sociale, integrare în comunitate;

• 6C Sistemic – accesibilitatea serviciilor, continuitatea îngrijirilor, management de caz;  

• 7. Obiective – termen scurt, mediu si lung

• 8 Potențiale bariere ale progresului terapeutic

• 8A. Individual – comportamente de isc, non-aderenta etc

• 8B. Social – atitudinea aparținătorilor, conflicte ăn mediu, emoție exprimată etc

• 8C. Sistemic – lipsa transport, izolare geografica 



Instrumente de 
evaluare

• Scale de evaluare a simptomelor

• Scale de evaluare a insight-ului

• Scale de evaluare a depresiei și a riscului 
suicidar

• Baterii de evaluare a funcțiilor cognitive

• Instrumente de evaluare a nivelului de 
funcționare și abilităților prezente

• Evaluarea calității vieții

• Scale de evaluare a aderenței la tratament  



Evaluarea simptomelor

• Interviul clinic structurat pentru tulburările din 
DSM 5; 

• Scala de Sindrom Pozitiv și Negativ (PANSS), 
Kay et all, 1987;

• Scala de evaluare a Simptomelor Psihotice 
PSYRATS – Haddock et all, 1999

• Scala de Evaluare a Simptomelor Pozitive și 
Scala de Evaluare a Simptomelor Negative –
SAPS și SANS – Andreasen, 1983, 1984;

• Inventarul Peters pentru Idei Delirante (PDI) –
Peters et all. 1999



Scala PANSS - Positive and Negative 
Syndrome Scale for Schizophrenia

- interviu clinic semi structurat de evaluare a severităţii
simptomelor persoanelor cu schizofrenie;

- cuprinde și un chestionar pentru persoanele de îngrijire: 
IQ- PANSS

- este constituită din 3 subscale: pozitivă (7 itemi), negativă 
(7 itemi) şi o subscală generală de patologie (G-16 itemi), 
totalizând 30 itemi. 

- Fiecare simptom este precis definit şi poate fi prezent în 
diferite grade, de la 1-absent la 7 extrem. 

- Scorul PANSS total poate varia între 30 și 210;

- PANSS permite o cuantificare exactă a simptomelor, care 
se pretează la o prelucrare statistică ulterioară. 

- Durata administrare: 30-40 minute



   Scor  

POZITIVA (P) 

1 P1 Idei delirante    

2 P2 Ideaţie dezorganizată  

3 P3 Activitate halucinatorie  

4 P4 Agitaţie psihomotorie   

5 P5 Idei de grandoare  

6 P6 Suspiciune/persecuţie  

7 P7 Ostilitate  

NEGATIVA (N)  

8 N1 Trăire emoţională săracă  

9 N2 Implicare afectivă scăzută  

10 N3 Relaţii interpersonale alterate  

11 N4 Retragere socială de tip apatic/pasiv  

12 N5 Dificultăţi la nivelul gândirii abstracte  

13 N6 Lipsa de spontaneitate şi de fluenţă verbală  

14 N7 Gândire stereotipă  

 

15 G1 Preocupări somatice  

16 G2 Anxietate  

17 G3 Sentimente de culpabilitate  

18 G4 Tensiune  

19 G5 Manierisme si postura  

20 G6 Depresie  

21 G7 Lentoare psihomotorie  

22 G8 Lipsa de cooperare  

23 G9 Conţinut neobişnuit al gândirii  

24 G10 Dezorientare  

25 G11 Atenţia diminuată  

26 G12 Lipsa discernământului şi a criticii asupra propriei 
condiţii 

 

27 G13 Tulburare voliţională  

28 G14 Controlul pulsional diminuat  

29 G15 Preocupări de tip autist  

30 G16 Evitare socială activă  
 



Principii generale în administrarea PANSS

• Utilizarea surselor multiple – date de la aparținători sau personalul de îngrijire, observații clinice realizate 
în timpul interviului; 

• Înregistrarea informațiilor/mențiunilor/observațiilor clinice în scris, în dreptul fiecărui item. De ex 
(comportament halucinator): Pacientul relatează că frecvent, când se uită la televizor, aude vocea mamei 
sale decedate care îl ceartă pentru că „stă degeaba” și îi spune că „nu e bun de nimic”. Drept răspuns, 
pacientul fie dă sonorul la maxim, fie închide televizorul. Uneori vocea îi comandă să facă anumite lucruri 
(de ex. curățenie) și îl amenință că dacă nu execută ordinul se va întâmpla ceva rău.

• Interpretare ad-literam a definițiilor constructelor și ancorelor asociate; 

• Întotdeauna acordăm cel mai mare scor care se impune;

• Întotdeauna faceți referire la perioada de timp (ultima săptâmână);  

• Evaluarea itemilor N4 (retragere socială) și G16 (evitarea socială activă) se face exclusiv prin consultarea 
terților



P1 – Idei delirante

• Definiție: Convingeri nefondate, nerealiste și idiosincratice. Elemente pentru evaluare: conținutul ideatic exprimat în timpul 
discuției și influența acestuia asupra relațiilor sociale și asupra comportamentului, așa cum sunt ele descrise de personalul
de îngrijire sau familie.

• Evaluare

1. Absentă – Nu corespunde definiției;

2. Minimă – Patologie incertă, poate fi la limita superioară a normalului

3. Ușoară – Prezența a 2 sau 3 idei delirante vagi, nesistematizate și care nu sunt susținute cu tenacitate. Aceste idei 
nu interferează cu gândirea, relațiile sociale sau comportamentul subiectului 

4. Moderată – Prezență fie a unei organizări caleidoscopice de idei delirante imprecise și instabile, fie a câtorva idei 
delirante precis conturate care uneori interferează cu gândirea, relațiile sociale și comportamentul

5 Moderat-severă – Prezență a numeroase idei delirante clar precizate, care sunt susținute de subiect cu tenacitate și 
care interferează uneori gândirea, relațiile sociale și comportamentul

6. Severă – Prezența unui set de idei delirante stabile, bine formate, eventual sistematizate, susținute cu tenacitate și 
care interferează uneori gândirea, relațiile sociale și comportamentul

7. Extremă – Prezența unui set stabil de idei delirante care sunt fie foarte sistematizate, fie foarte numeroase și care 
domină aspecte majore ale vieții subiectului. Acestea conduc frecvent la acte nepotrivite și iresponsabile care pot pune în 
pericol securitatea pacientului sau a altori persoane



Evaluarea ideilor delirante

• Reconstituirea contextului în care au apărut;

• Evenimente de viaţă, traume, consum de alcool etc;

• Detalierea conținutului delirant;

• Identificarea factorilor predispozanți, declanșatori, menținere

• Evaluarea distorsiunilor cognitive: de intentionalitate, autoreferentiala, de externalizare (gandire 
bazata pe senzatii somatice si pe emotii), de confirmare;

• Examinarea răspunsurilor emoționale si comportamentale la i.d. și a gradului de convingere

• Impactul asupra calității vieții și relațiilor;

• Identificarea argumentelor cheie aduse in sprijinul i.d.;

• Evaluarea schemelor cognitive subiacente (credințe premorbide);

• Identificarea funcției delirului.



Care este 
funcția 
delirului?

• sens și semnificație în 
viață

• protecție a stimei de 
sine

• protecție împotriva 
disperării/amenințării

• evitarea situațiilor 
anxiogene – munca, 
iesiri cu prieteni;

• Explicație pentru 
situațiile ciudate sau 
anormale

• Ofera un subiect de 
discutie/interes.



Evaluarea halucinațiilor auditive

• Aspectele ale experienței

• Caracteristici ale vocilor

• Istoria personală legata de experienta vocilor/copilarie

• Situații declanșatoare/triggeri

• Conținutul vocilor

• Interpretarea originii vocilor

• Impact

• Relația cu vocile si strategii de coping;

• Istoric de tratament

• Rețea socială



Ce sunt simptomele 
negative?

Aplatizare afectivă – reactivitate emoţ. diminuată, 
dificultăţi în comunicarea emoţiilor

Alogia – sărăcia discursului, lipsa de spontaneitate 
şi fluenţă verbală

Abulie, Apatie, Anergie – motivaţie diminuată, 
neglijare nevoi personale, lipsa scopurilor

Anhedonie – lipsa plăcerii

Alterare relaţii interpersonale – indiferent, evitare 
interacţiune, distanţă

Gândire stereotipă, dificultăți în gândirea 
abstractă



Evaluare funcţională: anhedonie

• Ce vă bucură (potenţiale surse de plăcere)? 

• Aveţi momente în care vă este greu să simţiţi plăcere? 

• Când se întâmpla aceasta? Cum aşa? Ce vă spuneţi atunci? 

• Există lucruri care vă plăceau în trecut dar în prezent nu vă mai atrag? 

• Când aţi observat acest lucru? 

• Vă doriţi să simţiţi plăcere sau bucurie? 

• Dacă descoperiţi că lucrurile nu vă mai atrag ca înainte sau nu vă mai plac, cum 
reacţionaţi? Ce faceţi exact? Cum vă simţiţi?



Evaluare – principii generale

• Primează relația terapeutică;

• Proces continuu, accent pe starea de moment a pacientului;

• Linia vieții/analiza biografică – evidențierea evenimentelor pozitive și 
negative;

• Identificarea resurselor, abilităților restante și a punctelor tari;

• Semnificația simptomelor și funcția acestora (ex. de protecție);

• Identificarea interpretărilor și comportamentelor care mențin sau agravează 
simptomatologia;

• Analiza funcțională



Referințe bibliografice

• Kay, S.R., Opler, L.A., Lindenmayer, J.P., 1989. The positive and negative syndrome scale 
(PANSS): Rationale and standardisation. Br. J. Psychiatry 155 (suppl 7) 59–65.

• Haddock, G., McCarron, J., Tarrier, N., Faragher, E.B., 1999. Scales to measure 
dimensions of hallucinations and delusions: the Psychotic Symptom Rating Scales 
(PSYRATS). Psychol. Med. 29, 879–889

• Peters E, Joseph S, Day S, Garety P. Measuring delusional ideation: the 21-item Peters 
et al. Delusions Inventory (PDI). Schizophr Bull. 2004;30(4):1005-22. doi: 
10.1093/oxfordjournals.schbul.a007116. PMID: 15954204.

• Meichenbaum, D "Treating Individuals With Addictive Disorders: A Strengths-based 
Workbook for Patients and Clinicians" Routledge Publishers


