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TRIPS
Ce este TRIPS?
TRIPS reprezintă un scurt instrument de investigaţie şi diagnostic care vine în sprijinul medicului de familie
pentru un diagnostic rapid şi adecvat a celor mai frecvente tulburări întâlnite în asistenţa primară – mai precis,
a tulburărilor de anxietate, a depresiei şi a problemelor legate de consumul de alcool. TRIPS este în aşa fel
conceput, încât după un scurt training şi un număr mic de aplicări el poate fi invatat si folosit fără să mai fie
necesare formularele tipărite.
De ce a fost dezvoltat TRIPS?
Până la 30 % din pacienţii medicilor de familie suferă de una sau mai multe dintre tulburările prezentate mai
sus. Mai degrabă decât sa meargă la psihiatru, ei preferă să vadă un medic de familie deoarece nu exista stigma
asociată acestei vizite. Cu toate acestea, pacienţii au tendinţa de a prezenta simptomele fizice, care sunt adesea
dominante în anxietate (de ex. palpitaţii), depresie (tulburările de somn şi pierderea apetitului), şi tulburari
legate de conumul de alcool (gastrita şi dureri ale picioarelor). Aceste simptome somatice maschează frecvent
tulburarea psihică mai puţin evidentă. Aceste tulburări sunt adesea interconectate, şi una dintre acestea poate
conduce la cealaltă (de ex. anxietatea şi depresia la consum nociv de alcool).
În ce situaţii se poate utliza TRIPS?
În orice situaţie în care simptomele fizice nu sunt explicate de o suferinţă somatică, sau în cazul în care
pacienţii reclamă direct un disconfort psihologic, este recomandată aplicarea TRIPS. TRIPS poate fi aplicat atât
la pacienţi cunoscuţi de multă vreme de medicul de familie, cât şi la pacienţi care sunt la prima vizită la cabinet.
Simptomele somatice trebuie excluse ca şi cauză a simptomelor prezentate. Totuşi, în patologiile fizice cronice
(ex. diabet) se pot dezvolta tulburări psihologice secundare şi TRIPS poate fi utilizat şi cu aceşti pacienţi.
Care sunt diagnosticele acoperite de TRIPS?
Cu ajutorul TRIPS, pot fi formulate doisprezece diagnostice prezentate în Secţiunea F a ICD-10: 5 din sfera
tulburărilor de anxietate (Tulburarea de panică, Tulburarea de tip anxietate generalizată, Agorafobia, Fobia socială
şi Fobii specifice), 5 diagnostice din sfera depresiei (Episodul depresiv, Tulburarea depresivă recurentă, Tulburarea
afectivă bipolară, Reactia depresivă scurtă şi Distimia) şi 2 categorii diagnostice din sfera alcoolismului (Utilizarea
nociva şi Sindromul de dependenta)*. De vreme ce TRIPS este în mod intenţionat un instrument scurt, este
recomandat ca medicul să devină familiar cu descrierea completă a diagnosticelor acoperite de TRIPS.
Care sunt limitele utilizării TRIPS?
Alte diagnostice decât cele acoperite de TRIPS (ex. Demenţa, Schizofrenia) trebuie clarificate. TRIPS este
un instrument utilizat pentru obţinerea unor diagnostice psihiatrice şi nu acoperă evaluarea circumstanţelor
de viaţă care trebuie investigate în alte moduri. Pe lângă aspectul informaţional acoperit de TRIPS, aspectul
emoţional şi relaţional al interacţiunii medic-pacient este foarte important. Aceste aspecte emoţionale nu sunt
cuprinse în TRIPS, dar trebuie luate în considerare. Ca o regulă, TRIPS trebuie integrat într-un interviu mai lung
care acoperă şi aceste aspecte.

TRIPS
Cum funcţionează TRIPS?
TRIPS îmbunătăţeşte aspectul informaţional al interviului de diagnostic prin indicarea căii optime de a ajunge
la cele 12 dignostice ICD-10, prin punerea la dispoziţie a:
- un chestionar de auto-evaluare a pacientului, rezultatele la acesta indicând direcţia în care interviul
de diagnostic trebuie să meargă, reprezentând astfel un INDICATOR pe drumul către diagnostic.
- trei arbori decizionali pentru diagnosticul pentru cele trei categorii de diagnostic acoperite (Tulburări
de anxietate, Depresie, Probleme cu consumul de alcool), fiecare dintre aceştia cu o scurtă definiţie
a diagnosticelor cuprinse in arborele respectiv – reprezentând o HARTĂ pentru orientarea către
destinaţie. Înainte de utilizarea TRIPS pentru prima dată, medicul trebuie să aibă cunoaşterea
completă a acestor arbori decizionali precum şi a definiţiilor tulburărilor acoperite.
- trei ghiduri de interviu pentru fiecare arbore decizional de diagnostic, ilustrând drumul optim de
urmat până la diagnostic, reprezentând o BUSOLĂ.
Cum este TRIPS utilizat în practica de zi cu zi?
1. Ca un prim pas, pacientul completează formularul de auto-evaluare, fie în sala de aşteptare fie la o masă
separată. Unii pacienţi pot avea nevoie de asistenţă (ex. Şi-au uitat ochelarii acasă). Chestionarul începe cu
simptome somatice, acestea crescând acceptarea, şi continuă cu simptome de anxietate (roşu), simptome
depresive (violet), şi un screening al consumului de alcool (albastru).
2. Medicul verifică chestionarul de auto-evaluare completat de pacient. Pentru fiecare secţiune de simptome
psihologice a chestionarului de auto-evaluare în care cel puţin un simptom este raportat, medicul continuă
cu conducerea interviului corespondent din această broşură, care are aceeaşi culoare ca şi secţiunea de
simptome din chestionarul de auto-evaluare a pacienţilor.
3. Medicul documentează diagnosticul pe verso-ul chestionarului de screening al pacienţilor. Chestionarul de
screening poate fi împăturit şi anexat la dosarul pacientului pentru referinţe ulterioare. Informaţiile adiţionale
precum şi alte decizii diagnostice/terapeutice/de referire trebuie documentate ca de obicei.
Dacă medicul nu este încă obişnuit cu aplicarea TRIPS, poate să aibă TRIPS-ul în faţă în timp ce conduce
interviul, să ia notiţe, să verifice formulările, etc. Pacienţii acceptă acest lucru mai des decât ne-am putea
imagina. Atunci când conduce interviul, medicul trebuie să păstreze un echilibru între a adresa întrebări într-un
mod prea schematic, pe de o parte, şi “a se pierde în discuţie”, pe de altă parte. Subiecte care apar în discuţie
şi nu fac în mod direct referire la întrebări, acestea trebuie amânate pentru o discuţie ulterioară. Fiecare modul
poate fi finalizat într-un interval de 3 până la 5 minute, depinzând de cât de multe tulburări are pacientul şi dacă
instrucţiunile “mergi la” sunt urmate.
Ce înseamnă abrevierile şi graficul broşurii TRIPS?
Modulul de anxietate: culoarea este roşie, simptomele sunt caracterizate de AN 1, AN 2, etc.
Modulul de depresie: culoarea este violet, simptomele sunt caracterizate de DE 1, DE 2, etc.
Modulul de alcool: culoarea este albastru, simptomele sunt caracterizate AL 1, AL 2, etc.
Răspunsurile cu DA sunt localizate în coloana stângă, mai închisă la culoare;
Răspunsurile cu NU sunt localizate în coloana dreaptă, mai deschisă la culoare.
În aceste coloane sunt incluse şi diagnostice precum şi instrucţiuni de tipul “mergi la”

DA
Fobie Socială
F40.11

Instrucţiunile pentru doctor sunt tipărite cursiv
Exemplele de întrbări care pot fi adresate direct pacienţilor sunt tipărite în litere îngroşate
Simptomele sunt tipărite cu litere normale

NU
AN 10

ANXIETATE (AN) – VEDERE DE ANSAMBLU

ANXIETATE

Clasificarea tulburărilor de anxietate (selectie din ICD-10)
Tulburări de anxietate
Anxietate nedirecţionată
De tip atac

Continuă

Tulburare de
panică

Tulburare de
tip anxietate
generalizată
F41.1

F41.0

Anxietate direcţionată (teamă de...)
Locuri publice

Persoane

Obiecte, situaţii

Agorafobie

Fobie
socială

Fobii
specifice

F40.0

F40.1

F40.2

În cazul tulburărilor de anxietate nedirecţionate, nu pot fi identificate situaţii sau
obiecte externe care declanşează anxietatea

Pentru diagnosticul fobiilor, este necesar ca:
a) situaţiile/obiectele anxiogene să fie evitate sau
doar suportate cu un disconfort marcat
b) anxietatea să fie considerată lipsită de sens sau
exagerată

În Tulburarea de panică, anxietatea
începe brusc (atingând intesitatea
maximă în max. 10 minute) şi
dispare spontan după 20 pînă la
30 de minute.
Frecvent se descrie o
simptomatologie în sfera cardiacă,
însoţită de frica intensă de a muri
(de ex. de un infarct cardic). Pentru
diagnosticul de tulburare, sînt
necesare patru atacuri de panică
în ultimele patru săptămîni.

Teamă de orice spaţiu
public sau situaţie (de
ex. cinema, supermarket,
mijloc de transport în
comun, pieţe mari).
Agorafobia este adesea o
consecinţă a Tulburării de
panică.

În anxietatea generalizată,
anxietatea este prezenta continuu
(deşi poate fluctua). Persoana este
continuu îngrijorată cu privire la
întâmplări şi probleme cotidiene
(de exemplu, că un membru al
familiei va păţi ceva îngrozitor).
Durata minimă – 6 luni.

Frica de a fi centrul atenţiei şi de a
fi evaluat negativ de alte persoane
(de ex. frica de a vorbi în public) simptome fizice tipice sunt roşitul şi
tremurăturile.
Frică de alte
obiecte şi situaţii
(ex. animale,
înălţimi, zborul cu
avionul etc).

Atenţie! – este tipic pentru tulburările de anxietate să apară mai multe împreună şi, de asemenea, cu
tulburările depresive şi tulburari datorate consumului de alcool (“comorbiditate”).
TRIPS
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Toate tulburările de anxietate definite în ICD – 10 prezintă simptome fizice pe lângă simptomele psihologice.
Fără aceste simptome fizice, anxietatea psihologică - senzaţia unei ameninţări iminente - este irelevantă pentru
diagnosticul tulburărilor de anxietate. Aşadar, primul pas din acest interviu constă în verificarea existenţei
anxietăţii pe parcursul ultimelor 4 săptămâni, însoţită de simptome fizice aşa cum sunt ele descrise în lista de
mai jos. Afectiunile somatice trebuie eliminate ca posibilă cauză a acestor simptome.
AN 1

Aţi prezentat în ultimele 4 săptămâni stări de anxietate acompaniate de:

DA

NU

DA
DA
DA
DA

NU
NU
NU
NU

A. A. Simptome vegetative
A1
A2
A3
A4

Tahicardie sau creştere a pulsului
Transpiraţii
Uscăciune a gurii
Tremurături
Numărul de simptome A
Cel puţin 1 DA

.................
B

IEŞIRE

DA
DA
DA
DA
DA
DA

NU
NU
NU
NU
NU
NU

DA
DA
DA
DA

NU
NU
NU
NU

B. B. Alte simptome de anxietate
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B7

Greutăţi în respiraţie
Senzaţia de înnecare
Dureri sau senzaţii neplăcute în piept
Greaţă sau distres abdominal
Ameţeli, nesiguranţă, slăbiciune
Senzaţia că obiectele/oamenii sunt stranii (derealizare) 		
sau senzaţia că “nu eşti realmente aici”(depersonalizare)
Frica de a pierde controlul, de a înnebuni sau de a leşina
Frica de moarte
Valuri de căldură sau frisoane
Amorţeli sau furnicături
Numărul de simptome B

AN 2

Cel puţin 1 simptom din A şi minimum 4 simptome în total

.................
AN 3

AN 4

Următoarea întrebare este pentru diagnosticul tulburării de panică
AN 3

AN 4
1

S-a întâmplat ca în ultimele 4 săptămâni să aveţi minimum
4 atacuri de panică, adică stări de frică, care s-au instalat brusc
fără cauză aparentă şi au dispărut spontan
(în aprox. 20 până la 30 de minute)
Cel puţin 1 simptom din A şi 2 - 3 simptome în total

Tulburare
de panică
F41.01
AN 5
AN 5

AN 5

IEŞIRE

Atenţie – dacă pe lângă Tulburarea de panică este prezentă şi Agorafobie, se va utiliza codul F40.01 (Agorafobie cu tulburare de panică)
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INTERVIU PAGINA I

ANXIETATE (AN) – INTERVIU PAGINA I

ANXIETATE (AN) – INTERVIU PAGINA II
Aveţi stări de anxietate în anumite situaţii (de ex. în spaţii
aglomerate, în mijloacele de transport în comun,de animale, de a
vorbi în prezenţa altor persoane). Daţi-mi un exemplu
.............................................................................................................

DA

NU

AN 6

AN 12

AN 7

AN 8

INTERVIU PAGINA II

AN 5

AN5 până la AN11 vizează diagnosticul fobiilor. După ICD 10 o fobie nu
poate fi diagnosticată decât atunci când se răspunde afirmativ la ambele
întrebări de mai jos. Acestea vor fi adresate pentru fiecare dintre cele 3
tipuri de fobii dacă pacientul răspunde pozitiv la AN 6, AN 8, AN 10.
AN A
AN B
Evitaţi aceste situaţii sau, dacă
Consideraţi că anxietatea
nu puteţi să le evitaţi, suportaţi
pe care o experimentaţi
aceste situaţii doar cu un
este lipsită de sens sau
disconfort marcat?
exagerată?
AN 6

Aceste stări de anxietate sunt trăite atunci când:
sunteţi în spaţii aglomerate (cinema, supermarket, etc.)?
vă aflaţi în locuri publice (pe stradă sau în pieţe)?
sunteţi singur(ă) în mijloace de transport în comun
(tramvai, metrou, autobus)?
plecaţi singur(ă) de acasă?

2 sau mai multe dintre situaţiile de mai sus
AN 7
AN 8
AN 9

Există un răspuns afirmativ la AN A şi AN B?
Aceste stări le-aţi trăit în situaţii în care vă era teamă
că sunteţi în centrul atenţei altor persoane
(de ex. vorbitul în public, contactarea altor persoane etc.)
Există un răspuns afirmativ la AN A şi AN B?

AN 10 Aceste stări le experimentaţi în alte situaţii
(la înălţime, fulger, în avion, întuneric, dentist, animale, etc.)
AN 11 Există un răspuns afirmativ la AN A şi AN B?

Agorafobie
F40.001
AN 8

AN 9

AN 8

AN 10

Fobie
Socială
F40.1
AN 10

AN 10

AN 11

AN 12

Fobie
Specifică
F40.2
AN 12

AN 12

Următoarea întrebare vizează diagnosticul de anxietate generalizată
AN 12 În ultimele 6 luni, v-aţi făcut griji exagerate
(de ex. că unui membru al familiei i se va întâmpla ceva)?
Aceste îngrijorări au fost însoţite de anxietate
sau de o tensiune interioară ?
2

Anxietate
generalizată
F41.1

IEŞIRE

IEŞIRE

Atenţie – dacă pe lângă Tulburarea de panică este prezentă şi Agorafobie, se va utiliza codul F40.01 (Agorafobie cu tulburare de panică)
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DEPRESIE (DE) – VEDERE DE ANSAMBLU
Clasificarea tulburărilor depresive (selecţie din ICD-10)
Tulburări depresive
Sindrom depresiv
complet

Episod
depresiv
F32

Episod depresiv
prealabil

Tulburare
depresivă
recurentă
F33

Episod maniacal
prealabil

Tulburare
bipolară
F31

Un sindrom depresiv complet este diagnosticat
atunci când sunt prezente
- minimum 2 din cele 3 simptome de nucleu
(1) tristeţe, (2) pierderea interesului şi a
bucuriei (3) fatigabilitate
- un total de minimum patru simptome
depresive
- în ultimele două săptămâni aproape zilnic.

Sindrom depresiv în
momentul de faţă, fără
un episod depresiv sau
maniacal prealabil.
Sindrom depresiv în
momentul de faţă, cu un
episod depresiv şi fără un
episod maniacal prealabil.

Stresor
psihosocial

Durată
≥ 2 ani

Reacţie
depresivă
scurtă
F43.20

Distimie
F34.1

Nu sunt întrunite criteriile pentru un episod
depresiv complet, dar simptomatomatologia
depresivă este prezentă (v. DE 5).

DEPRESIE

Primul episod
depresiv

Sindrom
subdepresiv

Se poate identifica un stres
psihosocial, durată mică
(< 4 săptămîni).

Stare sub-depresivă mai
lungă de 2 ani, fără
episoade hipomane
intermitente.

Sindrom depresiv în
momentul de faţă, cu un
episod maniacal prealabil.

Atenţie! – Diagnosticele din acest modul se exclud unele pe altele – nu există o comorbiditate între ele
dar există posibilitatea comorbidităţii cu tulburări de anxietate sau legate de consumul de alcool
TRIPS
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DEPRESIE (DE) – INTERVIU PAGINA I
Pentru fiecare dintre cele 5 diagnostice ICD-10 ale TRIPS este necesar să se stabilească, în primul rând, dacă
este vorba de un “sindrom depresiv complet” sau de un “sindrom subdepresiv”. În acest scop trebuie verificat
dacă următoarele simptome au fost prezente aproape zilnic în precentele două săptămâni.
Pentru un “sindrom depresiv complet” sunt necesare cel puţin 2 simptome din grupul A şi
cel puţin un total de 4 simptome (din A şi B).
Pentru un “sindrom subdepresiv”, cel puţin simptomul dispoziţie depresivă (A1) este necesar şi cel puţin un
total de 5 simptome (din A şi B).
DE 1

Ce simptome din lista de mai jos, aţi experimentat aproape zilnic în ultimele două săptămâni?

DA

NU

DA

NU

DA

NU

DA

NU

.................
B

EXIT

DA
DA

NU
NU

DA

NU

“complet” “sub”

A. Simptome depresive de nucleu
A1
A2
A3

Sentiment de tristeţe, descurajare în cea mai mare parte
a zilei (“altfel decât în doliu”)
Pierderea interesului sau a sentimentului de plăcere în 		
activităţi, care în mod normal erau percepute ca plăcute
Energie redusă sau fatigabilitate accentuată
Numărul de simptome A
Cel puţin A1 (dispoziţie depresivă)

(a) Simptome comune pentru depresie şi distimie
B1 Pierderea încrederii şi a stimei de sine
B2 Acuze legate de pierderea capacităţii de concentrare şi de
gândire, indecizie (aduse în discuţie de persoană 		
sau remarcate în timpul interviului)
B3 Tulburări de somn
(b) Simptome specifice pentru depresie
B4 Reproşuri exagerate adresate propriei persoane sau 		
sentimente de vinovăţie
B5 Gânduri recurente de moarte sau de suicid, 			
comportamente suicidare
B6 Agitaţie sau inhibiţie psihomotorie (afirmative sau 		
observabile în timpul întrevederii)
B7 Pierderea aptetitului sau apetit crescut, cu modificare
corespunzătoare a greutăţii corporale
(c) Simptome specifice pentru distimie
B8 Înclinaţie spre văicăreală
B9 Sentiment de pierdere a speranţei sau de disperare
B10 Izolare socială
B11 Diminuare a fluxului verbal

DA

NU

DA

NU

DA

NU

DA

NU
DA
DA
DA
DA

INTERVIU PAGINA I

B. Alte simptome depresive

NU
NU
NU
NU

Numărul de DA STÂNGA: în B (a) şi (b) DREAPTA: B (a) şi (c) ........ ........
DE 2

Cel puţin 2 simptome de la A şi minim 4 simptome în total pe 		
coloana stângă.
Grad de severitate (numar de simptome): 4-5 – uşoară, 6-7 – medie,
8+ (inclusiv toate de la A) - sever

Sindrom
depresiv
complet

DE 5

DE 3
TRIPS
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DEPRESIE (DE) – INTERVIU PAGINA II
DA
DE 3

DE 4

Aflaţi daca pacientul a avut în trecut cel puţin un episod maniacal
sau hipoman?
Dacă este neclar: s-a întâmplat în trecutul dvs. să treceţi prin
stări în care eraţi foarte bine dispus, aveaţi multă energie şi eraţi
implicat în multe activităţi, cu o reducere a timpului de somn şi
cu o stimă de sine crescută? A durat această stare mai mult de o
săptămână?
Aflaţi daca pacientul a avut în trecut cel puţin un episod depresiv?
Dacă este neclar: s-a întâmplat în trecutul dumneavoastră să
treceţi printr-o stare depresivă similară cu aceasta? A durat
aceasta stare mai mult de 2 săptămâni?

Tulburare
bipolară
F31

NU

DE 4

IEŞIRE
Tulburare
depresivă
recurentă F33

Episod
depresiv
F32

IEŞIRE

IEŞIRE

DE 5

Dispoziţia depresivă este prezentă, împreună cu 4 simptome din A
B(a) şi B(c) – vezi pagina precedentă

Sindrom
subdepresiv
DE 6

DE 6

DE 7

Acest sindrom subdepresiv durează de mai mult de 2 ani fără să fi
fost întrerupt de episoade hipomane.
Dacă este neclar: în ultimii doi ani, v-aţi simţit mai degrabă abătut
şi lipsit de energie, având tulburări ale somnului, fără ca această
stare să fie întreruptă de episoade de extremă bună dispoziţie?

Distimie*)
F34.1

Acest sindrom depresiv durează de mai puţin de 4 săptămâni şi
s-a instalat după un stres psiho-social? Vă rugăm să formulaţi o
întrebare pentru prezenţa stresorului.

Reacţie
depresivă
F43.20

INTERVIU PAGINA II

Este necesară îndeplinirea criteriului DE 2

IEŞIRE

DE 7

IEŞIRE

IEŞIRE

IEŞIRE

...............................................................................................................

*) Atenţie: Dacă pot fi documentate episoade hipomane, diagnosticul este cel de “Ciclotimie (F 34.0)” . În caz că
sunt îndeplinite criteriile de distimie, iar durata tulburării este îndelungată, dar mai scurtă de doi ani,
diagnosticul din ICD-10 este de “Alte tulburări afective persistente (F 34.8) ”. În această situaţie avem
de-a face cu o tulburare depresivă clinic semnificativă, care necesită o abordare terapeutică.
TRIPS
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ALCOOL (AL) – VEDERE DE ANSAMBLU
Clasificarea problemelor legate de consumul de alcool (selecţie din ICD-10*)
Probleme legate de
consumul de alcool
Bărbaţi > 21, Femei > 14
unităţi de alcool pe săptămînă

Afectări somatice sau
psihologice datorate
consumului excesiv de alcool

Consum excesiv de alcool

Utilizare nocivă de alcool

Sindrom de dependenţă
alcoolică

F10.1

F10.2

O unitate de alcool (UA)
corespunde
- unei treimi de litru de bere,
- unei optimi de litru de vin
- 2cl de băutură spirtoasă
Un litru de bere corespunde prin
urmare, la 3 UA, o jumătate de
litru de vin la 4 UA, etc.

Dovezi clare pentru
consumul de alcool ca fiind
răspunzător pentru urmări
nocive fizice sau psihice,
inclusiv tulburari cognitive
sau comportamente
disfuncţionale

Sindromul de dependenţă
alcoolică este diagnosticat
dacă există semne de
sevraj, toleranţă, etc.
(3 din cele 6 întrebări AL4
de pe pagina următoare).

CONSUMUL DE ALCOOL

Această categorie de consum
excesiv de alcool nu reprezintă
un diagnostic ICD-10, ci este mai
degrabă o categorie de screening
pentru a pune cele două
diagnostice legate de consumul
de alcool.

Simptome de sevraj
etc.

Atenţie: Diagnosticele din acest modul se exclud unele pe altele – nu există o comorbiditate între acestea. Cu
toate acestea, ele sunt frecvente în combinaţie cu tulburări anxioase sau depresive.
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ALCOOL (AL) – INTERVIU

AL 2

AL 3

AL 4

AL 5

Determinaţi câte unităţi de alcool (UA) consumă pacientul pe
săptămână (1 UA este 1/3 l bere, 1/8 l vin sau 2 cl băutură spirtoasă)
Bărbaţi: “DA” în cazul în care depăşesc 21 UA
Femei: “DA” în cazul în care depăşesc 14 UA

NU

Consum
excesiv de
alcool
AL 2

IEŞIRE

Afectări fizice datorate alcoolului (gastrită, afectare hepatică,
pancreatită, polineuropatie)

Consum
nociv de
alcool F10.1
AL 4

Afectări psihologice datorate alcoolului, cum ar fi perturbări ale
comportamentului, limitarea temporară a capacităţii decizionale sau
tulburări de memorie

Consum
nociv de
alcool F10.1
AL 3

AL 3

AL 4

Pentru evaluarea dependenţei de alcool, verificaţi dacă cel puţin 3
din urmatoarele 6 au fost prezente pe parcursul ultimei luni / de mai
multe ori în cursul ultimului an:
(1)

Simţiţi o dorinţa irezitibilă de a consuma alcool?

DA

NU

(2)

Vă este greu să controlaţi consumul de alcool, să îl 		
reduceţi sau să îl întrerupeţi?

DA

NU

(3)

Sunt prezente simptomele de sevraj (ex. Tremurături şi
transpiraţii) atunci când nu aveţi alcool sau vi se 		
întâmplă să consumaţi alcool pentru a preveni apariţia
acestor simptome?

DA

NU

(4)

Este necesară consumarea unei cantităţi mai mari de
alcool pentru a obţine acelaşi efect ca de obicei?

DA

NU

(5)

S-a întâmplat să neglijaţi treburi importante datorită
consumului de alcool?

DA

NU

(6)

Evaluarea medicului: consumul de alcool este perpetuat,
chiar dacă pacientul este conştient de nocivitatea sa?

DA

NU

Au fost prezente minimum trei simptome din lista 1-6, pe parcursul
ultimei luni? Dacă nu sunt semnalate la nivelul ultimei luni, au fost
prezente simptomele de mai multe ori în cursul ultimului an?

Dependenţă
de alcool
F10.2*)

IEŞIRE

IEŞIRE

*) Atenţie: În cazul diagnosticării dependenţei de alcool, nu se mai pune diagnosticul de consum nociv – ceea
ce înseamnă că dependenţa de alcool este un diagnostic “superior”. În fişa medicală se va trece doar
diagnosticul de Dependenţă de alcool (F10.2).
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INTERVIU

AL 1

DA

TRIPS-2 este dezvoltat pe baza primei ediţii a TRIPS de Heinz Katschnig şi Franz Gföllner, Vienna 1999 (sprijinit de Pfizer Austria),
care a fost elaborat pe baza PRIME-MD, dezvoltat de Robert L.Spitzer et al (1994) pentru DSM-IV (sprijinit de Pfizer International), şi
adaptarea de Axel Bertelson la ICD-10. Prin contrast cu PRIME-MD, TRIPS (a) utilizează diagnostice ICD-10 în loc de DSM-IV, (b) se
centrează pe cele mai frecvente trei tulburări în contexte medicale non-psihiatrice pentru a câştiga timp, (c) are o grafică care îl face facil
de utilizat, şi (d) are ca principal obiectiv să fie un instrument de învăţare pentru cea mai bună şi scurtă cale de a ajunge la diagnosticele
menţionate pentru medici non-psihiatrii. Aceste elemente de design ale TRIPS s-au dovedit a fi eficiente în contextul constrângerilor de
timp specifice medicinii de familie, cu un timp de aplicare de 4 până la 10 minute de către un medic de familie instruit, depinzând de
numărul de diagnostice identificate.
Traducere şi adaptare a versiunii în limba română:
Dr. Mugur Ciumageanu şi Raluca Sfetcu, Bucureşti, în cadrul Proiectului de Înfrăţire instituţională al Comisiei Europene “Support for the
development of community mental health services and the deinstitutionalization of persons with mental disorders (RO/06/IB/OT/02)”
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