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HDI
Hamilton Depression Inventory 
Inventarul de depresie Hamilton

William M. Reynolds, Ph.D., Kenneth, A.Kobak., MSSW 
Adaptat în România de Daniel David, Ph.D. (coord.)

Evaluarea nivelurilor simptomatologiei depresive

adulți

între 18 şi 89 de ani

Individuală/Grup, Autoevaluare

Timp administrare:

10-15 minute HDI, respectiv 5 minute HDI-SF

Categoria:

Instrument psihometric de clasă B

Număr de itemi:

HDI: 23 de itemi (evaluaţi prin 40 de întrebări); 
HDI-17: 17 itemi; 
HDI-SF- 9 itemi

221.94€, TVA inclus / Kit HDI (scorare manuală): 
Manualul HDI (1 buc), Broșura cu itemi HDI-HS (5 buc), Fișa 
rezumativă forma HDI-HS (10 buc), Formular de scorare 
manuală pentru HDI- SF (10 buc), Formular de răspuns pentru 
scorare manuală HDI-HS (10 buc)

Hamilton Depression Inventory (HDI, 
Inventarul de Depresie Hamilton) 
constituie o revizuire şi extindere a 
scalei cu 17 itemi Hamilton 
Depression Rating Scale (HDRS, Scala 
de Depresie Hamilton; Hamilton, 
1960, 1967), aceasta fiind construită 
sub forma unui interviu administrat 
de către clinician pentru măsurarea 
simptomatologiei depresive.

În ultimii peste 30 de ani, Interviul Clinic HDRS, sau Hamilton, 
cum i se spune uneori, a devenit unitatea de măsură clinică 
„standard” folosită pentru evaluarea severităţii depresiei la
adulţi. 

Cercetările şi studiile epidemiologice din ultima decadă 
sugerează că sute de mii de adulţi suferă de depresie într-o 
formă sau alta. În cazul multora dintre aceste persoane, depresia 
poate rămâne netratată dacă nu este identificată. Evaluarea 
depresiei este o activitate clinică importantă, deoarece în cazul 
multor persoane, depresia poate fi un precursor al unor 
comportamente de o gravitate mai ridicată, inclusiv 
comportamente suicidare. 

HDI este un instrument de autoevaluare a severității simptomelor 
depresive. El este construit să depăşească din punct de vedere 
calitativ evaluarea simptomelor depresive identificate pe baza 
Interviului Clinic HDRS administrat de către clinician, şi să 
asigure evaluarea unor simptome depresive suplimentare, care 
nu sunt evaluate cu acesta. 

Aşadar, HDI este o metodă de evaluare scurtă şi eficientă sub 
raportul costuri-beneficii, folosită pentru evaluarea severităţii 
depresiei. Utilizatorii HDI vor obţine o varietate de informaţii 
clinice referitoare la diferite aspecte specifice ale depresiei. 
Pentru a îmbunătăţi utilitatea acestui instrument, atât în ceea ce 
priveşte domeniul practicii clinice, cât şi în cercetare, sunt 
disponibile câteva versiuni şi configuraţii ale itemilor HDI.

HDI este util în:

evaluarea de ansamblu şi în înţelegerea sănătăţii mintale şi 
a stării de bine a persoanelor. 
indicarea aspectelor critice care trebuie investigate mai 
departe, care trebuie urmărite şi spre care trebuie orientată 
intervenţia.
oferirea informaţiilor generale referitoare la statutul afectiv 
al persoanei.

Children-s Depression Inventory 
(CDI, Inventarul de Depresie pentru 
Copii)

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

Millon Adolescent Clinical Inventory 
(MACI, Inventarul Millon pentru 
Adolescenți)

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

State-Trait Anxiety Inventory, Form Y 
(STAI-Y, Chestionarul de măsurare a 
nivelului de anxietate pentru adulți, pe 
modelul stare-trăsătură)


