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P1.- N1 IDENTIFIKAZIOA: 

P2.- DEITURAK, IZENA: 

P3.- HELBIDEA: (ETIKETA JARTZEKO TOKIA) 

P4.- JAIOTZA DATA: 

P5.- TELEFONO ZENBAKIA:  ........................................................................................................ |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

BECK-EN DEPRESIO INBENTARIOA (BDI) 

Adierazi, mesedez, talde bakoitzeko zein esaldik deskribatzen duen hobekien nola sentitu zaren AZKEN ASTEAN, BAITA 

GAUR ERE. 

 

0. Ez nago triste. 

1. Triste nago. 

2. Beti nago triste eta ezin dut sentimendu hori baztertu. 

3. Hain nago triste edo hain naiz zorigaiztoko ezen ezin baitut egoera jasan. 

 

0. Etorkizunari begira, ez naiz oso adoregabe sentitzen. 

1. Etorkizunari begira, adoregabe sentitzen naiz. 

2. Sentitzen dut ez dudala borrokatzeko arrazoirik. 

3. Etorkizuna etsigarria da, eta ez du hobera egingo. 

 

0. Ez dut sentitzen porrot egin dudanik. 

1. Pertsona gehienek baino gehiagotan porrot egin dudala uste dut. 

2. Iragana aztertzean, porrotak besterik ez dut ikusten. 

3. Pertsona naizen aldetik, porrot hutsa naiz. 

 

0. Bizimoduak lehen bezainbeste gogobetetzen nau. 

1. Bizimoduak ez nau lehen bezainbeste gogobetetzen. 

2. Bizimoduak ez nau gogobetetzen. 

3. Ezerk ez nau gogobetetzen; denak eragiten dit asperdura. 

 

0. Ez naiz bereziki errudun sentitzen. 

1. Errudun sentitzen naiz nahiko maiz. 

2. Gehienetan sentitzen naiz errudun. 

3. Beti sentitzen naiz errudun. 
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0. Ez dut uste zigorrik jasotzen ari naizenik. 

1. Zigorrik jasoko banu bezala sentitzen naiz. 

2. Zigorrik jasotzea espero dut. 

3. Zigorra jasotzen ari naizela sentitzen dut. 

 

0. Nahiko pozik nago nire buruarekin. 

1. Ez nago pozik nire buruarekin. 

2. Ez nago gustura nire buruarekin. 

3. Nire burua gorroto dut. 

 

0. Ez dut uste beste edozein pertsona baino okerragoa naizenik. 

1. Nire burua kritikatzen dut ahuleziengatik edo hutsengatik. 

2. Etengabe egozten diot errua nire buruari, egiten ditudan hutsengatik. 

3. Errua nire buruari egozten diot, gertaera txar ororengatik. 

 

0. Ez dut nire buruaz beste egitearekin lotutako pentsamendurik izaten. 

1. Batzuetan, nire buruaz beste egitea bururatzen zait, baina ez dut egingo. 

2. Nire bizitzari amaiera eman nahi nioke. 

3. Nire buruaz beste egingo nuke aukera izanez gero. 

 

0. Ez dut ohi baino gehiagotan negar egiten. 

1. Lehen baino gehiagotan egiten dut negar orain. 

2. Etengabe egiten dut negar. 

3. Ezin diot negar egiteari utzi, saiatuta ere. 

 

0. Ez nago bereziki haserre. 

1. Lehen baino errazago mintzen edo haserretzen naiz. 

2. Haserre nago beti. 

3. Orain, ez naute batere haserretzen lehen mintzen ninduten kontuek. 

 

0. Ez dut galdu besteekiko interesa. 

1. Lehen baino interes txikiagoa dut besteekiko. 

2. Besteekiko interesa galdu dut hein batean. 

3. Erabat galdu dut besteekiko interesa. 
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0. Erabakiak lehengo moduan hartzen ditut. 

1. Lehen baino hein handiagoan saihesten dut erabakiak hartzea. 

2. Erabakiak hartzea lehen baino askoz zailagoa suertatzen zait. 

3. Ezinezkoa suertatzen zait erabakiak hartzea. 

 

0. Ez dut uste lehen baino itxura txarragoa dudanik. 

1. Kezkatuta nago, lehen baino zaharragoa naizela eta xarma txikia dudala dirudielako. 

2. Itxuran aldaketak sumatzen ditut etengabe, eta xarma txikia dudalako irudipena eragiten dute. 

3. Itxura ezin okerragoa dudala uste dut. 

 

0. Lehengo moduan egiten dut lan. 

1. Ohi baino ahalegin handiagoa egin behar dut zerbaiti heltzeko. 

2. Neure burua behartu behar dut zerbait egiteko. 

3. Ez naiz zereginik egiteko gai. 

 

0. Ohi bezain ondo egiten dut lo. 

1. Ez dut ohi bezain ondo lo egiten. 

2. Ohi baino ordubete edo bi ordu lehenago esnatzen naiz, eta ezin dut berriz lo hartu. 

3. Ohi baino zenbait ordu lehenago esnatzen naiz, eta ezin dut berriz lo hartu. 

 

0. Ez nago ohi baino nekatuago. 

1. Lehen baino hein handiagoan nekatzen naiz. 

2. Edozer gauza egin eta berehala nekatzen naiz. 

3. Oso nekatuta nago eta ezin dut ezer egin. 

 

0. Ez dut jangura txikiagoa. 

1. Jangura lehen baino txikiagoa dut. 

2. Jangura lehen baino askoz txikiagoa dut orain. 

3. Ez dut jangurarik. 

 

0. Ez naiz argaldu azken aldian. 

1. 2 kg baino gehiago argaldu naiz. 

2. 4 kg baino gehiago argaldu naiz. 

3. 7 kg baino gehiago argaldu naiz. 
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0. Ez nau osasunak kezkatzen. 

1. Arazo fisikoek kezkatzen naute; adibidez, minak, urdaileko ondoezak, katarroek, etab. 

2. Gaixotasunek kezkatzen naute eta zaila egiten zait beste zerbaiti buruz pentsatzea. 

3. Gaixotasunek asko kezkatzen naute eta ez naiz beste zerbaiti buruz pentsatzeko gauza. 

 

0. Ez dut aldaketarik sumatu sexuaren gainean dudan interesean. 

1. Sexu-harremanak izateak lehen baino gutxiago erakartzen nau. 

2. Lehen baino interes askoz txikiagoa dut sexuaren gainean. 

3. Orain ez dut batere interesik sexuaren gainean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noiz egina: 2015eko azaroa         ERREG-LOAREN U-03 

PUNTUAK, GUZTIRA  


