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

Q. АНТИСОЦИАЛНО ЛИЧНОСТОВО РАЗСТРОЙСТВО (при нужда)
Q1 Случваше ли се преди да навършите 1 5 години:
а

Многократно да отсъствате от училище или да бягате от къщи за
през цялата нощ?

НЕ

ДА

b Многократно да лъжете, мамите, "извозвате" други хора, или да
крадете?

НЕ

ДА

c Да започвате побоища или да тормозите, заплашвате или
потискате други хора?

НЕ

ДА

d Нарочно да разрушавате предмети или да причинявате пожари?

НЕ

ДА

e Нарочно да наранявате животни или хора?

НЕ

ДА

f Да насилвате някого, за да има полов контакт с Вас?

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

d Често да сте лъгали или да сте "извозвали" други хора, за да
получите пари или нещо приятно, или пък да сте лъгали просто за
удоволствие?

НЕ

ДА

e Да сте излагали други хора на опасност, без това да Ви интересува?

НЕ

ДА

f Да не сте се чувствали виновни след нараняване, лошо държане,
лъжене или крадене от други хора или след повреждане на чужда
собственост?

НЕ

ДА

ОЦЕНЕНИ ЛИ СА 2 ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТГОВОРА ОТ РАЗДЕЛ Q 1 С
ДА?
НЕ ОЦЕНЯВАЙТЕ С ДА ПОВЕДЕНЧЕСКИТЕ АКТОВЕ, ИЗБРОЕНИ ПОДОЛУ, АКО ТЕ ИМАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОЛИТИЧЕСКИ ИЛИ РЕЛИГИОЗНИ
МОТИВИ
Q2 Случваше ли се преди да навършите 1 5 години:
а Многократно да се държите по начин, който другите биха определели
като безотговорен - напр. да не платите дължимото за нещо, да сте нарочно
импулсивни или пък нарочно да отказвате да работите за прехраната си?
b Извършвали ли сте незаконни действия, дори и да не са Ви
заловили (напр. да разрушавате чужда собственост, да взимате
нещо от магазин без да платите, да крадете, да продавате наркотици
или да извършвате измами)?
c Многократно да сте участвали в побой (включително с партньора
си или с децата си)?

ОЦЕНЕНИ ЛИ СА 3 ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТГОВОРА ОТ РАЗДЕЛ
Q2 С ДА?

НЕ

ДА

АНТИСОЦИАЛНО
ЛИЧНОСТОВО РАЗСТРОЙСТВО

доживотно
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