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

W. СИНДРОМ НА ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО С ХИПЕРАКТИВНОСТ
(Секция за възрастни)
Като дете:
W5 a Бяхте ли активен и неспокоен, винаги в движение?

НЕ

ДА

b Бяхте ли невнимателен и лесно разсейващ се?

НЕ

ДА

c Бяхте ли неспособен да се концентрирате в училище или вкъщи,
докато вършехте домашната си работа?

НЕ

ДА

d Проваляхте ли се да свършите неща, като например учебна
работа, различни проекти и т.н.?

НЕ

ДА

e Бяхте ли лесно раздразнително дете, което често избухва?

НЕ

ДА

f Налагаше ли се да ви повтарят нещата по много пъти, за да ги
свършите?

НЕ

ДА

g Бяхте ли склонен(а) на импулсивни действия,
без да обмисляте последствията?

НЕ

ДА

h Изпитвахте ли трудности да чакате реда си, имахте ли нужда
да бъдете винаги пръв?

НЕ

ДА

i Случваше ли се да се сбиете или да дразните другите деца?

НЕ

ДА

j Учителите оплакваха ли се от поведението ви?

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

W5 (ОБОБЩЕНИЕ) 6 или повече от отговорите кодирани ли са с „ДА”?
W6

Имахте ли някои от тези симптоми, свързани с
хиперактивност-импулсивност или дефицит на вниманието
преди 7-годишната ви възраст?
Като възрастен:

W7 a Все още ли се разсейвате лесно?
b Все още ли се намесвате в делата на другите хора, или казвате
неща, за които после съжалявате – на приятели, в работата
или у дома?
c Импулсивен ли сте, дори да притежавате по-добър
самоконтрол, отколкото, когато сте били дете?
d Все още ли сте активен, неспокоен, винаги в движение,
дори да притежавате по-добър самоконтрол, отколкото,
когато сте били дете?
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e Все още ли сте лесно раздразним, ставате ли по-гневен,
отколкото се налага?

НЕ

ДА

f Все още ли сте импулсивен, например склонен да
харчите повече пари, отколкото наистина се налага?

НЕ

ДА

g Затруднявате ли се да организирате работата си?

НЕ

ДА

h Затруднявате ли се да се организирате дори извън работата?

НЕ

ДА

i Може ли да се каже, че работите под професионалната ви
квалификация?

НЕ

ДА

j Не успявате ли да постигнете това, което според другите хора
съответства на вашите възможности?

НЕ

ДА

k Сменяли ли сте работни места, молили ли са ви да напускате
работата си по-често, отколкото другите хора?

НЕ

ДА

l Вашата съпруга (или съпруг) оплаква ли се, че сте невнимателен
или че не се интересувате от нея (него) и вашето семейство?

НЕ

ДА

m Минали ли сте през два или повече развода, сменяли ли сте
партньорите си по-често от другите хора?

НЕ

ДА

n Понякога чувствате ли, че сякаш сте в мъгла, наподобяваща
телевизионен образ на снежинки или разфокусиран образ?

НЕ

ДА

W7 (ОБОБЩЕНИЕ) 9 ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТГОВОРА КОДИРАНИ ЛИ
СА С „ДА”?

НЕ

ДА

НЕ

ДА

W8

Някои от тези симптоми причиняват ли ви значителни проблеми в
две или повече от следните ситуации в училище, работа,
вкъщи или в семейството и сред приятели?

W8 КОДИРАН ЛИ Е С „ДА”?

НЕ

ДА

СИНДРОМ НА ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО
С ХИПЕРАКТИВНОСТ
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