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КАКВО Е ВАЖНО
ДА ЗНАЕТЕ?



EDI-3 е стандартизиран за България самооценъчен въпросник,
насочен към възрастни и юноши над 13 години, но приложим и при
11 и 12-годишните. Той дава оценка на психологичните черти и
конструкти, клинично свързани с развиването и поддържането на
хранителни разстройства. Целта му е да предостави цялостен
инструмент за установяването на наличие и интензивността на
психологическите характеристики или група от симптоми, които са
клинично значими при оценяването на пациенти с хранителни
разстройства. 
 
С помощта на методиката специалистите имат възможност
да получат детайлни познания за клиента, да назначат
подходяща терапия и да проследят нейния ефект.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА EDI-3?



EDI-3 може да играе ключова роля в оценката на човек с
хранително разстройство или риск от развиване на
такова − от предоставянето на ценна информация за
специалиста по отношение на психологическите
аспекти, които са от значение за разбирането на
пациента, до планирането на бъдещо лечение и
проследяване на прогреса от нея.



EDI-3 осигурява обективни резултати и профили,
на базата на които могат да бъдат изготвени
концепция и планиране на лечение при пациенти
с установено или предполагаемо хранително
разстройство. Той също така е ценен инструмент
за изследване на хипотези в психопатологията,
тестване на теоретични конструкти,
идентифициране на значими субгрупи от пациенти
и проследяване на резултатите от лечението.
 
Основното приложение на EDI-3 е при
клинична оценка на симптоматиката на
хранителните разстройства.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА EDI-3?



EDI-3 разкрива целия психологически спектър на
характеристиките, свързани с възникването, развиването и
поддържането на хранителни разстройства. 
 
Резултатите от него дават възможност на специалиста да
идентифицира риска от възникване на хранително
разстройство, ако такъв съществува, да планира терапия и
да оценява нейния ефект в дългосрочен план.



стандартизиран за България инструмент
 
прилага се лесно и работата с него е изцяло онлайн
       
попълва се за кратко време и може да се
администрира групово
        
не изисква специално обучение за провеждането
на интервю
        
съобразен със съвременните тенденции в областта
на психологията

ПРEДИМСТВА НА EDI-3



КАКВА ИНФОРМАЦИЯ  ПРЕДОСТАВЯ EDI-3?

EDI-3 показва резултатите от 12 различни (неприпокриващи се)
скали и шест композита, които образуват клиничния профил.
Профилите могат да бъдат отнесени към план за лечение, конкретна
интервенция или проследяване на лечението. Тестът съдържа три
форми, всяка от които се използва в специфичен контекст. 
 
Пълната форма на EDI-3 включа:
3 специфични скали, които оценяват нагласите спрямо храненето
и отношението към фигурата и себе си:
9 психологически конструкти, свързани с развиването и
поддържането на хранително разстройство
3 индекса за оценка на валидността на отговорите
6 композитни скали, които разкриват допълнителни аспекти на
клиничната картина
чек-лист на клинични симптоми



EDI-3 е съдържа скали за валидност на отговорите, които
могат да насочват вниманието на специалистите към
потенциални закономерности в отговорите, предполагащи
некоректно попълване на теста.
EDI-3 включва норми за пациенти с хранителни
разстройства. 
Ревизията на EDI-3 е съобразена с еволюцията на
теоретичните модели в сферата на хранителните разстройства

Новата версия на EDI включва някои значителни подобрения, които
повишават качеството на получената информация от направената
оценка.
 

ПОВЕЧЕ ЗА ТРЕТАТА РЕВИЗИЯ НА EDI



Нормирана е не само за девойки и жени, но и за юноши и
мъже, тъй като предварително проучване сочи, че в България
проблемите, свързани с фигурата, постигането на ниско тегло и
притесненията в това отношение, са характерни и за двата пола.
Нормирана е за неклинични юноши и възрастни. Това ще
помогне на българските специалисти да идентифицират лицата,
застрашени от хранителни нарушения, а не само да разграничат
състоянието на клиента спрямо диагностичните групи. За
клиенти, които вече са диагностицирани, докладът предоставя
сравнение на резултатите на клиента с норми от българска
клинична извадка, които могат да се използват за проследяване
на прогреса от терапията. 
Нормирана е за извадка на възраст от 10 дo 73 години,
обединени в група от младежи и девойки под 18 години, и мъже и
жени над 18 години.

ПОВЕЧЕ ЗА БЪЛГАРСКАТА АДАПТАЦИЯ НА EDI-3



 
Сравнението между момичетата от България
на възраст до 18 години и тези от
международната извадка показва, че като цяло
българските девойки са по-ангажирани с
теглото, фигурата и отношението към хранене.
Тези резултати потвърждават нуждата от
това психологическите инструменти да се
адаптират и стандартизират за културата, в
която се прилагат, а не да се пренасят
автоматично от една държава в друга.



РАБОТА С EDI-3

EDI-3 е лесен за употреба инструмент, който в българската си
версия се администрира изцяло онлайн, чрез платформата
Examinea. Резултатите на клиента се представят чрез
интерпретативен, графичен доклад, в стандартни Т-точки,
каквито се използват в повечето стандартизирани психометрични
тестове. Те позволяват сравнение на резултатите на всеки
респондент спрямо резултатите на лица от същите пол и  възраст.
 
Интерпретацията на профила на EDI-3 следва да бъде част от
широка оценка върху редица променливи, свързани с цялостното
функциониране. Тя отчита други данни, като текущи и минали
симптоми на хранителното разстройство, аспекти на личността,
преморбидно функциониране, подкрепа на семейството,
междуличностно функциониране, физически усложнения, история на
лечението и мотивация за промяна.



ПОТЪРСЕТЕ НИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ
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