10/28/04
ZABURZENIA ZACHOWANIA (CD) (wersja dla kobiet)
INTERVIEWER: CHECK THE SKIP IN THE PREVIOUS SECTION.
*CD1. Wcześniej wspominała pani o tym, że jako dziecko lub nastolatka miała pani okres trwający sześć miesięcy lub dłużej,
w którym często robiła pani rzeczy, które powodowały niezadowolenie dorosłych. Kolejna seria pytań dotyczy właśnie
tych rzeczy. Czy jako dziecko lub nastolatka… (JEŚLI *SC33.1 ZOSTAŁO ZAKODOWANE JAKO „1” PRZEJDŹ
DO *CD1a/ JEŚLI *SC33.2 ZOSTAŁO ZAKODOWANE JAKO „1” PRZEJDŹ DO *CD1e/ JEŚLI *SC33.3 ZOSTAŁO
ZAKODOWANE JAKO „1” PRZEJDŹ DO *CD1h).
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*CD1a. Czy jako dziecko lub nastolatka często kłamała pani i oszukiwała innych
po to, by uzyskać od nich różne rzeczy lub wymusić na nich pożądane
przez panią zachowania?
*CD1b. Czy często uciekała się pani do kłamstwa lub oszustwa po to by wymigać
się od zrobienia czegoś, co powinna była pani zrobić?
*CD1c. Czy kiedykolwiek dokonała pani kradzieży w sklepie lub w innych
okolicznościach ukradła pani coś co było warte co najmniej 10 PLN?
*CD1d. Czy kiedykolwiek kradła pani pieniądze lub inne rzeczy należące do pani
rodziców lub innych osób, z którymi pani mieszkała?
*CD1e. Czy kiedykolwiek włamała się pani do zamkniętego samochodu, domu
lub innego budynku?
*CD1f. Czy kiedykolwiek celowo podłożyła pani ogień po to by spowodować
poważne straty?
*CD1g. (Chodzi tu o działania inne, niż podłożenie ognia) Czy kiedykolwiek
rozmyślnie uszkodziła pani czyjąś własność np. wybijając okno,
przebijając opony, dokonując aktu wandalizmu lub umieszczając graffiti na
ścianie budynku?
*CD1h. Czy wracała pani do domu w nocy, znacznie później, niż oczekiwali tego
rodzice?
*CD1i. Czy często pani wagarowała?
*CD1j. Czy kiedykolwiek uciekła pani z domu i była „na gigancie” dłużej, niż 4
dni?
*CD1k. Czy zdarzyło się więcej, niż raz, że uciekała pani z domu i nie wróciła na
noc?
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*CD3. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *CD1a – *CD1k)
ONE OR MORE RESPONSES CODED ‘1’ .............................................. 1
ALL OTHERS .............................................................................................. 2

GO TO *CD16a
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*CD7. Odpowiedziała pani twierdząco na (PROSZĘ WSTAWIĆ LICZBĘ TWIERDZĄCYCH ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Z SERII *CD1) pytań dotyczących pani zachowania w dzieciństwie i okresie młodzieńczym. Proszę teraz pomyśleć o
sytuacji, w której po raz pierwszy w życiu zrobiła pani (tę rzecz/ jedną z tych rzeczy/ którąkolwiek z tych rzeczy). Czy
pamięta pani ile dokładnie miała wówczas lat?
TAK .................................................. 1
NIE .................................................... 5
NIE WIEM........................................ 8
ODMOWA ....................................... 9

GO TO *CD7b
GO TO *CD7b
GO TO *CD7b

*CD7a. (W RAZIE KONIECZNOŚCI: Ile miała pani lat?)
__________ LAT

GO TO *CD9

NIE WIEM ...................................... 998
ODMOWA...................................... 999
*CD7b. W przybliżeniu, ile miała pani lat (kiedy po raz pierwszy zrobiła pani tę rzecz/ jedną z tych rzeczy/
którąkolwiek z tych rzeczy)?
W SYTUACJI, GDY RESPONDENT UDZIELA ODPOWIEDZI „PRZEZ CAŁE ŻYCIE” LUB „TAK DŁUGO JAK
PAMIĘTAM” PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce zanim poszła pani po raz pierwszy do szkoły?
W SYTUACJI, GDY RESPONDENT ODPOWIE „NIE”, PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce przed 13
rokiem życia?
__________ LAT
PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOŁY………….4
PRZED 13 ROKIEM ŻYCIA…………......... ......12
PO 13 ROKU ŻYCIA………………………........13
CAŁE ŻYCIE LUB NIE WIEM………………998
ODMOWA…………………………………….999

*CD9. Czy w ostatnich 12 miesiącach zrobiła pani (jedną z tych rzeczy/ którąkolwiek z tych rzeczy)?
TAK .................................................. 1
NIE .................................................... 5
NIE WIEM........................................ 8
ODMOWA ....................................... 9

GO TO *CD10

*CD9a. Ile miała pani lat, gdy po raz ostatni zrobiła pani (jedną z tych rzeczy/ którąkolwiek z tych rzeczy)?
__________ LAT
NIE WIEM ....................... 998
ODMOWA....................... 999
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*CD10. W przybliżeniu, w sumie w całym swoim życiu przez ile lat robiła pani (te rzeczy/ którąkolwiek z tych rzeczy)?
________ LICZBA LAT
NIE WIEM......................... 998
ODMOWA ........................ 999

*CD11. W jakim stopniu te zachowania przeszkadzały pani w pracy zawodowej, życiu osobistym i kontaktach z innymi
ludźmi – nieznacznie, średnio, znacznie czy też bardzo silnie?
SPONTANICZNIE: „WCALE” ................... 1
NIEZNACZNIE ............................................ 2
ŚREDNIO ..................................................... 3
ZNACZNIE .................................................. 4
BARDZO SILNIE ........................................ 5
NIE WIEM .................................................... 8
ODMOWA.................................................... 9

GO TO *CD16a
GO TO *CD16a

GO TO *CD16a

CD11a. Jak często w tym okresie, z powodu (tego zachowania/ tych zachowań), nie była pani w stanie prowadzić
normalnego życia oraz dbać o siebie – często, czasami, rzadko czy też nigdy?
CZĘSTO ....................................................... 1
CZASAMI .................................................... 2
RZADKO ..................................................... 3
NIGDY ......................................................... 4
NIE WIEM ................................................... 8
ODMOWA ................................................... 9

*CD16. Kolejne pytania dotyczą dziecięcych zachowań, które zwykle nie są akceptowane przez dorosłych. Chcielibyśmy
wiedzieć czy zdarzało się pani robić tego rodzaju rzeczy w dzieciństwie i okresie młodzieńczym. Czy jako dziecko
lub nastolatka miała pani okres, w którym często dokuczała pani, groziła lub zastraszała innych, w tym młodsze od
siebie dzieci?
TAK .............................................................. 1
NIE ............................................................... 5
NIE WIEM ................................................... 8
ODMOWA ................................................... 9

GO TO *CD16b
GO TO *CD16b
GO TO *CD16b
GO TO *CD16b

*CD16a. Kolejna seria zawiera pytania dotyczące dziecięcych zachowań, które zwykle nie są akceptowane przez dorosłych.
Pytania te dotyczą zachowań agresywnych. Chcemy wiedzieć jedynie czy zdarzało się pani robić tego rodzaju
rzeczy w dzieciństwie i okresie młodzieńczym. Czy jako dziecko lub nastolatka miała pani okres, w którym często
dokuczała pani, groziła lub zastraszała innych, w tym młodsze od siebie dzieci?
TAK .............................................................. 1
NIE ............................................................... 5
NIE WIEM ................................................... 8
ODMOWA ................................................... 9
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(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Czy jako dziecko lub nastolatka, …)
*CD16b. …wielokrotnie angażowała się pani w bójki?
*CD16c. …czy kiedykolwiek użyła pani broni, takiej jak kij bejsbolowy, szklana
butelka, nóż, pistolet lub cegła przeciwko innej osobie?
*CD16d. … czy kiedykolwiek celowo zraniła pani lub traktowała ze szczególnym
okrucieństwem jakieś zwierzę? (W RAZIE KONIECZNOŚCI: Proszę
nie wliczać sytuacji, w których brała pani udział w polowaniu lub
pozbyła się pani szkodników takich jak gryzonie lub owady.)
*CD16e. …czy kiedykolwiek celowo zraniła pani inną osobę lub potraktowała
pani kogoś ze szczególnym okrucieństwem?
*CD16f. …czy kiedykolwiek uciekła się pani do gróźb lub zranienia innej osoby
po to by wymusić na niej danie pani czegoś, co do pani nie należało, na
przykład pieniędzy, biżuterii lub ubrań?
*CD16g. …czy kiedykolwiek ukradła pani torebkę, portfel, bagaż, paczkę lub
torbę wyrywając ją z rąk właściciela? (W RAZIE KONIECZNOŚCI:
Proszę nie wliczać sytuacji, w których osoba okradana nie
zorientowała się, co się dzieje; na przykład kradzieży bagażu, który nie
był dostatecznie pilnowany przez właściciela).
*CD16h. …czy kiedykolwiek uciekła się pani do przymusu, gróźb lub zastraszenia
by wymusić na kimś czynności seksualne?
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*CD17.1. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *CD16 – *CD16h)
ONE OR MORE RESPONSES CODED ‘1’............................................. 1
ALL OTHERS ............................................................................................ 2

GO TO *CD24

*CD18. Odpowiedziała pani twierdząco na (PROSZĘ WSTAWIĆ LICZBĘ TWIERDZĄCYCH ODPOWIEDZI NA
PYTANIA Z SERII *CD16) pytań dotyczących pani agresywnych zachowań w dzieciństwie i okresie
młodzieńczym. Proszę teraz pomyśleć o sytuacji, w której po raz pierwszy w życiu (zachowała się pani tak
agresywnie/ zaczęła się pani zachowywać tak agresywnie)? Czy pamięta pani ile dokładnie miała wówczas lat?
TAK ............................................. 1
NIE .............................................. 5
NIE WIEM .................................. 8
ODMOWA .................................. 9

GO TO *CD18c
GO TO *CD18c
GO TO *CD18c

*CD18b. (W RAZIE KONIECZNOŚCI: Ile miała pani lat?)
__________ LAT

GO TO *CD20

NIE WIEM ................................ 998
ODMOWA ................................ 999
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*CD18c. W przybliżeniu, ile miała pani lat (kiedy po raz pierwszy zrobiła pani coś agresywnego/ jedną z
tych agresywnych rzeczy/ którąkolwiek z tych agresywnych rzeczy)??
W SYTUACJI, GDY RESPONDENT UDZIELA ODPOWIEDZI „PRZEZ CAŁE ŻYCIE” LUB „TAK DŁUGO JAK
PAMIĘTAM” PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce zanim poszła pani po raz pierwszy do szkoły?
W SYTUACJI, GDY RESPONDENT ODPOWIE „NIE”, PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce przed 13
rokiem życia?
__________ LAT
PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOŁY………….4
PRZED 13 ROKIEM ŻYCIA…………......... ......12
PO 13 ROKU ŻYCIA…… ............................. ......13
CAŁE ŻYCIE LUB NIE WIEM………………998
ODMOWA…………………………………….999

*CD20. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zrobiła pani (jedną z agresywnych rzeczy tego rodzaju/ którąkolwiek z
agresywnych rzeczy tego rodzaju)?
TAK .................................................. 1
NIE .................................................... 5
NIE WIEM........................................ 8
ODMOWA ....................................... 9

GO TO *CD21

*CD20a. Ile miała pani lat, gdy po raz ostatni zrobiła pani (jedną z agresywnych rzeczy tego rodzaju/
którąkolwiek z agresywnych rzeczy tego rodzaju)?
__________ LAT
NIE WIEM ....................... 998
ODMOWA....................... 999

*CD21. W przybliżeniu, w sumie w całym swoim życiu przez ile lat robiła pani (agresywne rzeczy tego rodzaju/
którąkolwiek z agresywnych rzeczy tego rodzaju)?
________ LICZBA LAT
NIE WIEM......................... 998
ODMOWA ........................ 999

*CD22. W jakim stopniu agresywne zachowania tego rodzaju przeszkadzały pani w pracy zawodowej, życiu
osobistym i kontaktach z innymi ludźmi – nieznacznie, średnio, znacznie czy też bardzo silnie?
SPONTANICZNIE: „WCALE” ................... 1
NIEZNACZNIE ............................................ 2
ŚREDNIO ..................................................... 3
ZNACZNIE .................................................. 4
BARDZO SILNIE ........................................ 5
NIE WIEM .................................................... 8
ODMOWA.................................................... 9

GO TO *CD32
GO TO *CD32

GO TO *CD32

*CD22a. Jak często w tym okresie, z powodu (agresywnych zachowań tego typu/ tych zachowań), nie była pani w
stanie prowadzić normalnego życia oraz dbać o siebie – często, czasami, rzadko czy też nigdy?
CZĘSTO ....................................................... 1
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CZASAMI .................................................... 2
RZADKO ..................................................... 3
NIGDY ......................................................... 4
NIE WIEM ................................................... 8
ODMOWA ................................................... 9
GO TO *CD32

*CD24. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *CD3)
RESPONSE CODED “1” IN *CD3 ...................................1
ALL OTHERS ....................................................................2

GO TO *CD40

*CD32. Czy jako dziecko lub nastolatka była pani kiedykolwiek zawieszona w prawach i obowiązkach ucznia lub
wydalona ze szkoły z powodu swojego zachowania?
TAK .................................................. 1
NIE .................................................... 5
NIE WIEM........................................ 8
ODMOWA ....................................... 9

*CD33. Czy jako nastolatka była pani kiedykolwiek zwolniona z pracy z powodu swojego zachowania?
TAK .................................................. 1
NIE .................................................... 5
NIE WIEM........................................ 8
ODMOWA ....................................... 9

*CD37. Czy jako dziecko lub nastolatka miała pani kiedykolwiek kłopoty z policją z powodu swojego zachowania?
TAK ................................................. 1
NIE .................................................... 5
NIE WIEM........................................ 8
ODMOWA ....................................... 9

GO TO *CD40
GO TO *CD40
GO TO *CD40

*CD37a. Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy miała pani kłopoty z policją z powodu
swojego zachowania)?
______________ LAT
NIE WIEM ................... 998
ODMOWA ................... 999

*CD38. Czy jako dziecko lub nastolatka była pani kiedykolwiek aresztowana (z powodu swojego zachowania)?
TAK .................................................. 1
NIE .................................................... 5
NIE WIEM........................................ 8
ODMOWA ....................................... 9

GO TO *CD40
GO TO *CD40
GO TO *CD40

*CD39. Czy w latach młodzieńczych, była pani osadzona w więzieniu, poprawczaku, pogotowiu opiekuńczym lub
innej placówce tego rodzaju z powodu swojego zachowania?
TAK ................................................ 1
6

NIE .................................................. 5
NIE WIEM ...................................... 8
ODMOWA...................................... 9

GO TO *CD40
GO TO *CD40
GO TO *CD40

*CD39a. Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy została pani osadzona w więzieniu,
poprawczaku, pogotowiu opiekuńczym lub innej placówce tego rodzaju z powodu swojego
zachowania)?
______________ LAT
NIE WIEM ................... 998
ODMOWA ................... 999
*CD39b. Jak długo w sumie przebywała pani w tego rodzaju placówkach?
______________ OKRES CZASU
ZAZNACZ JEDNOSTKĘ CZASU:

DNI .......... 1

TYGODNIE....... 2

MIESIĄCE ....... 3

LATA ............. 4

NIE WIEM .............................. 998
ODMOWA ................................ 999

*CD40.

INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *SC34, *SC35)
FOLLOW SKIP FOR THE FIRST ENDORSED ITEM.
IF *SC34 EQUALS ‘1’ .......................................1
IF *SC35 EQUALS ‘1’ .......................................2

GO TO *SA1, NEXT SECTION
GO TO *SA11, INTRO 2, NEXT SECTION

KONIEC SEKCJI
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