ОЗНАЧАВА: ПРЕМИНЕТЕ КЪМ ДИАГНОСТИЧНИТЕ РАМКИ В ТОЗИ МОДУЛ, ОТБЕЛЕЖЕТЕ "НЕ" ВЪВ ВСИЧКИТЕ И ПРЕМИНЕТЕ КЪМ
СЛЕДВАЩИЯ МОДУЛ

А. ГОЛЯМ ДЕПРЕСИВЕН ЕПИЗОД
За пациенти, които изглеждат психотични преди началото на интервюто, или такива, за които
подозирате, че страдат от шизофрения, моля, използвайте следния ред на администриране на модулите:
1)
2)
3)
4)

Част 1 от модул М (Психотични разстройства М1-М18)
Секции А-D (от Депресия до (Хипо)Маниен епизод)
Част 2 от модул М (Психотични разстройства М19-М23)
Останалите модули в тяхната обичайна последователност.

Ако модул М вече е изследван и са идентифицирани психотични симптоми (от М1 до М10b), тогава
изследвайте всеки положителен отговор на следващите въпроси, ако депресивните симптоми не са подобре обяснени с наличието на психотично разстройство, и тогава поставете съответните оценки.

А1 a

Били ли сте някога трайно потиснати или тъжни през по-голямата част
на деня и почти всеки ден за поне две седмици?

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

Били ли сте по-малко заинтересувани от нещата, които са Ви интересували НЕ
или по-малко способни да се радвате на нещата, които са Ви радвали през
по-голямата част от времето в рамките на последните две седмици?

ДА

ПОСТАВЕНА ЛИ Е ОЦЕНКА ДА НА А1а ИЛИ А2а?

ДА

Ако А1а = ДА:

b Били ли сте трайно потиснати или тъжни през по-голямата част на деня
и почти всеки ден през последните 2 седмици?
А2 а

b

Били ли сте някога по-малко заинтересувани от нещата, които са Ви
интересували или по-малко способни да се радвате на нещата, които
са Ви радвали през по-голямата част от времето в рамките на последните
две седмици?

НЕ

При наличие на настояща депресия (на А1б или А2b е поставена оценка ДА), изследвайте настоящия
епизод и най-симптоматичния минал епизод. В противен случай изследвайте само най-симптоматичния
минал епизод.
A3

В рамките на последните две седмици, докато се
чувствахте потиснати и/или незаинтересувани,

настоящ епизод

а Беше ли апетитът Ви намален или повишен през почти
всеки от дните или Вашето тегло намаля, респ. се увеличи,
без да полагате целенасочени усилия в това отношение?
(напр. +5% от телесното тегло или ±3,5 кг или 8 фунта в
рамките на един месец при общо тегло 70 кг или 120 фунта )
При ДА на кой да е от епизодите се кодира като ДА
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НЕ

ДА

минал епизод

НЕ

ДА
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b

Имахте ли трудности със съня (трудно заспиване,
пробуждане през нощта, ранно събуждане сутрин или
прекомерно спане) през почти всяка нощ?

c Говорехте ли по-бавно от обичайното за Вас; движехте ли

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

се по-бавно от обикновено; бяхте ли непоседлив, неспокоен
и неспособен да останете на едно място през почти
всеки ден?

d Чувствахте ли се уморен или лишен от енергия през почти
всеки ден?

e Чувствахте ли се безполезен или виновен през почти
всеки ден?
Ако на А3e е поставена оценка ДА, попитайте за пример.
Примерът съответства на налудна идея.
Не
Да

f Имахте ли затруднения в концентрацията или във
взимането на решения през почти всеки ден?

g Обмисляхте ли многократно да се нараните; имахте ли
желание да посегнете на живота си; искаше ли Ви се да
сте мъртви?

А4

ПОСТАВЕНА ЛИ Е ОЦЕНКА ДА НА ТРИ ИЛИ ПОВЕЧЕ
НЕ
ОТГОВОРА ОТ РАЗДЕЛ A3? (ИЛИ ЧЕТИРИ ОТГОВОРА
ОТ А3, АКО А1а ИЛИ А2а СА ПОЛУЧИЛИ ОЦЕНКА НЕ ЗА МИНАЛ ЕПИЗОД,
ИЛИ НА А1b ИЛИ А2b Е ПОСТАВЕНА ОЦЕНКА НЕ ЗА НАСТОЯЩ ЕПИЗОД)?

ДА

Уточнете дали позитивните симптоми са били налични през същия
2-седмичен период.
Ако на А4 е поставена оценка НЕ за настоящ епизод, тогава изследвайте
А3а – А3g за най-симптоматичния минал епизод.
А5

Симптомите на депресия причиняваха ли ви значително страдание
или влошаване във възможностите ви да функционирате на работата,
социално, или в други важни социални области?

А6

Симптомите дължат ли се изцяло на загуба на любим човек (тежка загуба),
и сходни ли са по тежест, степен на влошаване, и продължителност с това,
което повечето други хора биха страдали в сходни обстоятелства?
Ако да, тогава това е незатруднена тежка загуба.
НЕЗАТРУДНЕНАТА ТЕЖКА ЗАГУБА ОТХВЪРЛЕНА ЛИ Е?
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А7 а Взимахте ли някакви наркотици или лекарства точно преди
появата на тези симптоми?
b Страдахте ли от някакво медицинско заболяване точно преди
появата на тези симптоми?

НЕ

ДА

НЕ

ДА

По преценка на клинициста: възможно ли е някоя от тези да бъдат
преки причини за депресията на пациента? Ако е необходимо,
задайте допълнителни отворени въпроси.
А7 (Обобщение): Отхвърлена ли е напълно органична причина?
А8

А9

Поставете оценка ДА, ако на А7(Обобщение) е поставена
оценка ДА или НЕЯСНО.
Уточнете дали епизодът е настоящ и/или минал, или и двете
(повтарящ се периодично).
Поставете оценка ДА, ако на А7b е поставена оценка ДА,
а на А7(Обобщение) е поставена оценка НЕ.
Уточнете дали епизодът е настоящ и/или минал,
или и двете (повтарящ се периодично).

НЕ

ДА
НЕ

НЕЯСНО
ДА

Голям Депресивен Епизод

Настоящ
Минал
НЕ

ДА

Разстройство на настроението
Поради общомедицинско заболяване

Настоящ
Минал
А10 Поставете оценка ДА, ако на А7а е поставена оценка ДА,
а на А7(Обобщение) е поставена оценка НЕ.
Уточнете дали епизодът е настоящ и/или минал,
или и двете (повтарящ се периодично).

НЕ

ДА

Разстройство на настроението
Поради употреба на вещества

Настоящ
Минал
ХРОНОЛОГИЯ

А11 На колко години бяхте, когато за първи път се появиха симптомите на депресия?

възраст

А12 През целия ви живот, колко отделни пъти страдахте от тези симптоми на депресия
(ежедневно за поне 2 седмици)?
А13 Има ли семейна история на биполярно разстройство или някой роднина, лекуван
със стабилизатор на настроението?
ДА
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НЕ

