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Chestionarul standardizat cu 2 întrebări 
pentru screening-ul depresiei 

 
1.V-ati pierdut interesul sau plăcerea pentru activităţile obişnuite în ultima lună ?  

 DA    NU 

2. V-aţi simţit trist, demoralizat sau neajutorat în ultima lună ? 

 DA    NU 

 
Răspunsul afirmativ la ambele întrebări indică un risc înalt de depresie şi impune 
trimiterea la consultații de specialitate de psihiatrie. 
 
 

Chestionar pentru depistarea  
consumului problematic de alcool 
(testul AUDIT-C ) 

Întrebări: 
 
1. Cât de des consumaţi o băutură conţinând alcool? 

a. niciodată     – 0 puncte 
b. lunar sau mai rar    – 1 punct 
c. 2 - 4 ori pe lună    – 2 puncte 
d. 2 - 3 ori pe săptămână   – 3 puncte 
e. 4 sau mai multe ori pe săptămână – 4 puncte 

2. Câte băuturi standard* consumaţi într-o zi obişnuită, atunci când beţi? 
(* o băutură standard conţine 12 g alcool pur şi este echivalentă cu 1 doză de bere 
330ml,1 pahar vin a 125ml sau 1 pahar de tărie a 40ml ) 

a. una sau două    - 0 puncte 
b. trei sau patru    - 1 punct 
c. cinci sau sase    - 2 puncte 
d. şapte sau nouă    - 3 puncte 
e. zece sau mai mult    - 4 puncte 

3. Cat de des beţi 6 sau mai multe băuturi alcoolice standard la o singură ocazie? 
a. niciodată     – 0 puncte 
b. lunar sau mai rar    – 1 punct 
c. lunar      – 2 puncte 
d. săptămânal     – 3 puncte 
e. zilnic sau aproape zilnic   – 4 puncte 

 

Un scor mai mare de 4 la barbati şi 3 la femei prin punctajul cumulat la minim 2 
întrebări indică un consum inadecvat. 
 

 

 


