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PANSS 
Positive and Negative Syndrome Scale 
Scala de sindrom pozitiv si negativ

Stanley R. Kay, Ph.D., Lewis A. Opler, M.D., Ph.D., 
Abraham Fiszbein, M.D., împreună cu Paul M. Ramirez, 
Ph.D., Mark Opler, Ph.D., MPH şi Leonard White, Ph.D
Adaptat în România de Simona Ștefan și Raluca Livinți

Evaluarea categorială și pe dimensiuni a fenomenelor 
relaționate cu schizofrenia

adulți

peste 18 ani

Individuală, Autoevaluare/Heteroevaluare

Timp administrare

30-40 de minute

Categoria

Instrument psihometric de clasă B

Număr de itemi

Interviul clinic pacient - 33 de simptome x 7 întrebări, 
în total 231 de itemi (interogații)
Interviul clinic asistent îngrijire pacient - 179 de itemi

188.62 EUR,TVA inclus / Kit PANSS: 
Manualul PANSS (1 buc), Interviul clinic structurat pentru Scala 
de sindrom pozitiv și negativ (SCI-PANSS) (10 buc), Chestionarul 
pentru persoanele de îngrijire pentru Scala de sindrom pozitiv 
si negativ (IQ-PANSS) (10 buc), Formularul de scorare manuală 
PANSS (10 buc), Criteriile de cotare PANSS (10 buc)

Positive and Negative Syndrome Scale  
este un instrument folosit în 
evaluarea severității simptomelor în 
schizofrenie și altor tulburări 
psihiatrice, spre exemplu în evaluarea 
tulburării bipolare și a psihozei 
afective. PANSS oferă o tehnică bine 
definită, standardizată de evaluare a 
spectrului pozitiv-negativ, fiind un 
instrument solid din punct de vedere 
metodologic și psihometric. 

Este aplicabil într-un timp relativ scurt și poate fi folosit pentru 
evaluarea longitudinală, cu un efort minim de instruire și 
reorientare din partea clinicianului.

Anumite componente ale PANSS au fost folosite în studii asupra 
bolii Alzheimer, anorexiei nervoase, psihozelor induse de 
substanțe si multor altora. PANSS are forma unui interviu clinic 
semi-structurat formalizat care evaluează dimensiuni ale 
simptomelor pozitive, negative și de alt tip, cu ajutorul a 7 
trepte de intensitate. 

PANSS include 33 de itemi care redau:
  Scorul scalei Pozitiv (P),
  Scorul scalei Negativ (N),
  Indicele compozit (Scala Pozitiv minus scala Negativ),
  Scala de Psihopatologie generală (G),
  Riscul de agresivitate (S)
  Scorul total . 

Principalele sale arii de utilitate sunt evaluarea clinică, răspunsul 
la tratament, prezicerea rezultatelor și evaluarea severității 
dizabilității, putând fi utilizat în practica privată, în centre 
publice de sănătate mintală, în spitale, în centre de consiliere 
pentru familie, în centre rezidențiale de psihoterapie etc.

Cele două modalități de cotare permit aflarea scorurilor pe 
clustere de simptome: (Lipsa de energie, Perturbarea gândirii, 
Activarea, Paranoia/Beligeranța și Depresia) și suplimentar 
(Negativ, Pozitiv, Dispoziție disforică, Activare și Preocupare 
autistă).

Beneficiile PANSS sunt extreme de numeroase: definește adecvat 
simptomele, oferă criterii operaționale în evaluare, are un 
număr echilibrat de itemi care constituie sindroamele pozitiv și 
negativ, oferă o procedură standard de interviu, evaluează 
prezența și severitatea sindroamelor, surprinde schimbările 
produse de medicație și ponderea simptomelor pozitive și 
negative, evaluează psihopatologia generală și influența acesteia 
asupra severității sindroamelor. Eșantionul pentru populația 
românească este format din 83 de pacienți spitalizați, dintre care 
un număr de N = 54 (61.5%) sunt bărbați, iar un număr de N = 29 
(34.9%) sunt femei. Vârsta pacienților este cuprinsă între 23 și 79 
de ani (m = 44.78, SD = 13.23). Cea mai bine reprezentată 
tulburare în eșantion este schizofrenia paranoidă (N = 36, 43.4% 
din eșantion).

Millon Clinical Multiaxial Inventory-III 
(MCMI-III, Inventarul Clinic Multiaxial 
Millon pentru adulți)

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

Kohs Block-Design Test 
(KOHS, Testul cuburilor KOHS)

Benton Visual Retention Test 
(BVRT, Testul de Memorie Vizuală Benton)

Wisconsin Card Sorting Test Testul
(WCST, Testul Wisconsin de Sortare a 
Cardurilor)


