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Raport de Diagnostic Clinic CPR (clinic)
Acest formular sistematizează temele principale care pot fi urmărite în cadrul unui Raport de Diagnostic Clinic (model
aprobat de Comisia de Psihologie Clinică și Psihoterapie). În PsihoProfile (www.psihoprofile.ro), în secțiunea
”EVALUARE” – ”Completează formulare/ interviu”, poate fi activată versiunea electronică a acestui formular, versiune în
care pot fi notate și reactualizate informații relevante pentru fiecare caz/ client în parte (formular complet, incluzând și
scalele de evaluare). Informațiile pot fi completate selectiv (numai pe anumite secțiuni), re-actualizate (cu ocazia fiecărei
ședințe), salvate sau imprimate ori de câte ori este necesar.

A. INFORMAȚII DESPRE CLIENT
1. Nume și Prenume:
2. Domiciliul:

B. OBIECTIVUL PSIHODIAGNOSTICULUI ȘI AL EVALUĂRII
1. Psihodiagnosticul şi Evaluarea are ca scop:

□
□

identificarea stărilor psihologice de sănătate şi/sau boală şi a mecanismelor psihologice de etiopatogeneză
şi/ sau de sanogeneză
identificarea factorilor psihologici cu relevanță pentru învățare și contextul psiho-educaţional

2. Descrierea situaţiei pentru care se face evaluarea

C. DESCRIEREA SUCCINTĂ A COMPONENTELOR PSIHOLOGICE
(Descrieți ce s-a evaluat și cu ce s-a evaluat!)
1. Nivelul SUBIECTIV, emoţional, calitatea vieţii

2. Nivelul COGNITIV

3. Nivelul COMPORTAMENTAL

4. Nivelul PSIHOFIZIOLOGIC

5. Nivelul PERSONALITATE şi mecanisme defensive

6. Nivelul RELELAȚIONARE INTERPERSONALĂ (familie, grup ...)
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D. CONCLUZII (sinteză în termeni psihologici)
În urma evaluării psihologice concluzionăm:

─
─

Concluziile vor fi derivate din testele/probele și/sau interviurile utilizate.
NU se asumă declarațiile clientului ci se citează ca atare (nu „copilul a fost abuzat de X.”, ci „copilul declară: „ X m-a
abuzat”].

E. RECOMANDĂRI (pentru obiectivul evaluării)
Formulăm următoarele recomandări:

─

Recomandările vor fi derivate deductiv și/sau inductiv din Concluziile formulate, cu relevanţă pentru situaţia pentru
care se face evaluarea.

─

Recomandările vor fi accesibile, cu acordul clientului, unor terţe părţi, în funcţie de contextul în care se face
Psihodiagnosticul şi Evaluarea].

─
Data:

Psiholog/ Consilier:
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