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09/09/04 

WMH-CIDI CAPI INTERVIEW  

Pytania Przesiewowe część I (SC1) (wersja dla kobiet) 

 

 

HHL[1] Jak ma pani na imię? 

 _________ IMIĘ 

 

 

*SC1.1. PŁEĆ 

 

MĘŻCZYZNA .........................................................1 

KOBIETA ................................................................2 

 

 

*SC1. Ile ma pani lat?  

 

 _________ LAT 

 

NIE WIEM ......................... 999 

ODMOWA ......................... 998 

 

 

BirthYr  Rok urodzenia 

 

 _________ROK URODZENIA 

 

 

*SC3. Na początku zadam pani kilka pytań ogólnych.  

Czy jest pani mężatką, jest pani w separacji, jest pani rozwiedziona, jest pani wdową czy też nigdy nie była pani 

mężatką?  

 

ZAMĘŻNA ...................................................... 1 GO TO *SC4   

W SEPARACJI ................................................ 2 

ROZWIEDZIONA ........................................... 3 

WDOWA ......................................................... 4 

NIGDY NIE BYŁA ZAMĘŻNA .................... 5 

NIE WIEM ....................................................... 9 

ODMOWA ....................................................... 8 

 

*SC3a. Czy aktualnie jest pani w stałym związku?  

 

TAK .................................................... 1 

NIE ...................................................... 5 

NIE WIEM .......................................... 9 

ODMOWA .......................................... 8 

 

 

*SC4.1 PUNKT KONTROLNY DLA ANKIETERA: JEDNOSTKA, W JAKIEJ MIERZONY JEST WZROST 

  

 SYSTEM IMPERIALNY/US ......................... 1 

 SYSTEM METRYCZNY/PL .......................... 2 GO TO *SC4b 

 

*SC4.  Jaki jest pani wzrost?  

 _____________ (STÓP) 
 

 _____________ (CALI) GO TO *SC5.1 

 

NIE WIEM ......................... 999 

ODMOWA ......................... 998 
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*SC4b Jaki jest pani wzrost? 

 

 _____________ (CENTYMETRY) 

 

NIE WIEM ......................... 999 

ODMOWA ....................... 998 

 

*SC5.1 PUNKT KONTROLNY DLA ANKIETERA: JEDNOSTKA, W JAKIEJ MIERZONA JEST WAGA 

 

 SYSTEM IMPERIALNY/US ......................... 1 

 SYSTEM METRYCZNY/PL .......................... 2 

 

*SC5.   Jaka jest pani waga?   

 

_____________ (KILOGRAMÓW) 

NIE WIEM ....................... 999 

ODMOWA ......................... 998 

 

 

*SC7. Czy obecnie pali pani tytoń, jest pani byłą palaczką czy też nigdy pani nie paliła?  

 

OBECNIE ............................................................... 1 

BYŁA PALACZKA ............................................... 2 

NIGDY NIE PALIŁAM ......................................... 3 
(SPONTANICZNA ODPOWIEDŹ)  
TYLKO KILKA RAZY W ŻYCIU 4 
NIE WIEM ............................................................. 9 

ODMOWA ............................................................. 8 

 

 

*SC8.1. Jak ocenia pani swoje ogólne zdrowie fizyczne – doskonałe, bardzo dobre, dobre, znośne, słabe?  

 

DOSKONAŁE .........................................................1 

BARDZO DOBRE ..................................................2 

DOBRE ....................................................................3 

ZNOŚNE ..................................................................4 

SŁABE .....................................................................5 

NIE WIEM ...............................................................9 

ODMOWA ...............................................................8 

 

*SC8.2. Jak ocenia pani swoje ogólne zdrowie psychiczne – doskonałe, bardzo dobre, dobre, znośne, słabe? 

 

DOSKONAŁE .........................................................1 

BARDZO DOBRE ..................................................2 

DOBRE ....................................................................3 

ZNOŚNE ..................................................................4 

SŁABE .....................................................................5 

NIE WIEM ...............................................................9 

ODMOWA ...............................................................8 

 

 

*SC9a. Czy w porównaniu z tym co było rok temu, pani ogólny stan zdrowia poprawił się, pogorszył, czy też pozostał bez zmian?  

 

POPRAWIŁ SIĘ  ........................................1  

POGORSZYŁ SIĘ ......................................2  

BEZ ZMIAN ...............................................3 GO TO *SC19 

NIE WIEM ..................................................9 GO TO *SC19 

ODMOWA ..................................................8 GO TO *SC19 
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*SC9b. Czy jest ono dużo (lepszy/ gorszy), trochę (lepszy/ gorszy) czy też niewiele (lepszy/ gorszy) niż rok temu? 

 

DUŻO LEPSZY/GORSZY ........................1 

TROCHĘ LEPSZY/GORSZY ...................2  

NIEWIELE LEPSZY/GORSZY ................3  

NIE WIEM ..................................................9 

ODMOWA ..................................................8 

 

 

*SC19.  (PROSZĘ CZYTAĆ POWOLI) Pozostałe pytania tego kwestionariusza dotyczą pani samopoczucia fizycznego i 

psychicznego, a także różnych obszarów życia, które mogą mieć wpływ na pani samopoczucie. Zebranie dokładnych i 

rzetelnych informacji na ten temat jest dla nas bardzo ważne. Proszę by przemyślała pani uważnie swoje odpowiedzi na 

kolejne pytania. 

  

 Czy pozwoli pani, że zaczniemy?  

 

ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT ODPOWIE „NIE” ZAPYTAJ O TO, JAKI TERMIN PRZEPROWADZENIA 

WYWIADU BĘDZIE DLA NIEGO BARDZEJ ODPOWIEDNI.  

JEŚLI ZACHODZI TAKA KONIECZNOŚĆ MOŻESZ POWTÓRZYĆ PYANIE *SC19. WYWIAD MOŻE BYĆ 

KONTYNUOWANY JEDYNIE POD WARUNKIEM, ŻE R WYRAZI GOTOWOŚĆ PODJĘCIA WSPÓŁPRACY. 

PRZEŁÓŻ PRZEPROWADZENIE WYWIADU NA INNY TERMIN, JEŚLI R NIE WYRAŻA GOTOWOŚCI DO 

UDZIAŁU W BADANIU.  

 

TAK ................................................... 1 

NIE .................................................... 5   

NIE WIEM ........................................ 9  

ODMOWA ........................................ 8  
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09/09/04  

Pytania Przesiewowe Część II (SC2) (wersja dla kobiet) 
 

ANKIETER: PROSZĘ POWOLI CZYTAĆ KOLEJNE PYTANIA TAK 

(1) 

NIE 

(5) 

NW (nie wiem) 

(9) 

OD (odmowa) 

(8) 

*SC20.  Czy kiedykolwiek miała pani atak lęku lub paniki, w czasie 

którego nagle poczuła się pani bardzo przestraszona, 

przelękniona lub bardzo niespokojna.  

1 

GO TO 

*SC20.1 

5 9 8 

*SC20a. Czy kiedykolwiek miała pani atak, w czasie 

którego nagle 

 poczuła się pani bardzo niespokojna, albo  

 nie mogła pani złapać tchu, zakręciło się pani 

w głowie, miała pani mdłości lub kołatanie 

serca, albo 

 poczuła pani, że może stracić panowanie nad 

sobą, umrzeć lub zwariować? 

1 5 9 8 

*SC20.1 Czy kiedykolwiek miała pani ataki złości, w czasie których 

nagle straciła pani panowanie nad sobą i zniszczyła lub 

stłukła coś, co było warte więcej niż kilkanaście złotych? 

1 5 9 8 

*SC20.2. Czy kiedykolwiek miała pani ataki złości, w czasie których 

zupełnie nagle straciła pani panowanie nad sobą i uderzyła 

kogoś lub próbowała go zranić? 

1 

GO TO 

*SC21 

5 9 8 

*SC20.3 Czy kiedykolwiek miała pani ataki złości, w czasie których 

nagle straciła pani panowanie nad sobą i groziła komuś, że 

go uderzy lub zrani? 

1 5 9 8 

*SC21. Czy kiedykolwiek miała pani okres, trwający kilka dni lub 

dłużej, w którym przez większą część dnia, czuła się pani 

smutna, pusta lub przygnębiona?  

1 5 9 8 

*SC22. Czy kiedykolwiek miała pani okres, trwający kilka dni lub 

dłużej, w którym przez większą część dnia, czuła się pani 

bardzo zniechęcona tym, co działo się jej życiu? 

1 5 9 8 

*SC23. Czy kiedykolwiek miała pani okres, trwający kilka dni lub 

dłużej, w którym straciła pani zainteresowanie większością 

rzeczy, które zwykle panią cieszyły (takich jak praca, hobby 

czy kontakty z innymi ludźmi)? 

1 5 9 8 

*SC24.  Niektórym osobom zdarzają się okresy trwające cztery dni 

lub dłużej, w których czują się znacznie bardziej pobudzone 

i pełne energii niż zwykle. W tym czasie ich myśli biegną 

bardzo szybko. Osoby te mówią bardzo dużo, nie potrzebują 

odpoczynku lub nie są w stanie usiedzieć spokojnie. Zdarza 

się, że robią wtedy rzeczy, które są dla nich nietypowe np. 

jeżdżą samochodem z dużą prędkością lub wydają zbyt dużo 

pieniędzy. Czy kiedykolwiek miała pani tego rodzaju okres 

trwający kilka dni lub dłużej?  

1 5 9 8 

*SC25. Czy kiedykolwiek miała pani okres, trwający kilka dni lub 

dłużej, w którym przez większą część dnia czuła się pani 

bardzo rozdrażniona, narzekała lub była w złym humorze? 

1 

5 

GO TO 

*SC26 

9 

GO TO 

*SC26 

8 

GO TO 

*SC26 

*SC25a. Czy kiedykolwiek miała pani okres, trwający kilka dni 

lub dłużej, w którym przez większą część dnia czuła się 

pani tak bardzo rozdrażniona, że wszczynała pani 

kłótnie, krzyczała pani lub biła innych ludzi?  

1 5 9 8 

*SC26.  Czy kiedykolwiek zdarzyło się, że zamartwiała się pani 

rzeczami, którymi inne osoby zupełnie by się nie przejęły? 

1 

GO TO 

*SC27 

5 9 8 

*SC26a. Czy kiedykolwiek zdarzyło się, że była pani znacznie 

bardziej zdenerwowana lub niespokojna niż większość 

osób, które miały podobne problemy jak pani?  

1 

GO TO 

*SC27 

5 9 8 

*SC26b.  Czy kiedykolwiek miała pani okres, trwający miesiąc 

lub dłużej, w którym była pani niespokojna i zmartwiona 

przez większość dni? 

1 5 9 8 
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ANKIETER: PROSZĘ POWOLI PRZECZYTAĆ KOLEJNE PTANIA 
 

*SC27.  (KR, STR 1) Kolejne pytania dotyczą rzeczy, które wywołują lęk nawet wówczas, gdy nie są realnym zagrożeniem. 

Proszę spojrzeć do swojej książeczki. Czy w jakimkolwiek okresie swojego życia odczuwała pani silny lęk przed 

którąkolwiek z wymienionych rzeczy bardziej niż inni ludzie?  

 TAK 

(1) 

NIE 

(5) 

NW 

(9) 

OD 

(8) 

*SC27a.   Pierwsze:  owady i robactwo, węże, psy, lub jakiekolwiek  

 inne zwierzęta? 

 (SŁOWO KLUCZOWE: zwierzęta) 

1 5 9 8 

*SC27b.  Drugie: stojąca woda, taka jak w basenie lub jeziorze, 

zjawiska pogodowe takie jak burze, grzmoty lub pioruny? 

 (SŁOWO KLUCZOWE: woda lub zjawiska pogodowe ) 

1 5 9 8 

*SC27c. Trzecie: wizyta u dentysty lub lekarza, zastrzyk lub 

szczepionka, widok krwi lub ran, pobyt w gabinecie 

lekarskim lub szpitalu?  

 (SŁOWA KLUCZOWE: krew, rany, placówki medyczne) 

1 5 9 8 

*SC27d. Czwarte: zamknięte przestrzenie takie jak: jaskinie, 

tunele, ciasne pomieszczenia, windy? 

 (SŁOWO KLUCZOWE: zamknięte przestrzenie)  

1 5 9 8 

*SC27e. Piąte: miejsca znajdujące się na dużej wysokości takie 

jak: dachy, balkony, mosty lub klatki schodowe? 

 (SŁOWO KLUCZOWE: miejsca znajdujące się na 

wysokości)  

1 5 9 8 

*SC27f. Szóste: lęk przed lataniem i samolotami? 

 (SŁOWO KLUCZOWE: latanie)  
1 5 9 8 

 
*SC27.1 INTERVIEWER CHECKPOINT (SEE *SC27 SERIES): 

 

AT LEAST ONE RESPONSE CODED ‘1’ .................. 1 

ALL OTHERS ................................................................ 5 GO TO *SC29 

 

*SC27.2. Odczuwała pani lęk przed (KEY PHRASE OF ENDORSED ITEMS IN *SC27a-*SC27f  SERIES).  

Czy kiedykolwiek odczuwała pani silny niepokój lub zdenerwowanie w czasie kontaktu z wymienioną rzeczą lub 

sytuacją/ wymienionymi rzeczami lub sytuacjami? 

 

TAK ................................................... 1 

NIE .................................................... 5 

NIE WIEM ........................................ 9 

ODMOWA ........................................ 8 

 

*SC27.3. Czy kiedykolwiek unikała pani kontaktu z wymienioną rzeczą lub sytuacją/ wymienionymi rzeczami lub sytuacjami z 

powodu swojego lęku przed nimi? 

 

TAK ................................................... 1 

NIE .................................................... 5 

NIE WIEM ........................................ 9 

ODMOWA ........................................ 8 

 

 

*SC27.4 Czy sądzi pani, że odczuwany przez nią lęk był zbyt silny i nieuzasadniony? 

 

TAK ................................................... 1 

NIE .................................................... 5 

NIE WIEM ........................................ 9 

ODMOWA ........................................ 8 
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*SC28.  INTERVIEWER CHECKPOINT (SEE *SC27.2, *SC27.3, *SC27.4): 

 

(*SC27.2 EQUALS ‘1’ OR *SC27.3 EQUALS ‘1’) AND *SC27.4 EQUALS ‘1’ ........ 1 

ALL OTHERS ................................................................................................................... 2 

 

ANKIETER: PROSZĘ POWOLI PRZECZTAĆ KOLEJNE PTANIA 

  

TAK 

(1) 

NIE 

(5) 

NW 

(9) 

OD 

(8) 

*SC29.  (KR, STR 2) Proszę otworzyć swoją książeczkę na stronie 2 

i spojrzeć na cztery przykłady u góry strony.  

Czy kiedykolwiek obawiała się pani innych ludzi lub czuła 

się naprawdę bardzo nieśmiała w stosunku do ludzi w 

sytuacjach społecznych takich jak spotkanie towarzyskie, 

przyjęcie, randka lub korzystanie z toalet publicznych? 

1 

GO TO 

*SC29.1 

5 9 8 

*SC29a.  Czy kiedykolwiek w życiu miała pani okres, w którym 

odczuwała silny lęk lub skrępowanie w związku z 

wystąpieniem przed grupą ludzi, takim jak przemówienie, 

zabranie głosu lub odpowiedź przy tablicy?  

 

1 

5  

GO TO 

*SC30 

9  

GO TO 

*SC30 

8  

GO TO 

*SC30 

 

*SC29.1. Czy kiedykolwiek odczuwała pani silny niepokój lub zdenerwowanie (JEŚLI *SC29 ZOSTAŁO 

ZAODOWANE JAKO „1”: w sytuacjach społecznych/ WSZYSTKIE INNE KODY *SC29: w związku z 

wystąpieniem publicznym)? 

TAK ................................................... 1 

NIE .................................................... 5 

NIE WIEM ........................................ 9 

ODMOWA ........................................ 8 

 

*SC29.2. Czy kiedykolwiek unikała pani (JEŚLI *SC29 ZOSTAŁO ZAKODOWANE JAKO „1”: sytuacji społecznych/ 

WSZYSTKIE INNE KODY *SC29: wystąpień publicznych) z powodu swojego lęku przed nimi?  

TAK ................................................... 1 

NIE .................................................... 5 

NIE WIEM ........................................ 9 

ODMOWA ........................................ 8 

 

 

*SC29.3. Czy sądzi pani, że odczuwany przez nią lęk był zbyt silny i nieuzasadniony? 

TAK ................................................... 1 

NIE .................................................... 5 

NIE WIEM ........................................ 9 

ODMOWA ........................................ 8 

 

 

*SC29.4. INTERVIEWER CHECKPOINT (SEE *SC29.1, *SC29.2, *SC29.3):  

(*SC29.1 EQUALS ‘1’ OR *SC29.2 EQUALS ‘1’) AND *SC29.3 EQUALS ‘1’ ........ 1 

ALL OTHERS ................................................................................................................... 2 

 

 

*SC30.  (KR, STR 2) Proszę spojrzeć na dolną część strony 2 w swojej książeczce. Czy kiedykolwiek obawiała się pani 

przebywania w tłumie ludzi lub w miejscach publicznych, samodzielnego podróżowania lub wycieczek do miejsc 

znacznie oddalonych od pani domu? 

 

TAK ..........................................................................1 

NIE ...........................................................................5 GO TO *SC31 

NIE WIEM ...............................................................9 GO TO *SC31 

ODMOWA ...............................................................8 GO TO *SC31 
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*SC30.1. Czy kiedykolwiek odczuwała pani silny niepokój lub zdenerwowanie, gdy przebywała pani w tłumie ludzi, w 

miejscach publicznych lub w trakcie podróży? 

TAK ................................................... 1 

NIE .................................................... 5  

NIE WIEM ........................................ 9  

ODMOWA ........................................ 8  

 

 

*SC30.2. Czy kiedykolwiek unikała pani przebywania w tłumie ludzi, w miejscach publicznych lub podróżowania z 

powodu swojego lęku ? 

TAK ................................................... 1 

NIE .................................................... 5 

NIE WIEM ........................................ 9 

ODMOWA ........................................ 8 

 

 

*SC30.3. Czy sądzi pani, że odczuwany przez nią lęk był zbyt silny i nieuzasadniony? 

TAK ................................................... 1 

NIE .................................................... 5 

NIE WIEM ........................................ 9 

ODMOWA ........................................ 8 

 

 

*SC30.4. INTERVIEWER CHECKPOINT (SEE *SC30.1, *SC30.2, *SC30.3): 

(*SC30.1 EQUALS ‘1’ OR *SC30.2 EQUALS ‘1’) AND *SC30.3 EQUALS ‘1’……1 

ALL OTHERS ................................................................................................................... 2 

 

 

*SC31. Kolejne pytanie dotyczy problemów z koncentracją, które z reguły mają swój początek przed siódmym rokiem życia. 

Chodzi tu o kłopoty ze skupieniem się na wykonywanej czynności, szybką utratę zainteresowania zabawą i pracą, częste 

rozpraszanie się, które powoduje trudności z dokończeniem wykonywanego zadania, a także niezdolność do wysłuchania 

do końca wypowiedzi innych ludzi. Czy w czasie pierwszych lat nauki – powiedzmy, między 5. a 7. rokiem życia - miała 

pani okres, trwający sześć miesięcy lub dłużej, kiedy tego rodzaju problemy przeszkadzały pani znacznie bardziej niż 

innym dzieciom? 

 

TAK ................................................... 1 

NIE .................................................... 5 

NIE WIEM ........................................ 9 

ODMOWA ........................................ 8 

 

 

*SC32. Niektóre małe dzieci są tak bardzo niespokojne, ruchliwe i niecierpliwe, że często przerywają innym i nie są w stanie 

zaczekać na swoją kolej. Czy przed ukończeniem siódmego roku życia miała pani okres trwający sześć miesięcy lub 

dłużej, w którym zachowywała się pani w taki sposób? 

 

ANKIETER: JEŚLI MIAŁO TO MIEJSCE W TRZECIEJ KASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ LUB PÓŹNIEJ PROSZĘ 

ZAZNACZYĆ „NIE” 

 

TAK ................................................... 1 

NIE .................................................... 5 

NIE WIEM ........................................ 9 

ODMOWA ........................................ 8 
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*SC33. Czy w dzieciństwie lub okresie młodzieńczym przechodziła pani okres, trwający 6 miesięcy lub dłużej, w którym często 

miewała pani zatargi z dorosłymi spowodowane zachowaniem takim jak: wybuchanie gniewem, wszczynanie kłótni, 

pyskowanie, odmawianie wykonywania poleceń rodziców i nauczycieli, celowe drażnienie innych ludzi czy bycie 

przewrażliwioną i rozdrażnioną?   

 

TAK ................................................... 1 

NIE .................................................... 5  

NIE WIEM ........................................ 9  

ODMOWA ........................................ 8  

 

*SC33.1. Wiele dzieci i nastolatków przechodzi okres, w którym robią rzeczy, których zabraniają im dorośli. Chodzi tu o 

kłamstwa, drobne kradzieże lub łamanie przyjętych zasad. Czy w dzieciństwie lub okresie nastoletnim przechodziła 

pani okres, trwający 6 miesięcy lub dłużej, w którym robiła pani, którąkolwiek z wymienionych rzeczy? 

 

 TAK ........................................................................1 GO TO *SC34 

 NIE .........................................................................5 

 NIE WIEM .............................................................9 

 ODMOWA .............................................................8 
 

*SC33.2. Czy w dzieciństwie lub okresie młodzieńczym przechodziła pani okres, w którym włamywała się pani do samochodów, 

zaprószała ogień lub celowo niszczyła mienie? 
 

 TAK ........................................................................1 GO TO *SC34 

 NIE .........................................................................5 

 NIE WIEM .............................................................9 

 ODMOWA .............................................................8 

 

*SC33.3.  Czy w dzieciństwie lub okresie młodzieńczym zdarzyło się pani uciec z domu, wielokrotnie wagarować lub wracać 

do domu później niż oczekiwali tego pani rodzice?  

 

TAK ................................................... 1 

NIE .................................................... 5 

NIE WIEM ........................................ 9 

ODMOWA ........................................ 8 

 

*SC34. Niektóre małe dzieci źle znoszą nawet krótkotrwałą rozłąkę z mamą lub inną osobą, do której są przywiązane. Są bardzo 

zdenerwowane, gdy znajdują się z dala od opiekunów, martwią się, że coś złego może się stać, gdy zostaną same. Albo 

pragną zostać w domu zamiast pójść do szkoły czy innego miejsca, gdzie przebywałyby bez opieki dorosłych, do których 

są przywiązane. Czy po ukończeniu piątego roku życia czuła się pani w taki sposób przez miesiąc lub dłużej? 

 

ANKIETER: PROSZĘ ZAKODOWAĆ „NIE” JEŚLI RESPONDENT CZUŁ SIĘ W TAKI SPOSÓBW WIEKU PIĘCIU LAT 

LUB WCZEŚNIEJ. 
 

TAK ................................................... 1 

NIE .................................................... 5 

NIE WIEM ........................................ 9 

ODMOWA ........................................ 8 

 

*SC35.   Niektórzy dorośli źle znoszą nawet krótkotrwałą rozłąkę z członkami swojej rodziny, partnerami uczuciowymi czy 

bliskimi przyjaciółmi. Stają się bardzo niespokojni zawsze, gdy przebywają z dala od ukochanej osoby, martwią się, że ta 

osoba mogłaby je opuścić, stają się zbyt mocno przywiązane lub zależne. Czy jako dorosła kobieta miała pani okres, w 

którym opisane problemy trwały przez miesiąc lub dłużej?  
 

TAK ................................................... 1 

NIE .................................................... 5 

NIE WIEM ........................................ 9 

ODMOWA ........................................ 8 
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*SC35.1 PUNKT KONTROLNY DLA ANKITERA 

R JEST W STANIE CZYTAĆ ......... 1 

WSZYSTKIE POZOSTAŁE............ 5  

 

GO TO NEXT SECTION 

 

 
 


