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Vă rugăm să citați articolul de mai jos, atunci când utilizați această scală:
Ustun, B., Adler, L.A., Rudin, C., Faraone, S.V., Spencer, T.J., Berglund, P., Gruber, M.J.,
Kessler, R.C. (2017). The World Health Organization Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
Self-Report Screening Scale for DSM-5. JAMA Psychiatry, 74(5), 520-526.

Sunteți un adult care suferă de ADHD?
Întrebările de mai jos vă pot ajuta să aflați.
Mulți adulți suferă de tulburare de deficit de atenție/hiperactivitate la adulți (ADHD la adulți) și nu sunt conștienți
de acest lucru. De ce? Deoarece simptomele sale sunt adesea confundate cu o viață stresantă. Dacă ați simțit
acest tip de frustrare cea mai mare parte a vieții, este posibil să fiți un adult cu ADHD – o afecțiune pe care
medicul dumneavoastră o poate diagnostica și trata.
Următorul chestionar poate fi utilizat ca punct de pornire pentru a vă ajuta să recunoașteți semnele/simptomele
de ADHD la adulți, dar nu are rolul de a înlocui consultația efectuată de către un profesionist instruit din
domeniul medical. Un diagnostic precis poate fi pus numai printr-o evaluare clinică. Indiferent de
rezultatele chestionarului, dacă aveți nelămuriri cu privire la diagnosticul și tratamentul ADHD la adulți, vă
rugăm să le discutați cu medicul dumneavoastră.
Această Scală de Screening pentru Autoraportare ADHD la Adulți pentru DSM-5 (ASRS-5) este destinată persoanelor cu
vârsta de 18 ani sau peste.
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2. Cât de des vă părăsiți locul în timpul ședințelor sau în alte situații în care
este necesar să rămâneți așezat/ă?
3. Cât de des aveți dificultăți în a vă destinde sau a vă relaxa atunci când
aveți timp pentru dumneavoastră?
4. Când sunteți într-o conversație, cât de des terminați propozițiile
persoanelor cu care vorbiți, înainte ca acestea să le poată termina ele
însele?
5. Cât de des amânați lucrurile până în ultimul moment?

6. Cât de des depindeți de alții pentru a vă menține viața în ordine și
ocupa de detalii?

Foarte des

Frecvent

Uneori

Rar

Bifați caseta care descrie cel mai bine modul în care v-ați simțit și v-ați
comportat în ultimele 6 luni. Vă rugăm să transmiteți chestionarul completat
personalului medical în timpul următoarei programări pentru a discuta
rezultatele.
1. Cât de des aveți dificultăți în a vă concentra asupra a ceea ce vă spun
ceilalți, chiar și atunci când vi se adresează direct?

Niciodată

Data

ADHD-ASRS v1.1
Scala de Autoraportare ADHD pentru Adulți (ASRS v1.1) și sistemul de punctaj au fost create în
colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Grupul de Lucru pentru ADHD la Adulți pentru a
ajuta profesioniștii din domeniul sănătății să-și examineze pacienții pentru ADHD la adulți. Perspectivele
obținute prin acest screening pot sugera necesitatea unui interviu mai aprofundat cu clinicianul. Întrebările
din ASRS v1.1 sunt în concordanță cu criteriile DSM-IV și abordează manifestările simptomelor ADHD la
adulți. Conținutul chestionarului reflectă, de asemenea, importanța pe care DSM-IV o acordă
simptomelor, afectărilor și antecedentelor medicale pentru un diagnostic corect. Pentru detalii
suplimentare despre ADHD-ASRS v1.1, vizitați: http://www.hcp.med.harvard.edu/ncs/asrs.php

Actualizări bazate pe versiunea DSM-5 a scalei de screening
Actualizările de mai sus au fost realizate pe baza lucrării lui Ustun et al. din 2017 pentru dezvoltarea unei
versiuni DSM-5 a scalei de screening ASRS:

Ustun, B., Adler, L.A., Rudin, C., Faraone, S.V., Spencer, T.J., Berglund, P., Gruber, M.J., Kessler, R.C.
(2017). The World Health Organization Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Self-Report
Screening Scale for DSM-5. JAMA Psychiatry, 74(5), 520-526.
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28384801).
Există 2 opțiuni pentru punctaj. Ca primă opțiune, puteți utiliza punctajul simplu (de exemplu, punctați
fiecare element din intervalul 0-4 și acordați tuturor un punctaj rezumativ 0-24) și utilizați punctajul
continuu 0-24 rezultat ca predictor fără a avea un prag clinic. Oricine îl poate face fără a cere permisiune.
Acesta este tipul de abordare utilizat în marea majoritate a altor scale de screening. Dacă doriți, îl puteți
combina cu Lista de Verificare a Simptomelor ASRS v1.1
(https://med.nyu.edu/psych/sites/default/files/psych/psych_adhd_checklist_0.pdf) pentru a obține un
inventar al simptomelor DSM cu 18 articole.
Ca a doua opțiune, îl puteți contacta pe Lenard Adler la NYU (Lenard.Adler@nyumc.org) pentru a obține
permisiunea de a utiliza regulile de punctare cu drepturi de autor pentru versiunea DSM-5. Dacă
utilizarea prevăzută este în scopuri academice și nu face parte dintr-un studiu sponsorizat din domeniu,
nu va exista nicio taxă pentru utilizarea scalei, dar instituția dumneavoastră va trebui să semneze un
acord de utilizare înainte să vă trimitem instrucțiunile pentru punctaj. Acest acord interinstituțional este
destul de standard. Cererile pentru utilizări comerciale ale screener-ului vor necesita o licență, care poate
fi, de asemenea, obținută contactându-l pe Dr. Adler.
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