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Страница с инструкции
Попълнете раздела за всеки симптом като направите следното:
1. Задайте Основния Въпрос, който е “Често ли се случва да пропуснете да обърнете достатъчно
внимание на детайл или правите грешки по невнимание?” Дайте пример за поведения през зрелостта
и ги запишете на дадените редовете. Ако е необходимо използвайте примерите, за да подскажете на
пациента.
2. Задайте Вторичен въпрос за да определите дали симптома е клинично значим, който е “Смятате ли,
че имате повече проблеми с пропускането да обърнете внимание на детайл или правенето на грешки
по невнимание, отколкото повечето хора на Вашата възраст? Запишете отговорите на дадените
редовете.
3. Направете клинична оценка, за да установите дали пациентът отговаря на симптомите критерии и
оградете Д или Н до въпроса ''Симптом присъстващ в зрелостта?
4. Дали е отбелязано Д или Н за присъствие на симптома при възрастните задайте Основния въпрос,
модифициран за детството, който е ''Като дете, често ли пропускахте да обърнете достатъчно
внимание на детайл или правехте грешки по невнимание?” Дайте пример за поведения през
детството и ги запишете на дадените редовете. Ако е необходимо използвайте примерите, за да
подскажете на пациента.
5. Задайте Вторичен въпрос за да определите дали симптомът е клинично значим, който е “Като дете,
смятате ли, че имахте повече проблеми с пропускането да обърнете достатъчно внимание на детайл
или правехте грешки по невнимание, отколкото повечето деца на Вашата възраст? Запишете
отговорите на дадените редовете.
6. Направете клинично определяне, дали пациентът отговаря на симптомите критерии и оградете Д или
Н до въпроса ''Симптом присъстващ в детството?
7.

Например:

DSM-IV Критерий A (а)
Често пропуска да обърне достатъчно внимание на детайл или прави грешки по невнимание в
училище, работата или други дейности
Зряла възраст
Детство
1. Често ли пропускате да обърнете достатъчно
внимание на детайл или правите грешки по
невнимание?(Напишете коментари/примери)

2. Когато бяхте дете, често ли пропускахте да
обърнете достатъчно внимание на детайл или
правехте грешки по невнимание?
(Напишете коментари/примери)
____________________________________________

ПРИМЕРИ:

ПРИМЕРИ:

□Грешки по невнимание

□Грешки по невнимание в училищната работа

□Пропуснати неща/проблеми, с който може да се
справиш

□Точността е пожертвана за бързината

□Пропуска да провери работата изцяло

□Не се връща да провери отговорите

□Не чете инструкции преди работа

□Бързо свършва работа без да обмисля

□Не се справя добре с детайлната работа

□Не е подробен човек – не прави редовно баланс на
чековата си книжка.

_______________________________________________
_______________________________________________

Ако отговорът на Въпрос #1 е ”да”
Когато бяхте дете, смятате ли, че имахте повече
проблеми с пропускането да обърнете
достатъчно внимание на детайл или правехте
грешки по невнимание, отколкото повечето деца
на Вашата възраст?
(Напишете коментари/примери)
____________________________________________
____________________________________________

Симптом присъстващ в зрелостта?

Симптом присъстващ в детството?

Ако отговорът на Въпрос #1 е ”да”
Смятате ли, че имате повече проблеми с
пропускането да обърнете достатъчно внимание на
детайл или правите грешки по невнимание,
отколкото повечето хора на Вашата възраст?
(Напишете коментари/примери)

Д

Н

Д

Н
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Ще Ви задам въпроси за различни поведения, които може да сте имал през зрелостта
и/или детството. Много е важно да запомните, че повечето хора имат тези поведения по
време на нормалния живот. Онова, което ще се опитам да определя е дали тези
поведения се случват за Вас по-често, отколкото за други хора на Вашата възраст и/или
ако чувствате, че тези поведения Ви причиняват или не повече проблеми, отколкото на
други хора на същата възраст.
Симптоми на Невнимание

DSM-IV Критерий A (а)
Често пропуска да обръща достатъчно внимание на детайл или прави грешки по невнимание в
училище, работата или други дейности
Зряла възраст

Детство

1. Често ли пропускате да обърнете
достатъчно внимание на детайл или правите
грешки по невнимание?
(Напишете коментари/примери)

1. Когато бяхте дете, често ли пропускахте да
обърнете достатъчно внимание на детайл или
правехте грешки по невнимание?
(Напишете коментари/примери)

__________________________________________
_________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ПРИМЕРИ:

ПРИМЕРИ:

□Грешки по невнимание

□Грешки по невнимание в училищната работа

□Пропуснати неща/проблеми, с който можеше да
се справи

□Точността е пожертвана за бързината

□Пропуска да провери работата изцяло

□Не се връщаше да провери отговорите

□Не чете инструкции преди работа

□Не се справя добре с детайлната работа

□Бързо свършваше работа без да обмисля

□Не е подробен човек – не прави редовно
баланс на чековата си книжка.
Ако отговорът на Въпрос # 1 е ”да”
Смятате ли, че имате повече проблеми с
пропускането да обърнете достатъчно
внимание на детайл или правите грешки по
невнимание, отколкото повечето хора на
Вашата възраст?
(Напишете коментари/примери)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_________________________________________

Симптом присъстващ в зрялата Д
възраст?

Н
З-Н-(а)

Ако отговорът на Въпрос # 1 е ”да”
Когато бяхте дете, смятате ли, че имахте повече
проблеми с пропускането да обърнете
достатъчно внимание на детайл или правехте
грешки по невнимание, отколкото повечето
деца на Вашата възраст?
(Напишете коментари/примери)
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Симптом
присъстващ
в Д Н
Д-Н-(а)
детството?
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DSM-IV Критерий A (б)
Често има трудност със задържане на вниманието върху задачи или игри
Зряла възраст
Детство
2. Откривате ли, че имате кратко задържащо
се внимание? Често ли имате трудности при
съсредоточаването върху задачи, които
изискват концентрация?
(Напишете коментари/примери)

2. Когато бяхте дете, откривахте ли, че имате
кратко задържащо се внимание? Често ли
имахте трудности при съсредоточаването върху
задачи, които изискват концентрация?
(Напишете коментари/примери)

_________________________________________
_________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ПРИМЕРИ:

ПРИМЕРИ:

□Кратко задържащо се внимание

□Кратко задържащо се внимание

□Не може да задържи вниманието си върху
една дейност за дълги периоди от време
(гледане на филми, четене, лекции)
□Трудно се концентрира върху дейности
свързани с четене или работа
□Дългите разговори с приятели се следят
трудно
□Развлекателните занимания като гледане на
спорт или игра на карти са трудни за
проследяване

□Изискваше наблюдение, за да продължи задачата

Ако отговорът на Въпрос # 2 е ”да”
Смятате ли, че имате повече проблеми с
краткото задържане на вниманието, или
съсредоточаването върху задачи, които
изискват концентрация, отколкото повечето
хора на Вашата възраст?
(Напишете коментари/примери)

Ако отговорът на Въпрос # 2 е ”да”
Когато бяхте дете, смятате ли, че имахте повече
проблеми с краткото задържане на вниманието
или съсредоточаването върху задачи, които
изискват концентрация, отколкото повечето
деца на Вашата възраст?
(Напишете коментари/примери)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Симптом

Симптом присъстващ в детството?

присъстващ
зрялата възраст?

в Д Н
З-Н-(б)

□Затруднено
концентриране
(изключвайки
компютърните игри или дейности, които са
незабавно запаметени

Д Н
Д-Н-(б)
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DSM-IV Критерий A (в)
Често изглежда, че не слуша, когато се говори директно
Зряла възраст
3. Другите съобщават ли, че често трудно
слушате другите или, че не изглежда да
чувате дори себе си?
(Напишете коментари/примери)

Детство

3. Когато бяхте дете, другите съобщаваха
ли, че често трудно слушахте останалите
или, че не изглеждаше да чувате дори себе
си?
(Напишете коментари/примери)

________________________________________
______________________________________ ________________________________________
______________________________________ ________________________________________
ПРИМЕРИ:

ПРИМЕРИ:

□Другите се оплакват, че вниманието Ви е
другаде, когато се разговаря с Вас

□Необходим е контакт очи в очи за да чува

□В разговори хората Ви наричат
"празнина” или „не е тук”
□Хората произнасят Вашето име отново
или казват „Чу ли ме?”

□Родителите/преподавателите трябваше да
повтарят наставленията или да повишат тон за
да Ви накарат да се подчините

Ако отговорът на Въпрос # 3 е ”да”
Смятате ли, че имате повече проблеми
със не слушането, при директен разговор,
отколкото повечето хора на Вашата
възраст?
(Напишете коментари/примери)

Ако отговорът на Въпрос # 3 е ”да”
Когато бяхте дете, смятате ли, че имахте
повече проблеми със не слушането при
директен разговор, отколкото повечето
деца на Вашата възраст?
(Напишете коментари/примери)

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Симптом
присъстващ
зрялата възраст?

Симптом
детството?

в Д Н
З-Н-(в)

присъстващ

в Д Н
Д-Н-(в)
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DSM-IV Критерий A (г)
Често не следва инструкциите и не успява да завърши училищната работа или
задълженията на работното място (не поради поведение на противопоставяне или
неразбиране)
Зряла възраст
Детство
4. Намирате ли за трудно да следвате
инструкциите и че често започвате
проекти, но не ги завършвате?
(Напишете коментари/примери)

4. Когато бяхте дете, намирахте ли за
трудно да следвате инструкциите и че често
започвахте проекти, но не ги завършвахте?
(Напишете коментари/примери)

______________________________________ ________________________________________
______________________________________ ________________________________________
______________________________________ ________________________________________
_____________________________________

________________________________________

ПРИМЕРИ:

ПРИМЕРИ:

□Не завършва нещата

□Не успяваше да следва инструкциите на
преподавателя/родителя

□Нуждае се от крайни срокове за да
завърши нещата
□Преминава от задача към задача –
независимо, че не е приключил или отнема
дълго време за да завърши

□Оставяше нещата недовършени

□Неспособен да изпълнява многостъпкови
команди

□Не успява да завърши работата, както е
разпоредено
□Неспособен да следва напълно
многобройни команди, дадени
едновременно
Ако отговорът на Въпрос # 4 е ”да”
Когато бяхте дете, смятате ли, че имахте
повече проблеми със следването на
инструкции, отколкото повечето деца на
Вашата възраст? (Напишете
коментари/примери)
______________________________________ ________________________________________
______________________________________ ________________________________________
Ако отговорът на Въпрос # 4 е ”да”
Смятате ли, че имате повече проблеми
със следването на инструкции, отколкото
повечето хора на Вашата възраст?
(Напишете коментари/примери)

______________________________________ ________________________________________
______________________________________ ________________________________________
Симптом
присъстващ
зрялата възраст?

в Д Н
З-Н-(г)

Симптом
детството?

присъстващ

в Д Н
Д-Н-(г)
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DSM-IV Критерий A (д)
Често има затруднение с организиране на задачите или дейностите
Зряла възраст
Детство
5. Често ли имате трудност с
организирането?
(Напишете коментари/примери)

5. Когато бяхте дете, често ли имахте
трудност с организирането?
(Напишете коментари/примери)

________________________________________
______________________________________ ________________________________________
______________________________________ ________________________________________
ПРИМЕРИ:

ПРИМЕРИ:

□Не планира предварително

□Изключителна бъркотия вкъщи и в училище

□Извънредни програми

□Трудно се организира за домашна работа

□Трудно организира дългосрочни задачи /
отчети

□Разчита на други за поръчка
□Лошо чувство за време
□Домашното/работното място е
разхвърляно
□Работата е немарлива

□Често закъснява за срещи

□Прави много списъци, които не са
използвани
□Некомпетентен
Ако отговорът на Въпрос # 5 е ”да”
Смятате ли, че имате повече трудности с
организирането, отколкото повечето хора
на Вашата възраст?
(Напишете коментари/примери)

Ако отговорът на Въпрос # 5 е ”да”
Когато бяхте дете, смятате ли, че имахте
повече трудности с организирането,
отколкото повечето деца на Вашата
възраст?
(Напишете коментари/примери)
______________________________________ ________________________________________
______________________________________ ________________________________________
______________________________________ ________________________________________
_____________________________________ _______________________________________
Симптом
присъстващ
зрялата възраст?

в Д Н
З-Н-(д)

Симптом
детството?

присъстващ

в Д Н
Д-Н-(д)
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DSM-IV Критерий A (е)
Често отбягва, не харесва или не е склонен да се заеме с работа, която изисква
продължително умствено усилие (като училищна или домашна работа)
Зряла възраст
Детство
6. Често ли отбягвате работи, изискващи
голямо умствено усилие?
(Напишете коментари/примери)

6. Когато бяхте дете, често ли отбягвахте
работи, изискващи голямо умствено
усилие?
(Напишете коментари/примери)

________________________________________
______________________________________ ________________________________________
______________________________________ ________________________________________
ПРИМЕРИ:

ПРИМЕРИ:

□Отлага

□Отбягваше училищната/домашната работа

□Склонен да приема четенето като скучна
работа
□Отлага по-трудните задачи в работата
заради рутинните

□Отбягваше четенето на книги, пъзели, т.н.
(работи, изискващи концентрация)

□Отлага детайлната работа като
регистрирането на данъци
Ако отговорът на Въпрос # 6 е ”да”
Смятате ли, че имате повече трудности с
отбягването на работи, изискващи
големи умствени усилия, отколкото
повечето хора на Вашата възраст?
(Напишете коментари/примери)

Ако отговорът на Въпрос # 6 е ”да”
Когато бяхте дете, смятате ли, че имахте
повече трудности с отбягването на работи,
изискващи големи умствени усилия,
отколкото повечето деца на Вашата
възраст?
(Напишете коментари/примери)

______________________________________
________________________________________
______________________________________
________________________________________
______________________________________
________________________________________
_____________________________________
_______________________________________
Симптом
присъстващ
зрялата възраст?

в Д Н
З-Н-(е)

Симптом
детството?

присъстващ

в Д Н
Д-Н-(е)
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DSM-IV Критерий A (ж)
Често губи неща, необходими за задачите и дейностите (напр. играчки, училищни
задачи, моливи, книги или инструменти)
Зряла възраст
Детство
7. Често ли губите неща?
(Напишете коментари/примери)

7. Когато бяхте дете, често ли губехте неща?
(Напишете коментари/примери)

________________________________________
______________________________________ ________________________________________
______________________________________ ________________________________________
ПРИМЕРИ:

ПРИМЕРИ:

□Разсеян
□Губи ключове, портфейл, органайзер,
книги
□Поставя не на място работните съобщения
□Губи списъци, телефонни номера или
бележки адресирани до самия него

□Губеше моливи, книги, тетрадки
□Губеше играчки или дрехи
□Освобождаваше се от възложените домашни
задачи

Ако отговорът на Въпрос # 7 е ”да”
Смятате ли, че имате повече трудности с
честото губене на неща, отколкото
повечето хора на Вашата възраст?
(Напишете коментари/примери)

Ако отговорът на Въпрос # 7 е ”да”
Когато бяхте дете, смятате ли, че имахте
повече трудности с честото губене на неща,
отколкото повечето деца на Вашата
възраст?
(Напишете коментари/примери)

______________________________________
______________________________________
______________________________________
_____________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
_______________________________________

Симптом
присъстващ
зрялата възраст?

Симптом
детството?

в Д Н
З-Н-(ж)

присъстващ

в Д Н
Д-Н-(ж)
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DSM-IV Критерий A (з)
Често лесно се разсейва от странични влияния
Зряла възраст
8. Често ли лесно се разсейвате от неща
движещи се около Вас?
(Напишете коментари/примери)

Детство

8. Когато бяхте дете, често ли лесно се
разсейвахте от неща движещи се около Вас?
(Напишете коментари/примери)

________________________________________
______________________________________ ________________________________________
______________________________________ ________________________________________

ПРИМЕРИ:

ПРИМЕРИ:

□Не е в състояние да отсее нещата
□Оставя външните влияния да го/я
безпокоят
□Дълго време се пренаглася, когато е
прекъснат
□Умствени отклонения/фантазиране
□Трябва да гледа някого за да анализира
речта им

□Умът блуждаеше
□Наречен „фантазьор” или „дупка” – гледайки
през прозореца в училище
□Веднъж разсеян, трудно се връщаше обратно
върху задачата

Ако отговорът на Въпрос # 8 е ”да”
Смятате ли, че имате повече трудности с
лесното разсейване от движещи се около
Вас неща, отколкото повечето хора на
Вашата възраст?
(Напишете коментари/примери)

Ако отговорът на Въпрос # 8 е ”да”
Когато бяхте дете, смятате ли, че имахте
повече трудности с лесното разсейване от
движещи се около Вас неща, отколкото
повечето деца на Вашата възраст?
(Напишете коментари/примери)

______________________________________
______________________________________
______________________________________
_____________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
_______________________________________

Симптом
присъстващ
зрялата възраст?

Симптом
детството?

в Д Н
З-Н-(з)

присъстващ

в Д Н
Д-Н-(з)
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DSM-IV Критерий A (и)
Често е небрежен в ежедневните дейности
Зряла възраст
9. Често ли сте небрежен?
(Напишете коментари/примери)

Детство
9. Когато бяхте дете, често ли бяхте
небрежен?
(Напишете коментари/примери)

________________________________________
______________________________________ ________________________________________
______________________________________ ________________________________________

ПРИМЕРИ:

ПРИМЕРИ:

□ Забравя намерения/разписания

□ Трудно си спомняше ежедневната работа

□ Забравя къде е писмената работа
□ Забравя да използва органайзера

□ Връща се вкъщи да вземе нещата, които
той/тя е забравил

□ Забравяше какво той/тя е трябвало да
направи преди задачата да е завършена

□ Забравяше книги в училище или вкъщи

□ Другите му/и помагат за да си спомни
Ако отговорът на Въпрос # 9 е ”да”
Смятате ли, че имате повече трудности с
това, че сте небрежен, отколкото
повечето хора на Вашата възраст?
(Напишете коментари/примери)

Ако отговорът на Въпрос # 9 е ”да”
Когато бяхте дете, смятате ли, че имахте
повече трудности с това, че сте небрежен,
отколкото повечето деца на Вашата
възраст?
(Напишете коментари/примери)

______________________________________
______________________________________
______________________________________
_____________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
_______________________________________

Симптом
присъстващ
зрялата възраст?

Симптом
детството?

в Д Н
З-Н-(и)

присъстващ

в Д Н
Д-Н-(и)
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DSM-IV Критерий В: Възраст на поява
Забележка 1: Ако симптомите на невнимание не са потвърдени за детството,
преминете по-долу към Забележка 2, в противен случай продължете.
1. Съобщавате за многобройни симптоми на невнимание през детството (опишете
симптомите потвърдени за детството, критерии А(а) до А(и)).
На каква възраст се появиха тези симптоми?
_________ Н Възраст
2. След появата на тези симптоми на невнимание имаше ли време, когато
симптомите изчезнаха за кратко и след това се появиха отново?
Д
Н Н Спира
Ако да...
На каква възраст бяхте, когато симптомите на невнимание спряха?
_____Н Спира Възраст
На каква възраст бяхте, когато симптомите на невнимание се появиха отново?
____Н Връщане Възраст
Причина за проява на симптомите на невнимание?____________________________
________________________________________________________________________
DSM-IV Критерий С: Способност за разпространение на симптома
През детските училищни години (К-12), къде настъпиха тези симптоми на
невнимание?
В училище?

Д

НД

Н У

Вкъщи?

Д

НД

Н В

В спортните салони или клубовете?

Д

НД

Н Ск

Бележки:________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Забележка 2: Ако симптомите на Невнимание не са потвърдени за зрялата
възраст, преминете към симптомите на Хиперактивност/Импулсивност на
стр.14, в противен случай продължете.
Съобщавате за многобройни симптоми на невнимание през зрялата възраст
(опишете симптомите потвърдени за зряла възраст, критерии А(а) до А(и)).
Като възрастен къде се появиха симптомите на невнимание?
В училище? (ако е приложимо)

Д

НЗ

Н У

Вкъщи?

Д

НЗ

Н В

На работа?

Д

Н ЗН

Р

В спортните салони или клубовете?

Д

Н ЗН

Ск
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Бележки:________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Симптоми на хиперактивност / импулсивност
DSM-IV Критерий A (а)
Често мърда с ръце или крака или се върти на място
Зряла възраст
1. Мърдате ли много, когато седите?
(Напишете коментари/примери)

Детство

1. Когато бяхте дете, мърдахте ли много
когато седяхте?
(Напишете коментари/примери)

________________________________________
______________________________________ ________________________________________
______________________________________ ________________________________________
ПРИМЕРИ:

ПРИМЕРИ:

□ Не може да стои мирен
□ Потропва с крака/пръсти/ръце
□ Гризе си ноктите/върти си косата
□ Постоянно се върти в стола

□ Върти се
□ Неспособен да седи в стол по подходящ
начин

Ако отговорът на Въпрос # 1 е ”да”
Смятате ли, че имате повече проблеми с
непрекъснатото мърдане, когато сте
седнал, отколкото повечето хора на
Вашата възраст?
(Напишете коментари/примери)

Ако отговорът на Въпрос # 1 е ”да”
Когато бяхте дете, смятате ли, че имахте
повече проблеми с непрекъснатото
мърдане, когато сте седнал, отколкото
повечето деца на Вашата възраст?
(Напишете коментари/примери)

______________________________________
______________________________________
______________________________________
_____________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
_______________________________________

Симптом
присъстващ
зрялата възраст?

Симптом
детството?

в Д Н
З-ХИ-(а)

присъстващ

в Д Н
Д-ХИ-(а)
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DSM-IV Критерий A (б)
Често напуска мястото си в класната стая или на друго местоположение, при
което се очаква да остане седнал
Зряла възраст
Детство
2. Често ли Ви коства усилие да
останете седнал за продължителни
периоди от време?
(Напишете коментари/примери)

2. Когато бяхте дете, често ли Ви
костваше усилие да останете седнал за
продължителни периоди от време?
(Напишете коментари/примери)
___________________________________

___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
ПРИМЕРИ:

ПРИМЕРИ:

Трудно остава на едно място за дълго
Затруднение при оставането седнал по
време на телевизионно шоу или лекция
Предпочита да ходи/движи
наоколо, отколкото да седи
Харесва да извършва енергични
работи
Търси занимания с бързо темпо

Усилие да остане седнал, когато е
подходящо (напр. училище, по време на
обяд, по време на приготвяне на
домашната работа, религиозна служба)
Нуждаеше се от постоянни
напомняния да седи
Тичаше в класната стая без разрешение

Ако отговорът на Въпрос # 2 е ”Да”
Смятате ли, че имате повече
проблеми с оставането седнал за
продължителни периоди от време,
отколкото повечето хора на Вашата
възраст?
(Напишете коментари/примери)

Ако отговорът на Въпрос # 2 е ”Да”
Когато бяхте дете, смятате ли, че
имахте повече проблеми с оставането
седнал за продължителни периоди от
време, отколкото повечето деца на
Вашата възраст?
(Напишете коментари/примери)
___________________________________

___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________
Симптом
присъстващ
зрялата възраст?

в Д

Н

З-ХИ-(б)

Симптом
присъстващ
детството?

в Д

Н

Д-ХИ-(б)
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DSM-IV Критерий A (в)
Често тича насам-натам или се издига прекалено в службите, което не е
подходящо (при младежите и възрастните, може да бъде ограничено до
субективно усещане за безпокойство)
Зряла възраст
Детство
3. Често ли изпитвате чувства на
безпокойство?
(Напишете коментари/примери)

3. Когато бяхте дете, често ли
изпитвахте чувства на безпокойство?
(Напишете коментари/примери)

_________________________________

_____________________________________

_________________________________

_____________________________________

_________________________________

_____________________________________

_________________________________

_____________________________________

ПРИМЕРИ:

ПРИМЕРИ:

□Чувства вътрешно безпокойство

□Катереше се върху мебелите
□Катереше се по дърветата
Винаги тичаше насам-натам

Ако отговорът на Въпрос # 3 е ”Да”
Смятате ли, че имате повече
проблеми с чувствата за
безпокойство, отколкото повечето
хора на Вашата възраст?
(Напишете коментари/примери)

Ако отговорът на Въпрос # 3 е ”Да”
Когато бяхте дете, смятате ли, че имахте
повече проблеми с чувствата за
безпокойство, отколкото повечето деца
на Вашата възраст?
(Напишете коментари/примери)

_________________________________

_____________________________________

_________________________________

_____________________________________

_________________________________

_____________________________________

_________________________________

_____________________________________

Симптом присъстващ
зрялата възраст?

Симптом
детството?

в Д

Н

З-ХИ-(в)

присъстващ

в Д

Н

Д-ХИ-(в)
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DSM-IV Критерий A (г)
Често среща трудност да играе или да се включва безшумно в свободни
мероприятия
Зряла възраст
Детство
4. Често ли се затруднявате да
бъдете толкова тих, колкото другите
около Вас?
(Напишете коментари/примери)

4. Когато бяхте дете, често ли се
затруднявахте да бъдете толкова тих,
колкото другите около Вас?
(Напишете коментари/примери)

_________________________________

_____________________________________

_________________________________

_____________________________________

_________________________________

_____________________________________

_________________________________

_____________________________________

ПРИМЕРИ:

ПРИМЕРИ:

Говори в кината
Говори по време на лекции
Трудност да говори по-тихо
Говори високо на места, където не е
разрешено или подходящо.
Говори по-високо от другите в
ресторанти.

Играеше шумно на игри
Учителите трябваше да Ви напомнят да
пазите тишина
Неспособен да гледа тихо телевизия или
филми

Ако отговорът на Въпрос # 4 е ”Да”
Смятате ли, че имате повече
проблеми с това да бъдете толкова
тих, колкото другите около Вас,
отколкото повечето хора на Вашата
възраст?
(Напишете коментари/примери)

Ако отговорът на Въпрос # 4 е ”Да”
Когато бяхте дете, смятате ли че имахте
повече проблеми с това да бъдете
толкова тих, колкото другите около Вас,
отколкото повечето деца на Вашата
възраст?
(Напишете коментари/примери)

_________________________________
_________________________________
_________________________________
________________________________
Симптом
присъстващ
зрялата възраст?

в Д

Н

З-ХИ-(г)

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Симптом
присъстващ
детството?

в Д

Н

Д-ХИ-(г)
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DSM-IV Критерий A (д)
Често е “в движение” или често е като “ задвижен от мотор”
Зряла възраст
Детство
5. Винаги ли сте “в движение”?
Чувствате ли, че често имате повече
енергия от другите?
(Напишете коментари/примери)

5. Когато бяхте дете, винаги ли бяхте “в
движение”? Чувствахте ли, че често
имахте повече енергия от другите?
(Напишете коментари/примери)

_________________________________

_____________________________________

_________________________________

_____________________________________

_________________________________

_____________________________________

_________________________________

_____________________________________

ПРИМЕРИ:

ПРИМЕРИ:

Изправен и в движение
Движещ се винаги
Неспособен да релаксира.

Необикновено активен в училище/вкъщи
Неизчерпаема енергия
Непрестанно движещ се

Ако отговорът на Въпрос # 5 е ”Да”
Смятате ли, че имате повече
проблеми с това да бъдете винаги “в
движение”, отколкото повечето хора
на Вашата възраст?
(Напишете коментари/примери)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
________________________________
Симптом присъстващ
зрялата възраст?

в Д

Н

З-ХИ-(д)

Ако отговорът на Въпрос # 5 е ”Да”
Когато бяхте дете, смятате ли че имахте
повече проблеми с това да бъдете
винаги “в движение”, отколкото
повечето деца на Вашата възраст?
(Напишете коментари/примери)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Симптом
детството?

присъстващ

в Д

Н

Д-ХИ-(д)
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DSM-IV Критерий A (е)
Често говори непрекъснато
Зряла възраст

Детство

6. Другите съобщават ли, че често
говорите твърде много?
(Напишете коментари/примери)

6. Когато бяхте дете, другите
съобщаваха ли, че често говорехте
твърде много?
(Напишете коментари/примери)

_________________________________

_____________________________________

_________________________________

_____________________________________

_________________________________

_____________________________________

________________________________

_____________________________________

ПРИМЕРИ:

ПРИМЕРИ:

Говори непрекъснато
Отнема много време да се разбере
неговия/нейния смисъл
Хората се оплакват, че говори
твърде много или че “не могат да
разберат нито дума”

Наречен “бърборко”или “уста-мотор”
Учителите/родителите трябваше
постоянно да Ви напомнят да спрете да
говорите
Родителите/учителите/приятелите се
оплакваха от непрекъснатото говорене

Ако отговорът на Въпрос # 6 е ”Да”
Смятате ли, че имате повече
проблеми с това, че говорите твърде
много, отколкото повечето хора на
Вашата възраст?
(Напишете коментари/примери)

Ако отговорът на Въпрос # 6 е ”Да”
Когато бяхте дете, смятате ли че имахте
повече проблеми с това, че говорите
твърде много, отколкото повечето деца
на Вашата възраст?
(Напишете коментари/примери)

_________________________________

_____________________________________

_________________________________

_____________________________________

_________________________________

_____________________________________

________________________________

_____________________________________

Симптом
присъстващ
зрялата възраст?

Симптом
детството?

в Д

Н

З-ХИ-(е)

присъстващ

в Д

Н

Д-ХИ-(е)
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DSM-IV Критерий A (ж)
Често избъбря отговорите, преди въпросите да бъдат завършени
Зряла възраст
Детство
7. Другите съобщават ли, че често
отговаряте на въпросите преди да
бъдат завършени?
(Напишете коментари/примери)

7. Когато бяхте дете, другите
съобщаваха ли, че често отговаряхте на
въпросите преди да бъдат завършени?
(Напишете коментари/примери)

_________________________________

_____________________________________

_________________________________

_____________________________________

_________________________________

_____________________________________

________________________________

_____________________________________

ПРИМЕРИ:

ПРИМЕРИ:

Казва неща без да мисли
Рядко чува края на изреченията на
другите
Често “напъхва храна в устата си”
Довършва изреченията на другите

Ако отговорът на Въпрос # 7 е ”Да”
Смятате ли, че имате повече
проблеми с отговарянето на
въпроси, преди да са били
завършени, отколкото повечето
хора на Вашата възраст?
(Напишете коментари/примери)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
________________________________
Симптом присъстващ
зрялата възраст?

в Д

Н

З-ХИ-(ж)

Винаги трябваше пръв да отговори на
въпросите
Учителите се оплакваха, че не
изчаквахте пълното изречение преди да
отговорите
Даваше някакъв отговор, който пръв му
идваше на ум, дори да е неправилен
Ако отговорът на Въпрос # 7 е ”Да”
Когато бяхте дете, смятате ли че имахте
повече проблеми с това, че отговаряхте
на въпросите преди да бъдат завършени,
отколкото повечето деца на Вашата
възраст?
(Напишете коментари/примери)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Симптом
присъстващ
детството?

в Д

Н

Д-ХИ-(ж)
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DSM-IV Критерий A (з)
Често има трудност с изчакване на реда
Зряла възраст

Детство

8. Често ли Ви коства усилие да
изчакате реда си?
(Напишете коментари/примери)

8. Когато бяхте дете, често ли Ви
костваше усилие да изчакате реда си?
(Напишете коментари/примери)

_________________________________

_____________________________________

_________________________________

_____________________________________

_________________________________

_____________________________________

_________________________________

_____________________________________

ПРИМЕРИ:

ПРИМЕРИ:

Нетърпелив на опашките (от хора)
Възпрепятства транспорта

Трудност при чакане на обрат в
спортовете/игрите
Трудност във вземане на обрати при
видео игрите
Винаги трябваше да е първи в реда

Ако отговорът на Въпрос # 8 е ”Да”
Смятате ли, че имате повече
проблеми с изчакването на реда си,
отколкото повечето хора на Вашата
възраст?
(Напишете коментари/примери)

Ако отговорът на Въпрос # 8 е ”Да”
Когато бяхте дете, смятате ли че имахте
повече проблеми с изчакването на реда
си, отколкото повечето деца на Вашата
възраст?
(Напишете коментари/примери)

_________________________________

_____________________________________

_________________________________

_____________________________________

_________________________________

_____________________________________

________________________________

_____________________________________

Симптом присъстващ
зрялата възраст?

Симптом
детството?

в Д

Н

З-ХИ-(з)

присъстващ

в Д

Н

Д-ХИ-(з)
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DSM-IV Критерий A (и)
Често прекъсва или досажда на другите (напр. намесва се в разговори и игри)
Зряла възраст
Детство
9. Другите съобщават ли, че често ги 9. Когато бяхте дете, другите съобщаваха
прекъсвате?
ли, че често ги прекъсвахте?
(Напишете коментари/примери)
(Напишете коментари/примери)
_________________________________

______________________________________

_________________________________

______________________________________

_________________________________

______________________________________

_________________________________

_____________________________________

ПРИМЕРИ:

ПРИМЕРИ:

”Настъпва обувките на хората”
Наречен несигурен
Нарушава пространството /
границите на другите
Включва се в дейността или
връзките на други хора, когато не
трябва
Прекъсва разговорите на други хора

Прекъсвахте разговорите на другите хора
или телефонните обаждания
Вмъквахте се в игрите на другите деца

Ако отговорът на Въпрос # 9 е ”Да”
Смятате ли, че имате повече
проблеми с прекъсването или
досаждането на другите, отколкото
повечето хора на Вашата възраст?
(Напишете коментари/примери)

Ако отговорът на Въпрос # 9 е ”Да”
Когато бяхте дете, смятате ли че имахте
повече проблеми с прекъсването или
досаждането на другите, отколкото
повечето деца на Вашата възраст?
(Напишете коментари/примери)

_________________________________

______________________________________

_________________________________

______________________________________

_________________________________

______________________________________

_________________________________

______________________________________

Симптом присъстващ
зрялата възраст?

Симптом
присъстващ
детството?

в Д

Н

З-ХИ-(и)

в Д

Н

Д-ХИ-(и)
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DSM-IV Критерий В: Възраст на поява на симптомите
Забележка 3: Ако симптомите на Хиперактивност / Импулсивност не са потвърдени за
детството, преминете по-долу към Забележка 4, в противен случай продължете.
1. Съобщавате за многобройни симптоми на хиперактивност / импулсивност през детството
(опишете симптомите потвърдени за детството, критерии А(а) до А(и)).
На каква възраст за първи път се появиха тези симптоми?
______ХИ Възраст
2. След появата на тези симптоми на хиперактивност / импулсивност имало ли време, когато
Вашите симптоми изчезнаха за кратко и след това се появиха отново?
Да
Не ХИ Спират
Ако Да...
На каква възраст бяхте, когато симптомите на хиперактивност / импулсивност спряха?
______ХИ спират възраст
На каква възраст бяхте, когато симптомите на хиперактивност / импулсивност се появиха
отново?
______ХИ отново възраст
Причина за поява на симптомите
хиперактивност/импулсивност?____________________________________________________
________________________________________________________________________________
__
DSM-IV Критерий С: Способност за разпространение на симптома
През детските училищни години (К-12), къде настъпиха симптомите на Хиперактивност /
Импулсивност?
В училище?

Д

НД

ХИ У

Вкъщи?

Д

НД

ХИ В

В спортните салони или клубовете?

Д
Н Д ХИ Cк
Бележки:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Забележка 4: Ако симптомите на Хиперактивност / Импулсивност не са потвърдени за
зрялата възраст, преминете към стр.14, в противен случай продължете
Съобщавате за следните симптоми на Хиперактивност / Импулсивност през зрялата възраст
(опишете симптомите потвърдени за зряла възраст, критерии А(а) до А(и)).
Като възрастен, къде се появиха симптомите на хиперактивност / импулсивност?
В училище?

Д

НЗ

ХИ У

На работа?

Д

НЗ

ХИ Р

Вкъщи?

Д

НЗ

ХИ В

В спортните салони или клубовете?

Д
Н З ХИ Cк
Бележки:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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DSM-IV Критерий D Увреждане
Забележка 5: Ако симптомите за ADHD не са потвърдени за детството, преминете към
Забележка 6, в противен случай продължете.
Установихме, че като дете сте имал многобройни симптоми на Невнимание, Хиперактивност
и Импулсивност (опишете симптомите в детството). Сега ще Ви попитам как тези
симптоми може да са Ви причинили проблеми през детството. Като дете, как тези симптоми
Ви повлияха..........
Поведение в училище (включително работа и държание)?

Увреждане
Д Ув Пу

Д
Поведение вкъщи (включително домакинство, ежедневни умения и семейни
връзки)?

Д Ув Пв

Д

Социално поведение (включително равноправни взаимодействия и
мероприятия през свободното време като посещение на клубове, различни
спортове, игри и т.н.)?

Н

Н

Д Ув Сп

Д

Н

Лично усещане за собственото „АЗ”, собствена представа, самоуважение?
Д Ув Л

Д

Н

Оценете нивото на увреждане в детската възраст. Изберете подходящата
цифра от дадената скала и отидете на този номер в удебеленото
защриховано поле от дясно.
1 Нормално, без увреждане
5 Значително увреждане
2 Гранично увреждане
6 Тежко увреждане
3 Средно увреждане
7 Максимално, силно увреждане
4 Умерено увреждане
Забележка: За повече информация относно увреждането виж глава 4 от ръководството на
CAADID, стр. 16-19.

Д Ув
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Забележка 6: Ако симптомите на ADHD не са потвърдени за зрялата възраст,
преминете към стр. 26, в противен случай продължете.
Установихме, че като възрастен сте имал многобройни симптоми на Невнимание,
Хиперактивност и Импулсивност (опишете симптомите в зряла възраст). Сега ще Ви
попитам как тези симптоми може да са Ви причинили проблеми през зрялата възраст. Като
възрастен, как тези симптоми Ви повлияха...
Поведение в работата/училището (включително професионално задължение Увреждане
академично представяне)?
З Ув Пру

Д

Н

Поведение вкъщи (включително ежедневни умения и връзки с членовете на
семейството / брачен партньор)?
З Ув Пв

Д

Социално поведение (включително равноправни взаимодействия и
мероприятия през свободното време като посещение на клубове, различни
спортове, игри и т.н.)?

Н

З Ув Сп

Д

Н

Лично усещане за собственото „АЗ”, собствена представа, самоуважение?
З Ув Л

Д

Н

Оценете нивото на увреждане в зрялата възраст. Изберете подходящата
цифра от дадената скала и отидете на този номер в квадратчето с удебелени
линии от дясно.
1 Нормално, без увреждане
5 Значително увреждане
2 Гранично увреждане
6 Тежко увреждане
3 Средно увреждане
7 Максимално, силно увреждане
4 Умерено увреждане
Забележка: За повече информация относно увреждането виж глава 4 от ръководството на
CAADID, стр. 16-19.

З Ув
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Наблюдения върху поведението
След като приключите с част II на интервюто, проверете поведенията отбелязани подолу, които сте наблюдавали по време ръководенето на II част:
Суетене

Д

Н

Разсеяност

Д

Н

Липса на задръжки / импулсивност

Д

Н

Избъбряне / прекъсване

Д

Н

Натрапчивост

Д

Н

Дезорганизация в отговаряне на въпроси без предварително ограничение

Д

Н

Крещене

Д

Н

Непреклонност

Д

Н

Други:_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Част II Брошура с Кратко Изложение & Алгоритъм за
Резултата
Прехвърлете стойностите и отговорите от квадратчетата с удебелени линии на
предишните страници към кратките раздели по-долу. Във всички квадратчета с
удебелени линии има код. Тези кодове са пренесени на тази страница за да улеснят
точното прехвърляне на данните. Отговорете на Да / Не въпросите за да определите
дали всеки от петте критерия DSM-IV ADHD е срещан. Уверете се, че сте отговорили
на Да / Не въпросите за Зрялата възраст и за Детството.
Прехвърлете всички „Да” и „Не” отговори, отбелязвайки ги според техния код, чрез
„Д” или „Н” на подходящите редове в колоната отдясно на кодовете. Съберете
отговорите „Да” във всяка колона и напишете цифрата в квадратчето с удебелени
линии в основата на всяка колона. Уверете се, че следвате това действие за двете
колони Зряла възраст и Детство.
А. КРИТЕРИЙ ЗА СИМПТОМА
Симптоми на Невнимание
a) грешки по невнимание
б) трудно задържа внимание
в) не слуша
г) не следва инструкции или спазва такива
д) трудно се организира
е) избягва задачи изискващи умствено усилие
ж) губи неща
з) разсеян
и) невнимателен
Общо Симптоми на Невнимание
КРИТЕРИЙ НА НЕВНИМАНИЕ А:
Поне 6 симптома?
Симптоми на Хиперактивност / Импулсивност
a) нервен, притеснен
б) трудно остава седнал
в)непрекъснато се движи напред-назад/безпокойство
г) затруднение с тихи мероприятия
д) в движение/”като задвижен от мотор”
е) говори прекалено
ж) избъбря отговори
з) трудно изчаква реда си
и) прекъсва или е досаден
Общо Симптоми на Хиперактивност/Импулсивност
КРИТЕРИИ НА ХИПЕРАКТИВНОСТ/
ИМПУЛСИВНОСТ А:Поне 6 симптома?

Зряла възраст Детство
З-Н-(а)
Д-Н-(а)
З-Н-(б)
Д-Н-(б)
З-Н-(в)
Д-Н-(в)
З-Н-(г)
Д-Н-(г)
З-Н-(д)
Д-Н-(д)
З-Н-(е)
Д-Н-(е)
З-Н-(ж)
Д-Н-(ж)
З-Н-(з)
Д-Н-(з)
З-Н-(и)
Д-Н-(и)
Сбор
Сбор
Д
Н
Д
Н

З-ХИ-(а)
З-ХИ-(б)
З-ХИ-(в)
З-ХИ-(г)
З-ХИ-(д)
З-ХИ-(е)
З-ХИ-(ж)
З-ХИ-(з)
З-ХИ-(и)
Сбор
Д
Н

Д-ХИ-(а)
Д-ХИ-(б)
Д-ХИ-(в)
Д-ХИ-(г)
Д-ХИ-(д)
Д-ХИ-(е)
Д-ХИ-(ж)
Д-ХИ-(з)
Д-ХИ-(и)
Сбор
Д
Н

Запишете възрастта, при която за първи път се появяват симптомите Невнимание и
Хиперактивност/Импулсивност, респективно.
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В. ВЪЗРАСТ НА ПОЯВАП НА СИМПТОМИТЕ
Поява на симптоми на Невнимание
Поява на симптоми на Хиперактивност/Импулсивност
КРИТЕРИЙ В, ВЪЗРАСТ НА НАСТЪПВАНЕ :
7 годишна възраст или по-млад на поява на
симптомите Невнимание или
Хиперактивност / Импулсивност?

Н - възраст
ХИ - възраст

Години
Години

Д

Н

Прехвърлете всички „Да” и „Не” отговори, отбелязвайки ги според техния код, чрез
„Д”или „Н” на подходящите редове в колоната отдясно на кодовете. Съберете
отговорите „Да” във всяка колона и напишете цифрата в квадратчето с удебелени
линии, в основата на всяка колона.
С. РАЗПРОСРАНЕНИЕ НА СИМПТОМА
Училище
Работа
Вкъщи
Спортни салони или клубове
Общо среди на Невнимание
Симптоми Хиперактивност / Импулсивност
Училище
Работа
Вкъщи
Спортни салони или клубове
Общо среди на Хиперактивност/Импулсивност
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА С КРИТЕРИЙ:
Симптоми на повече от едно място? (сумарен
резултат >1 или за Невнимание или за
Хиперактивност / Импулсивност)

Зряла възраст
З-Н-У
З-Н-Р
З-Н-В
З-Н-Ск
Сбор

Детство
Д-Н-У

Д-ХИ-У
Д-ХИ-Р
Д-ХИ-В
Д-ХИ-Ск
Сбор

Д-ХИ-У

Д

Д-Н-В
Д-Н-Ск
Сбор

Д-ХИ-В
Д- ХИ-Ск
Сбор

Н

Д

Н

Оградете „Да” ако оценката за влиянието е ТРИ или повече, в противен случай оградете
„Не”. Уверете се, че сте отговорили на Да / Не въпросите както за Зрялата възраст така
и за Детството.
D. УВРЕЖДАНЕ
Симптомно увреждане
З-Ув
УВПЕЖДАНЕ D КРИТЕРИЙ:
Показва увреждане? (резултатът за Увреждането е 3 Д
Н
или повече)
Е. ДИАГНОСТИЧНА КАТЕГОРИЯ
Симптомите по-добре ли са изразени чрез Д
Н
присъствието на друго разстройство?
Ако
Да,
какво
DSM-IV DSM-IV Код:
Разстройство?
DSM-IV Разстройство:

Д-Ув
Д

Д

Н

Н
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В полетата означени “Оценяване”, оградете “Да” или “Не” в зависимост от това да ли
са срещнати критериите А-Е за Детството и след това за Зрялата възраст. Ако “Да” е
оградено за Детството и/или Зрялата възраст насочете се обратно към първата страница
на Брошура с Кратко изложение и определете дали пациентът притежава критериите за
симптомите за Невнимание или Хиперактивност / Импулсивност или и двата. Оградете
подходящият DSM-IV ADHD субтип, в зависимост от профила на пациента.

Оценка за ADHD в Детството
Като дете, CAADID отговорите посочват диагностичните критерии А, Б, В, Г и Е.
Да
Не
Ако Да, вижте критериите за симптома за следните ADHD субтипове (оградете един)

Доминиращ Тип Невнимателен
Хиперактивност/Импулсивност

Доминиращ

Тип

Комбиниран Тип

Оценка за ADHD в Зрялата възраст
Като възрастен, CAADID отговорите посочват диагностичните критерии А, Б, В, Г и Е.
Да
Не
Ако Да, вижте критериите за симптома за следните ADHD субтипове (оградете един)

Доминиращ Тип Невнимателен
Хиперактивност/Импулсивност

Доминиращ

Тип

Комбиниран Тип
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За повече информация:
В САЩ.....
P.O. Box 950,
North Tonowanda, NY 14120-0950
1-800-456-3003
В Канада...
3770 Victoria Park Ave.,
Toronto, ON M2H 3M6
1-800-268-6011
E-mail:customerservice@mhs.com
International/local:+1-416-492-2627
Fax:1-416-424-1736
www.mhs.com
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