Самооценъчна скала за възрастни със синдром на дефицит на
вниманието и хиперактивност (ASRS версия 1.1)
Инструкции за списъка за бърза проверка на симптоми
Въпросите на следващата страница са създадени, за да стимулират диалога между
Вас и Вашите пациенти, както и да Ви помогнат да потвърдите дали те страдат от
симптомите на синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ).
Описание: Списъкът за бърза проверка на симптоми е инструмент, състоящ се от 18
критерия на DSM-IV-TR. Смята се, че 6 от 18-те въпроса предсказват най-добре
симптоми, свързани със СДВХ. Тези 6 симптома са основата на скрийнинговия
инструмент ASRS версия 1.1 и също така съставляват Част А от списъка за бърза
проверка на симптоми. Част Б от този списък съдържа останалите 12 въпроса.
Инструкции:
Симптоми
1. Помолете пациента да попълни Част А и Част Б от Списъка чрез отбелязване на
хикс в кутийката, която най-точно представя честотата на поява на всеки от тези
симптоми.
2. Изчислете резултата от Част А. Ако 4 или повече знака се появят в тъмно
оцветените кутийки на Част А, тогава пациентът има симптоми, силно свързани
със СДВХ при възрастни, което налага допълнително изследване.
3. Резултатите за честотата на поява от Част Б предоставят допълнителни данни в
изследването на симптомите на пациента. Обръщайте особено внимание на
знаците, появили се в тъмно оцветените кутийки. Отговорът за честотата е почувствителен при определени въпроси. За 12-те въпроса не се образува цялостен
резултат или диагностична вероятност. Смята се, че 6-те въпроса от Част А
предсказват най-добре наличието на разстройството и са най-подходящи за
употреба като скрийнингов инструмент.
Увреждания
1. Прегледайте целия списък за бърза проверка на симптоми заедно с Вашите
пациенти и оценете нивото на увреждания, свързани със симптома.
2. Вземете предвид работата/училището, социалната и семейната среда.
3. Честота на поява на симптома често е свързана с тежестта му. Следователно
списъкът за бърза проверка на симптоми може да подпомогне оценката на
уврежданията. Ако Вашите пациенти имат чести симптоми, бихте могли да ги
помолите да опишат как тези проблеми са повлияли възможностите им да
работят, да се грижат за нещата вкъщи и да се разбират с другите хора
(например, тяхната съпруга или други значими личности).
История
1. Оценете наличието на тези симптоми или сходни симптоми в детството. Не е
необходимо възрастните, които имат СДВХ, да са били диагностицирани в
детството си. В оценката на историята на пациента търсете данни за ранно
появили се дълготрайни проблеми с вниманието или самоконтрола. Някои
значими симптоми би трябвало да бъдат налични в детството, но пълната
симптоматология не е необходима.

Значимостта на скрийнинга на възрастни със СДВХ

Различни изследвания навеждат на мисълта, че симптомите на СДВХ биха могли да
продължат в зряла възраст, влияейки значително върху отношенията, кариерата и дори
личната безопасност на Вашите пациенти, които страдат от тях. Тъй като това
разстройство често се разбира погрешно, много хора, които страдат от него, не получат
адекватно лечение и, като резултат от това, могат никога да не достигнат пълния си
потенциал. Част от проблема е, че разстройството може да бъде трудно за
диагностициране, особено при възрастни.
Самооценъчната скала за възрастни със СДВХ (ASRS версия 1.1) / списък за бърза
проверка на симптоми е разработена в сътрудничество със Световната здравна
организация (СЗО) и Работната група за СДВХ при възрастни, която включва следния
екип от психиатри и изследователи:
 Д-р Ленърд Адлър
Доцент по психиатрия и неврология
New York University Medical School
 Д-р Роналд С. Кеслър
Професор от Департамента по здравна политика
Harvard Medical School
 Д-р Томас Спенсър
Доцент по психиатрия
Harvard Medical School
Като професионалист в системата на здравеопазването, може да използвате ASRS
версия 1.1 като инструмент, който да Ви подпомогне в скрийнинга за СДВХ при
възрастни пациенти. Информацията, получена чрез скрийнинга, би могла да
предположи нуждата от по-задълбочено клинично интервю. Въпросите в ASRS версия
1.1 следват критериите на DSM-IV и се отнасят към проявите на симптоми на СДВХ
при възрастни. Съдържанието на въпросника отразява значението, което DSM-IV
поставя на симптомите, уврежданията и историята с цел правилна диагноза.
Списъкът отнема около 5 минути за попълване и може да предостави информация,
която е ключова за допълване на диагностичния процес.
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