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Scopul:

Evaluarea persoanelor suspectate de autism sau alte 
tulburări din spectrul autist, pe trei domenii funcţionale: 
a) limbaj şi comunicare; b) interacţiuni sociale reciproce; 
c) comportamente şi interese restrictive, repetitive şi 
stereotipe.

Cui se adresează:

adulţi (părinte, tutore, însoţitor familiarizat cu istoricul 
persoanei suspectate de autism)

Limitele de vârstă:

peste 2 ani

Formă de administrare:

Individuală, Heteroevaluare

Timp administrare:

90-150 minute

Categoria:

Instrument psihometric de clasă C

Număr de itemi:

93 itemi, sub forma unor întrebari

Starter’s kit componență:

Kit ADI-R (scorare manuală):
Manualul ADI-R, Protocol de interviu ADI-R, Formular de
algoritm comprehensiv ADI-R, Program scorare electronică pentru 
ADI-R/ADOS/SCQ, Manualul de training ADI-R, Training suport 
media (8 DVD-uri) pentru ADI-R

Descriere: V-ar interesa:

Autism Diagnostic Observation Schedule 
(ADOS, Programul de Observaţie pentru 
Diagnosticul  Autismului)

Social Communication Questionnaire 
(SCQ, Chestionarul pentru evaluarea 
comunicării sociale la persoanele 
suspectate de autism)

Autism Spectrum Rating Scales
(ASRS, Scalele de evaluare a tulburărilor 
de spectru autist)

Behaviour Assessment System for 
Children 
(BASC, Sistemul de evaluare a 
comportamentului pentru copii şi 
adolescenţi)

Autori:

Pentru mai multe detalii vizitaţi des şi cu încredere site-ul 
www.testcentral.ro sau contactaţi-ne direct!

 

Str. Grigore Moisil, Nr. 42, Sector 2, Bucureşti
Tel: +4 021 230 45 99, +4 021 230 51 50

Fax: +4 021 230 45 99
Mobil: 0722 698 175

e-mail: support@testcentral.ro

ADI-R (Autism Diagnostic Interview-
Revised) se înscrie alaturi de ADOS 
în categoria instrumentelor “Golden 
Standard” privind evaluarea tulburărilor 
din spectrul autismului.

• 
ADI-R este un interviu comprehensiv care 
oferă o evaluare completă a persoanelor 
suspectate de autism sau de alte tulburări 
aparținând acestui spectru. 

ADI-R are forma unui interviu clinic semi-
structurat, aplicat părinților sau îngrijitorilor copiilor ce sunt 
suspectați de prezența unei tulburări pervazive de dezvoltare, 
determinând în ce măsură criteriile DSM sunt întrunite sau nu 
pentru această tulburare. 

Aplicativitate. ADI-R s-a dovedit a fi foarte util atât în diagnosticul 
formal, cât și în planificarea tratamentului și a programelor 
educaționale.

Alături de diagnosticul autismului, rezultatele pot fi utilizate ca 
sprijin în determinarea nevoilor clinice ale grupurilor în care rata 
tulburărilor din spectrul autismului se așteaptă să fie mai ridicată 
(de exemplu, persoane cu probleme severe de deteriorare a 
limbajului sau cu anumite condiții medicale, copii care suferă de 
orbire congenitală și tineri suferind de deprivare instituțională). 
ADI-R s-a dovedit eficient în diferențierea autismului de alte 
tulburări de dezvoltare și în evaluarea limitelor sindromului, în 
identificarea de noi subgrupuri și în cuantificarea simptomatologiei 
autiste. Folosirea extensivă a ADI-R în comunitatea de cercetare 
este o dovadă puternică în sprijinul fidelității și validității 
rezultatelor categoriale.

Concepte. ADI-R conține 93 de itemi care se concentrează asupra 
a trei domenii funcționale care se află în concordanță cu criteriile 
de diagnostic stabilite în DSM-IV în ceea ce privește tulburările de 
spectru autist: 

1. Limbaj / Comunicare; 
2. Interacțiuni sociale reciproce; 
3. Comportamente și interese restrictive, repetitive și stereotipe.  

Instrumentul acoperă opt arii de conținut: 

• Informațiile privind proveniența subiectului, incluzând 
familia, educația, diagnostice anterioare și medicația; 

• O prezentare generală a comportamentului subiectului; 
• Dezvoltarea în perioada copilariei mici și blocaje în dezvoltare; 
• Achiziția limbajului și pierderea limbajului și a altor abilități; 
• Funcționarea curentă a limbajului și comunicarii;
• Dezvoltarea socială și jocul; 
• Interese și comportamente;
• Comportamente relevante clinic, cum ar fi agresiune, auto-

agresiune și posibila simptomatică epileptică. 


