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10/28/04     MANIA (M) (wersja dla kobiet) 

 

*M1. Wcześniej w trakcie wywiadu wspomniała pani, że miała epizod trwający cztery dni lub dłużej, w czasie którego pani 

myśli biegły zbyt szybko i czuła się pani znacznie bardziej pobudzona oraz pełna energii  niż zwykle.  

(PROSZĘ CZYTAĆ POWOLI). Osoby, które mają tego rodzaju epizody często myślą i zachowują się w tym czasie 

inaczej niż zazwyczaj. Na przykład są bardziej gadatliwe, potrzebują bardzo niewiele snu, stają się bardzo 

niespokojne, wydają zbyt dużo pieniędzy na zabawę bądź też robią rzeczy, które normalnie uznałyby za 

nieodpowiednie. Czy kiedykolwiek doświadczyła pani tego rodzaju zmian w sposobie myślenia lub zachowania w 

czasie swoich epizodów bycia bardzo pobudzoną i pełną energii?  

 

 TAK ................................................ 1 GO TO *M3 

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

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

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

 

*M1a. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *SC25a) 

 

 *SC25a IS CHECKED ..................................................................1 GO TO *M5 

 ALL OTHERS ................................................................................2 GO TO *M54 

 

*M3. Proszę by pomyślała pani o konkretnym epizodzie bycia bardzo pobudzoną i pełną energii, któremu towarzyszyła 

największa liczba opisanych wcześniej zmian w myśleniu i zachowaniu. Czy przychodzi pani do głowy jeden konkretny 

epizod tego rodzaju? 

 

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

 NIE .................................................. 5 GO TO *M3c 

 NIE WIEM ...................................... 9 GO TO *M3c 

 ODMOWA ..................................... 8 GO TO *M3c 

 

*M3a. Ile miała pani lat, gdy rozpoczął się ten epizod? 

 

__________LAT 

 

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

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

 

*M3b. Jak długo trwał ten epizod? 

 

__________ LICZBA GO TO *M4 

 

ZAZNACZ JEDNOSTKĘ CZASU:  GODZINY….1    DNI… 2     TYGODNIE ........... 3  MIESIĄCE....... 4  LATA…5 

 

NIE WIEM ............................ 999  GO TO *M4 

ODMOWA ............................ 998  GO TO *M4 

 

*M3c. Proszę by pomyślała pani teraz o swoim ostatnim epizodzie tego rodzaju. Ile miała pani lat, gdy rozpoczął się 

ten epizod? 

__________ LAT 

 

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

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

 

*M3d. Jak długo trwał ten epizod? 

 

__________ LICZBA 

 

ZAZNACZ JEDNOSTKĘ CZASU:  GODZINY….1    DNI… ........ 2     TYGODNIE ..... 3  MIESIĄCE ..... 4  LATA…5 

 

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

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



 2 

 

*M4. W jaki sposób zmieniło się pani zachowanie w czasie tego epizodu: czy była pani tak rozdrażniona lub zaczepna, że 

wszczynała pani kłótnie, krzyczała pani na innych lub biła inne osoby? 

  

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

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

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

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

 

 INSTRUKCJA DLA ANKIETERA: W TEJ SEKCJI PROSZĘ UŻYWAĆ WYRAŻENIA „POBUDZONA I PEŁNA 

ENERGII” 

 

 GO TO *M7a 

 

 

*M5. Wcześniej w trakcie wywiadu wspomniała pani, że miała epizod trwający cztery dni lub dłużej, w czasie którego stawała 

się pani tak rozdrażniona lub zaczepna, że wszczynała pani kłótnie, krzyczała pani na innych lub biła inne osoby. 

(PROSZĘ CZYTAĆ POWOLI.) Osoby, które mają tego rodzaju epizody często myślą i zachowują się w tym czasie 

inaczej niż zazwyczaj. Na przykład są bardziej gadatliwe, potrzebują bardzo niewiele snu, stają się bardzo niespokojne, 

wydają zbyt dużo pieniędzy na zabawę bądź też robią rzeczy, które normalnie uznałyby za nieodpowiednie. Czy 

kiedykolwiek doświadczyła pani tego rodzaju zmian w sposobie myślenia lub zachowania w czasie swoich epizodów 

bycia rozdrażnioną lub zaczepną? 

 

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

 NIE .................................... 5 GO TO *M54 

 NIE WIEM ........................ 9 GO TO *M54 

 ODMOWA ....................... 8 GO TO *M54 

 

*M6. Proszę by pomyślała pani o konkretnym epizodzie rozdrażnienia lub zaczepności, któremu towarzyszyła największa liczba 

opisanych wcześniej zmian w myśleniu i zachowaniu. Czy przychodzi pani do głowy jeden konkretny epizod tego rodzaju? 

 

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

 NIE .................................... 5 GO TO *M6c 

 NIE WIEM ........................ 9 GO TO *M6c 

 ODMOWA ....................... 8 GO TO *M6c 

  

*M6a.  Ile miała pani lat, gdy rozpoczął się ten epizod? 

 

__________ LAT 

 

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

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

 

*M6b. Jak długo trwał ten epizod? 

 

__________ LICZBA GO TO *M7 

 

ZAZNACZ JEDNOSTKĘ CZASU:  GODZINY….1    DNI… 2     TYGODNIE ….3  MIESIĄCE……4  LATA…5 

 

NIE WIEM ............................ 999  GO TO *M7 

ODMOWA ............................ 998  GO TO *M7 

 

INSTRUKCJA DLA ANKIETERA: W TEJ SEKCJI PROSZĘ UŻYWAĆ WYRAŻENIA „ROZDRAŻNIONA I ZACZEPNA”. 

 

*M6c. Proszę by pomyślała pani teraz o swoim ostatnim epizodzie tego rodzaju. Ile miała pani lat, gdy rozpoczął się 

ten ostatni epizod? 

__________ LAT 

 

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

ODMOWA .........................998 
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*M6d. Jak długo trwał ten epizod? 

 

__________ LICZBA 

 

ZAZNACZ JEDNOSTKĘ CZASU:  GODZINY….1    DNI… 2     TYGODNIE ….3  MIESIĄCE……4  LATA…5 

 

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

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

 

INSTRUKCJA DLA ANKIETERA: W TEJ SEKCJI PROSZĘ UŻYWAĆ WYRAŻENIA „ROZDRAŻNIONA LUB 

ZACZEPNA”. 

 

*M7. Jakiego rodzaju zmian w swoim sposobie myślenia i zachowania 

doświadczyła pani w czasie tego epizodu: 

 

 

TAK 

(1) 

NIE 

(5) 

NW 

(nie 

wiem) 

(9) 

OD 
(odmowa) 

(8) 

*M7a.  Czy stała się pani tak niespokojna i niecierpliwa, że chodziła pani w tę i z 

powrotem i nie była w stanie się uspokoić? 

 

(SŁOWA KLUCZOWE: niepokój) 

1 5 9 8 

*M7b.  Czy była pani znacznie bardziej niż zwykle zainteresowana seksem, bądź 

też chciała pani się kochać z osobami, które zwykle nie byłyby dla pani 

pociągające i atrakcyjne? 

 

(SŁOWA KLUCZOWE: znacznie większe niż zwykle zainteresowanie seksem) 

1 5 9 8 

*M7c.  Czy stała się pani znacznie bardziej przyjacielska i wylewna w 

kontaktach z innymi ludźmi? 

  

(SŁOWA KLUCZOWE: bycie bardziej przyjacielską i wylewną w 

kontaktach z innymi) 

1 5 9 8 

*M7d.  Czy robiła pani inne nietypowe dla siebie rzeczy, takie jak rozmawianie 

z innymi na intymne tematy lub zachowywanie się w sposób, który 

normalnie uznałaby pani za krępujący i niewłaściwy? 

  

(SŁOWA KLUCZOWE: niewłaściwe zachowanie) 

1 5 9 8 

*M7e.  Czy podejmowała się pani niemożliwych do wykonania zadań, takich jak 

zobowiązanie się do wykonanie ogromnej ilości pracy w krótkim czasie? 

  

(SŁOWA KLUCZOWE: próba osiągnięcia nierealistycznych celów) 

1 5 9 8 

*M7f.  Czy mówiła pani znacznie więcej niż zwykle lub miała pani potrzebę by 

mówić bez przerwy? 

 

(SŁOWA KLUCZOWE: mówienie znacznie więcej niż zwykle) 

1 5 9 8 

*M7g.  Czy ciągle zmieniała pani swoje plany i działania?  

 

(SŁOWA KLUCZOWE: ciągłe zmienianie planów) 

1 5 9 8 

*M7h.  Czy miała pani trudność ze skupieniem się na wykonywanej czynności? 

 

(SŁOWA KLUCZOWE: trudność ze skupieniem się na wykonywanej 

czynności) 

1 5 9 8 

*M7i.  Czy miała pani wrażenie, że jej myśli przeskakują z jednego tematu na 

drugi, lub biegną tak szybko, że nie jest pani w stanie za nimi nadążyć? 

 

(SŁOWA KLUCZOWE: gonitwa myśli) 

1 5 9 8 

*M7j.  Czy spała pani znacznie mniej niż zwykle i nie odczuwała przy tym 

zmęczenia lub senności? 

 

(SŁOWA KLUCZOWE: spanie znacznie mniej niż zwykle) 

1 5 9 8 
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*M7k.  Czy robiła pani nieprzemyślane inwestycje finansowe lub niemądrze 

wydawała pieniądze? 

 

(SŁOWA KLUCZOWE: robienie niemądrych inwestycji finansowych) 

1 5 9 8 

 

 

 

 

TAK 

(1) 

NIE 

(5) 

NW 

(9) 

OD 

(8) 

*M7l. Czy wydawała pani znacznie więcej pieniędzy niż zwykle, co 

spowodowało problemy finansowe? 

 

(SŁOWA KLUCZOWE: wpadanie w problemy finansowe) 

1 5 9 8 

*M7m.  Czy robiła pani różne nieprzemyślane rzeczy, takie jak bardzo szybka i 

lekkomyślna jazda samochodem, niewracanie na noc do domu lub 

przypadkowa i ryzykowna aktywność seksualna? 

 

(SŁOWA KLUCZOWE: robienie ryzykownych rzeczy) 

1 5 9 8 

*M7n.  Czy była pani zbyt pewna siebie lub miała pani przekonanie, że może 

robić rzeczy, których w rzeczywistości nie była pani w stanie zrobić? 

  

(SŁOWA KLUCZOWE: zbyt duża pewność siebie) 
1 5 9 8 

*M7o.  Czy wydawało się pani, że jest pani kimś innym lub ma pani wyjątkowy 

kontakt ze znaną osobą, mimo iż w rzeczywistości wcale jej pani nie 

znała? 

 

(SŁOWA KLUCZOWE: wiara w to, że jest się kimś innym lub ma się 

koneksje ze znanymi osobami) 

1 5 9 8 

 

*M8. INTERVIEWER CHECK POINT: (SEE *M7a-o) 

 

 THREE OR MORE RESPONSES CODED ‘1’ ................. 1   

 ALL OTHERS .................................................................... 2 GO TO *M54 

*M9. Proszę pozwolić mi podsumować. Miała pani epizody, w czasie których była pani bardzo (pobudzona i pełna energii/ 

rozdrażniona lub zaczepna), a także inne problemy takie jak (PROSZĘ WSTAWIĆ SŁOWA KLUCZOWE Z PYTAŃ 

W SERII *M7 SERIES, NA KTÓRE RESPONDENT ODPOWIEDZIAŁ TWIERDZĄCO.).  W jakim stopniu te 

epizody kiedykolwiek przeszkadzały pani w pracy zawodowej, życiu osobistym lub kontaktach z innymi ludźmi – wcale, 

nieznacznie, średnio, znacznie czy też bardzo silnie?  

   

WCALE ........................................................ 1  GO TO *M10a 

NIEZNACZNIE ............................................ 2 GO TO *M10a 

ŚREDNIO ..................................................... 3  

ZNACZNIE .................................................. 4 

BARDZO SILNIE ........................................ 5 

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

ODMOWA ................................................... 8 GO TO *M10a 

 

*M9a. Jak często w czasie tych epizodów nie była pani w stanie prowadzić normalnego życia oraz dbać o siebie – 

często, czasami, niezbyt często czy też nigdy? 

 

 CZĘSTO ......................................... 1 

 CZASAMI ...................................... 2 

 RZADKO ....................................... 3 

 NIGDY ........................................... 4 

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

 ODMOWA ..................................... 8 
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 *M9b. Czy inne osoby mówiły pani, że martwią się jej zachowaniem? 

  

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

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

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

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

 

 

*M10a. Epizody tego rodzaju pojawiają się niekiedy jako efekt choroby fizycznej lub urazu, skutki uboczne zażywania 

leków, substancji psychoaktywnych lub alkoholu. Czy sądzi pani, że którykolwiek z jej epizodów był 

następstwem wymienionych wyżej przyczyn fizycznych? 

  

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

NIE.................................. 5 GO TO *M18  

NIE WIEM...................... 9 GO TO *M18   

ODMOWA ..................... 8 GO TO *M18  

 

*M10b. Czy sądzi pani, że wszystkie jej epizody były następstwem wymienionych wcześniej przyczyn fizycznych? 

 

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

NIE.................................. 5 GO TO *M18  

NIE WIEM...................... 9 GO TO *M18   

ODMOWA ..................... 8 GO TO *M18  

 

*M10c. Proszę krótko opisać te przyczyny fizyczne? 
 

 
 

 
 

 
 

 

*M18. Proszę teraz pomyśleć o pierwszym w swoim życiu epizodzie trwającym cztery dni lub dłużej, w czasie którego stała 

się pani bardzo (pobudzona i pełna energii/ rozdrażniona i zaczepna) a także robiła pani różne nietypowe dla siebie 

rzeczy, o których była mowa wcześniej. Czy pamięta pani dokładnie ile miała lat, kiedy rozpoczął się ten pierwszy w pani 

życiu epizod? 

  

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

NIE .................................................. 5 GO TO *M18b 

NIE WIEM ...................................... 9 GO TO *M18b 

ODMOWA ..................................... 8 GO TO *M18b 

 

*M18a. (W RAZIE KONIECZNOŚCI: Ile miała pani lat?) 

 

__________LAT GO TO *M18c 

 

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

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

 

*M18b. W przybliżeniu, ile miała pani lat, gdy rozpoczął się pierwszy epizod tego rodzaju?  

 

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 
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PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOŁY…………....4 

PRZED 13 ROKIEM ŻYCIA...............…………..12 

PO 13 ROKU ŻYCIA......................................……13 

CAŁE ŻYCIE LUB NIE WIEM………………..999 

ODMOWA……………………………………..998 

 

*M18c. Czy ten epizod był reakcją na jakieś stresujące wydarzenia, czy też rozpoczął się niespodziewanie i „jak 

grom z jasnego nieba”?  

 

SPOWODOWANE STRESEM  ......................................... 1 

„JAK GROM Z JASNEGO NIEBA” ................................. 2 

NIE PAMIĘTAM ............................................................... 5 

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

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

 

*M18d. W przybliżeniu, jak długo trwał ten epizod? 

 

__________ LICZBA 

 

ZAZNACZ JEDNOSTKĘ CZASU:  GODZINY….1    DNI… 2     TYGODNIE ….3  MIESIĄCE……4  LATA…5 

 

NIE WIEM ............................ 99 

ODMOWA ............................ 98 

 

 

*M19. Czy miała pani tego rodzaju epizod w ciągu ostatnich 12 miesięcy?  

 

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

NIE .................................... 5 GO TO *M19d 

NIE WIEM ........................ 9 GO TO *M19d 

ODMOWA ....................... 8 GO TO *M19d 

 

*M19a. Kiedy ostatnio (miała pani tego rodzaju epizod) – w ciągu ostatniego miesiąca, w okresie od dwóch do 6 

miesięcy czy też ponad sześć miesięcy temu?  

 

OSTATNI MIESIĄC ................................................. 1 

DWA DO SZEŚCIU MIESIĘCY .............................. 2 

PONAD SZEŚĆ MIESIĘCY  .................................... 3 

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

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

 

 *M19b. Ile epizodów miała pani w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 

  

_____________LICZBA 

 

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

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

 

 

 *M19c. Ile tygodni, w ciągu minionych 12 miesięcy (trwał ten epizod/ trwały w sumie te epizody)? 

  

_____________LICZBA GO TO *M20 

   

 NIE WIEM ......................... 999  GO TO *M20 

 ODMOWA ......................... 998  GO TO *M20 
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*M19d. Ile miała pani lat, gdy po raz ostatni miała pani jeden z tych epizodów?  

    

____________LAT 

 

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

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

 

 

*M20. Ile epizodów, trwających cały tydzień lub dłużej, miała pani w swoim życiu? 

  

 ____________LICZBA 

 

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

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

 

 

*M21. Ile epizodów, trwających krócej niż tydzień miała pani w swoim życiu? 

 

 ____________LICZBA 

 

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

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

 

 

*M21a.  Interviewer Checkpoint:  (SEE *M20, *M21) 

 

SUM OF EPISODES IN *M20 AND *M21 EQUALS ONE ..................... 1 GO TO *M26 

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

 

 

*M21.1. Ile pani epizodów było reakcją na stresujące wydarzenia? 

 

 ____________LICZBA 

 

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

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

 

 

*M22. Ile trwał najdłuższy z pani epizodów? 

 

 ____________LICZBA 

 

ZAZNACZ JEDNOSTKĘ CZASU:  GODZINY….1    DNI… 2     TYGODNIE ….3  MIESIĄCE……4  LATA…5 

 

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

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

 

 

*M23. Przez ile lat w swoim życiu miała pani przynajmniej jeden epizod w roku? 

  

 ____________LAT 

 

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

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

 

 

*M26. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *M19)  

  

*M19 EQUALS ‘1’  .................................................................. 1 

ALL OTHERS ........................................................................... 5 GO TO *M33 
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                                                                                                                          Bardzo 

                      Brak wpływu                   Nieznaczny                           Umiarkowany                       Silny                    silny wpływ 

 

    0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

*M27.  (KR, STR 9) Proszę pomyśleć o okresie miesiąca lub dłuższym, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w którym pani 

              bycie bardzo (pobudzoną i pełną energii/ rozdrażnioną lub zaczepną) były najbardziej nasilone. 

              W jakim stopniu  bycie bardzo (pobudzoną i pełną energii/ rozdrażnioną lub zaczepną) zakłócały Pani aktywność w 

następujących dziedzinach, obszarach życia? Proszę udzielić odpowiedzi, korzystając ze skali od 0 do 10, gdzie 0 

oznacza brak wpływu, a 10 oznacza bardzo silny wpływ? 

 

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: W jakim stopniu epizody bycia bardzo (pobudzoną i pełną energii/ rozdrażnioną lub 

zaczepną) zakłóciło w tym czasie pani aktywność w (OBSZAR ŻYCIA)?  

 

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Jako odpowiedź proszę podać liczbę z przedziału od 0 do 10.)  

          LICZBA (0-10) 

  

 *M27a.Obowiązki domowe, takie jak: sprzątanie, robienie zakupów, dbanie o dom/ mieszkanie? 

 

  ____________ LICZBA  

 

NIE DOTYCZY .............. 97 

NIE WIEM ...................... 99 

ODMOWA ...................... 98 

 

 *M27b. Zdolność do pracy zawodowej? ____________ LICZBA 

 

NIE DOTYCZY .............. 97 

NIE WIEM ...................... 99 

ODMOWA ...................... 98 

 

*M27c. Zdolność nawiązywania i utrzymywania bliskich kontaktów z innymi ludźmi? 

____________ LICZBA 

NIE DOTYCZY .............. 97 

NIE WIEM ...................... 99 

ODMOWA ...................... 98 

 

 *M27d. Życie towarzyskie?  ____________ LICZBA 

 

NIE DOTYCZY .............. 97 

NIE WIEM ...................... 99 

ODMOWA ...................... 98 

 

 

*M28. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *M27a - *M27d) 

 

 ALL RESPONSES EQUAL ‘0’ OR ‘97’ ......................................................................... 1 GO TO *M29.1 

 ALL OTHERS ................................................................................................................... 2 
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*M29. W przybliżeniu, ile dni ciągu ostatnich 12 miesięcy, była pani zupełnie niezdolna do pracy i normalnej codziennej 

aktywności z powodu (swojego epizodu/ swoich epizodów) bycia bardzo (pobudzoną i pełną energii/ rozdrażnioną lub 

zaczepną)? 

  

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Jako odpowiedź proszę podać liczbę z przedziału między 0 a 365.)  

 

__________ LICZBA DNI 

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

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

 

 

*M29.1. INTERVIEWER CHECKPOINT 

 

R CAN READ ...................................1 

ALL OTHERS ...................................2 GO TO *M30 
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*M29.2. (KR, STR 10 - 13) Proszę pomyśleć teraz o najbardziej nasilonym i trwającym cztery dni lub dłużej epizodzie bycia 

bardzo (pobudzoną i pełną energii/ rozdrażnioną lub zaczepną), jaki miała pani w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

Następnie proszę przeczytać wszystkie 11 serii stwierdzeń zamieszczonych w pani książeczce na stronach 10 – 13. 

Następnie proszę wybrać i zaznaczyć jedno stwierdzenie, w każdej serii, które najlepiej opisuje to, co się z panią 

działo w czasie tego najgorszego epizodu. Po wybraniu jednego stwierdzenia w danej serii proszę podać mi jego 

numer. 

 

 GO TO *M30a 

 

 

*M30.  (KR, STR 10 - 13) Proszę pomyśleć teraz o najbardziej nasilonym i trwającym cztery dni lub dłużej epizodzie bycia 

bardzo (pobudzoną i pełną energii/ rozdrażnioną lub zaczepną), jaki miała pani w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

Przeczytam pani teraz 11 serii stwierdzeń. Proszę wybrać jedno stwierdzenie, z każdej serii, które najlepiej opisuje to, 

co się z panią działo w czasie tego najgorszego epizodu. 

 

 

*M30a. Oto pierwsza seria, która dotyczy pani nastroju w (tych dniach/ tych czterech dniach): 

 

Jeden:   Mój nastrój nie był lepszy niż zwykle. Byłam tak samo jak zwykle szczęśliwa, pewna siebie i optymistyczna.  

Dwa:   Mój nastrój był nieznacznie podwyższony.  

Trzy:   Mój nastrój był dość mocno podwyższony, ale mimo to nigdy nie zachowywałam się niestosownie lub 

nieodpowiednio.  

Cztery:  Mój nastrój był zdecydowanie zbyt mocno podwyższony, byłam nadmiernie pewna siebie, zbyt optymistyczna lub 

wręcz szczęśliwa, nawet wówczas, gdy działo się coś złego. 

 Pięć:  Byłam zdecydowanie w „zbyt dobrym nastroju”, zdarzało mi się śmiać głośno bez przyczyny lub śpiewać głośno w 

miejscach publicznych.  

 

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Które z tych pięciu stwierdzeń najlepiej opisuje to, co się z panią działo czasie tego 

najgorszego epizodu bycia bardzo (pobudzoną i pełną energii/ rozdrażnioną lub zaczepną), który miał miejsce w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy?) 

 

 ______________ LICZBA 

 

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

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

 

 

*M30b. Oto kolejna seria, która dotyczy pobudzenia: 

 

Jeden:   Nie zaobserwowałam u siebie wzrostu pobudzenia, przejawiającego się zwiększoną energią, niepokojem lub 

trudnością w tym by usiedzieć spokojnie.  

Dwa:  Zaobserwowałam u siebie nieznaczny wzrost pobudzenia, był on jednak niezauważalny dla większości ludzi. 

Trzy:  Wzrost mojego pobudzenia był zauważalny dla większości ludzi, przejawiał się bardziej intensywną gestykulacją, 

głośniejszym zachowaniem  lub większym niż zwykle ożywieniem.  

Cztery:  Byłam tak bardzo pobudzona, że czułam się podekscytowana i niespokojna lecz jeszcze mogłam kontrolować swoje 

zachowanie.  

Pięć:  Zupełnie nie mogłam się opanować, byłam pobudzona i niespokojna.  

 

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Które z tych pięciu stwierdzeń najlepiej opisuje to, co się z panią działo czasie tego 

najgorszego epizodu bycia bardzo (pobudzoną i pełną energii/ rozdrażnioną lub zaczepną), który miał miejsce w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy?) 

 

______________ LICZBA 

 

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

ODMOWA ..................................... 998 
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*M30c. Oto kolejna seria, która dotyczy zainteresowania seksem: 

 

Jeden:    Nie odczuwałam zwiększonego zainteresowania seksem.  

Dwa:     Byłam nieco bardziej zainteresowana seksem niż zwykle.  

Trzy: Byłam znacznie bardziej niż zwykle zainteresowana seksem. Dużo myślałam o seksie, ale nie przekładało się to na 

żadne działania i mówienie na ten temat.  

Cztery:  Mówiłam o seksie znacznie więcej, niż zwykle, ale nie przykładało się to na żadne działania w tej sferze.  

Pięć:      Składałam różnym osobom niestosowne propozycje, dotykałam innych w sposób zabarwiony seksualnie lub           

podejmowałam inną aktywność seksualną, na którą normalnie bym się nie zdecydowała.  

 

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Które z tych pięciu stwierdzeń najlepiej opisuje to, co się z panią działo czasie tego 

najgorszego epizodu bycia bardzo (pobudzoną i pełną energii/ rozdrażnioną lub zaczepną), który miał miejsce w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy?) 

 

 ______________ LICZBA 

 

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

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

 

 

*M30d.  Oto kolejna seria, która dotyczy ilości snu: 

 

Jeden: Spałam tyle co zwykle.  

Dwa: Spałam od kilku minut do godziny krócej niż zwykle.  

Trzy:  Spałam ponad godzinę krócej niż zwykle.  

Cztery: Spałam krócej niż zwykle i mimo to nie potrzebowałam więcej snu.  

Pięć: W ogóle nie odczuwałam potrzeby snu.  

 

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Które z tych pięciu stwierdzeń najlepiej opisuje to, co się z panią działo czasie tego 

najgorszego epizodu bycia bardzo (pobudzoną i pełną energii/ rozdrażnioną lub zaczepną), który miał miejsce w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy?) 

 

______________ LICZBA 

 

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

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

 

 

*M30e.  Oto kolejna seria, która dotyczy drażliwości: 

 

Jeden:  Nie byłam bardziej rozdrażniona niż zwykle. Nie byłam bardziej, niż zwykle zaczepna, zirytowana czy rozzłoszczona.  

Dwa: Byłam nieco bardziej rozdrażniona niż zwykle. Jednak nie było to zauważalne dla większości ludzi.  

Trzy:  Byłam tak bardzo rozdrażniona, że większość osób mogła to zauważyć. Chwilami zachowywałam się nieuprzejmie 

lub zbyt żywiołowo. Zdarzały mi się wybuchy złości. 

Cztery:  Byłam rozdrażniona przez większość czasu.  

Pięć:  Byłam tak wroga i niechętna do współpracy z innymi, że przebywanie ze mną stało się wręcz niemożliwe.  

 

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Które z tych pięciu stwierdzeń najlepiej opisuje to, co się z panią działo czasie tego 

najgorszego epizodu bycia bardzo (pobudzoną i pełną energii/ rozdrażnioną lub zaczepną), który miał miejsce w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy?) 

 

 ______________ LICZBA 

 

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

ODMOWA ..................................... 998 
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*M30f.  Oto kolejna seria, która dotyczy gadatliwości: 

 

Jeden:  Nie byłam bardziej gadatliwa niż zwykle.  

Dwa:  Miałam ochotę na to by mówić więcej niż zwykle, ale w rzeczywistości nie byłam bardziej gadatliwa.  

Trzy:  Czasami zdarzało mi się mówić znacznie więcej niż zwykle lub znacznie więcej niż wymagała tego sytuacja.  

Cztery:  Często mówiłam znacznie więcej niż wymagała tego sytuacja lub mówiłam tak dużo, że trudno było mi przerwać.  

Pięć:  Mówiłam bez przerwy lub mówiłam tak dużo, że inni nie byli w stanie mi przerwać pomimo tego, że próbowali.  

 

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Które z tych pięciu stwierdzeń najlepiej opisuje to, co się z panią działo czasie tego 

najgorszego epizodu bycia bardzo (pobudzoną i pełną energii/ rozdrażnioną lub zaczepną), który miał miejsce w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy?) 

 

______________ LICZBA 

 

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

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

*M30g.  Oto kolejna seria, która dotyczy gonitwy myśli lub zdezorganizowanego myślenia: 

 

Jeden: Moje myśli nie biegły szybciej niż zwykle, nie były bardziej pogmatwane, ani też nie umykały mi częściej niż zwykle. 

Dwa: Moje myśli biegły nieco szybciej niż zwykle, były nieco bardziej pogmatwane lub częściej niż zazwyczaj gubiłam 

wątek.  

Trzy: Myśli bardzo szybko przebiegały przez moją głowę, z często gubiłam wątek lub skakałam z tematu na temat.  

Cztery: Moje myśli pędziły tak szybko, że inni mieli problemy z tym by nadążyć za moim tokiem myślenia lub miałam duże 

trudności z podtrzymaniem rozmowy.  

Pięć: Moje myśli pędziły tak szybko i były tak bardzo pogmatwane, że nikt nie był w stanie nadążyć za moim tokiem 

myślenia lub ja sama nie mogłam zrozumieć o co mi chodzi.    

     

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Które z tych pięciu stwierdzeń najlepiej opisuje to, co się z panią działo czasie tego 

najgorszego epizodu bycia bardzo (pobudzoną i pełną energii/ rozdrażnioną lub zaczepną), który miał miejsce w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy?) 

 

______________ LICZBA 

 

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

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

 

 

*M30h.  Oto kolejna seria, która dotyczy myślenia o niepraktycznych i nierealistycznych rzeczach:  

 

Jeden:  Myślałam i mówiłam o tym samym, co zwykle.  

Dwa:  Miałam mnóstwo nowych zainteresowań i planów, które były nierealistyczne i niepraktyczne. 

Trzy:  Dużo myślałam o dość dziwnych rzeczach, takich jak skomplikowane tezy religijne. Miałam wiele zupełnie 

nierealnych planów.  

Cztery:  Miałam mnóstwo wspaniałych pomysłów dotyczących robienia rzeczy, których w rzeczywistości nie mogłam zrobić, 

miałam myśli prześladowcze dotyczące plotek i spisku lub wydawało mi się, że jestem w centrum spraw, które w 

rzeczywistości zupełnie mnie nie dotyczyły.  

Pięć:  Mój umysł był pomieszany do tego stopnia, że miałam złudzenia, słyszałam glosy lub widziałam rzeczy, których nie 

było.  

 

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Które z tych pięciu stwierdzeń najlepiej opisuje to, co się z panią działo czasie tego 

najgorszego epizodu bycia bardzo (pobudzoną i pełną energii/ rozdrażnioną lub zaczepną), który miał miejsce w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy?) 

  

______________ LICZBA 

 

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

ODMOWA ..................................... 998 
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*M30i.  Oto kolejna seria, która dotyczy destrukcyjnych i agresywnych zachowań:  

 

Jeden:  Nie zachowywałam się bardziej destrukcyjnie lub agresywnie, niż zwykle.  

Dwa:  Często zachowywałam się głośno i nieprzyjemnie w stosunku do innych osób, jednak nigdy nie posunęłam się do 

gróźb lub agresji fizycznej.  

Trzy:  Czasami groziłam innym lub miałam wobec nich wrogie żądania, jednak nigdy nie posunęłam się do agresji fizycznej.  

Cztery:  Zaatakowałam fizycznie inną osobę lub zniszczyłam jej mienie.  

 

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Które z tych czterech stwierdzeń najlepiej opisuje to, co się z panią działo czasie tego 

najgorszego epizodu bycia bardzo (pobudzoną i pełną energii/ rozdrażnioną lub zaczepną), który miał miejsce w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy?) 

 

______________ LICZBA 

 

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

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

 

 

*M30j.  Oto kolejna seria, która dotyczy wyglądu: 

 

Jeden: Ubierałam się tak samo jak zwykle. 

Dwa: Dbałam o swój wygląd i higienę osobistą znacznie mniej, niż zwykle, jednak zmiana ta nie była na tyle wyraźna by 

inni zaczęli się o mnie martwić.  

Trzy: Mój sposób ubierania i czesania się znacznie się zmienił: wyglądałam niechlujnie i nieporządnie lub przeciwnie byłam 

nadmiernie wystrojona.  

Cztery: Mój sposób ubierania i czesania się uległ ogromnej zmianie: nawet na co dzień zakładałam wieczorowe kreacje, 

nosiłam wyzywający makijaż lub byłam zupełnie zaniedbana.  

Pięć: Mój wygląd fizyczny był zupełnie niedostosowany: chodziłam nieuczesana i niekompletnie ubrana, zakładałam 

dziwaczne stroje.  

 

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Które z tych pięciu stwierdzeń najlepiej opisuje to, co się z panią działo czasie tego 

najgorszego epizodu bycia bardzo (pobudzoną i pełną energii/ rozdrażnioną lub zaczepną), który miał miejsce w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy?) 

 

______________ LICZBA 

 

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

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

 

 

*M30k.  Oto ostatnia seria, która dotyczy bycia świadomym swoich problemów: 

 

Jeden:  Miałam świadomość, że jestem chora i potrzebuję pomocy. 

Dwa:  Miałam świadomość, że mogę mieć problem.  

Trzy:  Zauważyłam, że moje zachowanie bardzo się zmieniło, ale nie postrzegałam tego jako problemu.  

Cztery:  Zauważyłam pewne zmiany w swoim zachowaniu, ale nie przywiązywałam do nich wagi.  

Pięć:  Czasami zupełnie nie byłam świadoma, że moje zachowanie różni się od normalnego.  

 

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Które z tych pięciu stwierdzeń najlepiej opisuje to, co się z panią działo czasie tego 

najgorszego epizodu bycia bardzo (pobudzoną i pełną energii/ rozdrażnioną lub zaczepną), który miał miejsce w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy?) 

 

______________ LICZBA 

 

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

ODMOWA ..................................... 998 
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*M33.  Czy kiedykolwiek rozmawiała pani z lekarzem lub innym specjalistą na temat (swojego epizodu/ swoich epizodów) 

bycia bardzo (pobudzoną i pełną energii/ rozdrażnioną lub zaczepną)? (Przez specjalistę rozumiem, oprócz lekarza, 

psychologa, terapeutę, osobę duchowną, zielarza, akupunkturzystę lub innego uzdrowiciela.) 

 

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

NIE .................................................. 5 GO TO *M48.1 

NIE WIEM ...................................... 9 GO TO *M48.1 

ODMOWA ..................................... 8 GO TO *M48.1 

 

*M33a. Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy rozmawiała pani z lekarzem lub innym 

specjalistą na temat bycia bardzo [pobudzoną i pełną energii/ rozdrażnioną lub zaczepną])? 

 

 ____________LAT 

 

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

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

 

M33b.   W SYTUACJI, GDY RESPONDENT UDZIELA ODPOWIEDZI „PRZEZ CAŁE ŻYCIE” LUB 

„TAK DŁUGO JAK PAMIĘTAM” PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce przed 13 rokiem 

życia? 

 

W SYTUACJI, GDY RESPONDENT ODPOWIE „NIE” LUB „NIE WIEM”, PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy 

miało to miejsce przed 20 rokiem życia? 

 

__________  LAT 

 PRZED 13 ROKIEM ŻYCIA................... 12      

 PRZED 20 ROKIEM ŻYCIA....................19      

 PO 20 ROKU ŻYCIA...............................20 

 (SPONTANICZNIE): "NIGDY"................997    

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

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

 

 

*M45. Czy kiedykolwiek otrzymała pani pomocne lub skuteczne leczenie (swojego epizodu/ swoich epizodów) bycia bardzo 

(pobudzoną i pełną energii/ rozdrażnioną lub zaczepną)? 

 

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

NIE .................................................. 5 GO TO *M45c 

NIE WIEM ...................................... 9 GO TO *M45c 

ODMOWA ..................................... 8 GO TO *M45c 

 

*M45a. Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy otrzymała pani takie leczenie? 

 

_____________ LAT 

 

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

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

 

*M45b. Który z kolei specjalista, jako pierwszy, pomógł pani skutecznie? 

 

_____________ SPECJALISTA GO TO *M47 

 

NIE WIEM ....................... 99  GO TO *M47 

ODMOWA ....................... 98  GO TO *M47 
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*M45c. Z iloma specjalistami, w ciągu swojego dotychczasowego życia rozmawiała pani o (swoim epizodzie/ swoich 

epizodach) bycia bardzo (pobudzoną i pełną energii/ rozdrażnioną lub zaczepną)? 

 

   ______________ LICZBA SPECJALISTÓW 

 

NIE WIEM ....................... 99 

ODMOWA ....................... 98 

 

 

*M47. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymała pani jakiekolwiek leczenie specjalistyczne w związku ze (swoim 

epizodem/ swoimi epizodami) bycia bardzo (pobudzoną i pełną energii/ rozdrażnioną lub zaczepną)? 

 

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

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

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

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

 

 

*M48.  Czy kiedykolwiek została pani przyjęta co najmniej na jedną noc do szpitala z powodu (swojego epizodu/ swoich 

epizodów) bycia bardzo (pobudzoną i pełną energii/ rozdrażnioną lub zaczepną)? 

 

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

NIE .................................................. 5 GO TO *M48.1  

NIE WIEM ...................................... 9 GO TO *M48.1 

ODMOWA ..................................... 8 GO TO *M48.1 

 

*M48a. Ile miała pani lat (za pierwszym razem / gdy po raz pierwszy została pani przyjęta co najmniej na jedną noc 

do szpitala z powodu (swojego epizodu/ swoich epizodów) bycia bardzo (pobudzoną i pełną energii/ 

rozdrażnioną lub zaczepną)? 

 

  ______________LAT 

 

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

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

 

 

*M48.1.  Ilu spośród pani bliskich krewnych, to znaczy biologicznych rodziców, rodzeństwa lub dzieci, kiedykolwiek miało 

epizody bycia bardzo (pobudzonym i pełnym energii / rozdrażnionym lub zaczepnym)? 

 

 __________ LICZBA  

 

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

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

 

 

*M54.   INTERVIEWER CHECKPOINT:  (SEE *SC20, *SC20a, *SC26, *SC26a, *SC26b, *SC28, *SC29.4, *SC30.4)  

 

FOLLOW SKIP FOR FIRST ENDORSED ITEM. 

 

*SC20 EQUALS ‘1’ ................................................................................ 1  GO TO *PD1 INTRO 1 

*SC20a EQUALS ‘1’ .............................................................................. 2  GO TO *PD1 INTRO 2 

*SC28 EQUALS ‘1’ .....................................................................................3  GO TO *SP1 

*SC29.4 EQUALS ‘1’ ..................................................................................4  GO TO *SO1 

*SC30.4 EQUALS ‘1’ ..................................................................................5 GO TO *AG1 

*SC26 EQUALS ‘1’ ................................................................................ 6 GO TO *G1 INTRO 1 

*SC26a EQUALS ‘1’ .............................................................................. 7 GO TO *G1 INTRO 2 

*SC26b EQUALS ‘1’ .............................................................................. 8  GO TO *G1 INTRO 3 

ALL OTHERS ......................................................................................... 9 GO TO *IED1 

 


