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 09/09/04            ZABURZENIA LĘKOWE Z NAPADAMI LĘKU (LĘK PANICZNY) (PD) (wersja dla kobiet) 

 

*PD1. WSTĘP 1 *PD1. WSTĘP 2 

Wcześniej wspomniała pani o tym, że miała ataki lęku 

lub paniki, w czasie których zupełnie nagle stawała się 

pani bardzo przestraszona, zalękniona i niespokojna. 

Proszę przypomnieć sobie najgorszy z tego rodzaju 

ataków. (POCZEKAJ I UPEWNIJ SIĘ, ŻE R 

PRZYPOMNIAŁ SOBIE TEN KONKRETNY OKRES) 

Czy w czasie jego trwania wystąpiły którekolwiek z 

następujących objawów?  

Wcześniej wspomniała pani o tym, że miała ataki, w czasie 

których zupełnie nagle pojawiały się różnego rodzaju 

dolegliwości takie jak niemożność złapania oddechu, 

kołatanie serca, zawroty głowy oraz obawa o to, że może 

pani umrzeć lub zwariować. Proszę przypomnieć sobie 

najgorszy z tego rodzaju ataków. (POCZEKAJ I UPEWNIJ 

SIĘ, ŻE R PRZYPOMNIAŁ SOBIE TEN KONKRETNY 

OKRES) Czy w czasie jego trwania wystąpiły którekolwiek 

z następujących objawów? 

 

SKIP TO *PD2 AFTER SIX “YES” RESPONSES 

TAK 

(1) 

NIE 

(5) 

NW 

(9) 

OD 

(8) 

*PD1a. kołatanie serca? (SŁOWO KLUCZOWE: kołatanie serca) 1 5 9 8 

*PD1b. niemożność oddechu? (SŁOWO KLUCZOWE: niemożność 

złapania oddechu) 1 5 9 8 

*PD1c. nudności i dolegliwości brzuszne? (SŁOWO KLUCZOWE: 

nudności) 1 5 9 8 

*PD1d. zawroty głowy lub wrażenie, że zaraz pani zemdleje? (SŁOWO 

KLUCZOWE: zawroty głowy) 1 5 9 8 

*PD1e. pocenie się? (SŁOWO KLUCZOWE: pocenie się) 1 5 9 8 

*PD1f. trzęsienie się i dygotanie?  

(SŁOWO KLUCZOWE: dygotanie) 1 5 9 8 

*PD1g. suchość w ustach?  

(SŁOWO KLUCZOWE: suchość w ustach) 1 5 9 8 

*PD1h. ściskanie w gardle?  

(SŁOWO KLUCZOWE: uczucie ściskania w gardle) 1 5 9 8 

*PD1i. ból lub dolegliwości w klatce piersiowej  

(SŁOWO KLUCZOWE: dolegliwości w klatce piersiowej) 1 5 9 8 

*PD1j. obawa, że może pani stracić kontrolę nad sobą lub zwariować? 

(SŁOWO KLUCZOWE: obawa o utratę kontroli nad sobą)  1 5 9 8 

*PD1k. poczucie nierealności siebie, wrażenie, że ogląda pani samą siebie 

jakby na filmie  

(SŁOWO KLUCZOWE: poczucie odrealnienia) 

1 

GO TO 

*PD1m 

 

5 

 

9 

 

8 

*PD1l. poczucie nierealności otaczającego świata, wrażenie, że to co 

działo się dookoła było “jak ze snu”? (SŁOWO KLUCZOWE: 

poczucie, że wszystko dookoła jest nierealne i jak ze snu)  
1 5 9 8 

*PD1m. obawa, że zaraz pani zemdleje?  

(SŁOWO KLUCZOWE: obawa, że zaraz zemdleję) 
1 5 9 8 

*PD1n. obawa, że zaraz pani umrze?  

(SŁOWO KLUCZOWE: obawa, że zaraz umrę)  
1 5 9 8 

*PD1o. uderzenia gorąca lub dreszcze? (SŁOWO KLUCZOWE: uderzenia 

gorąca) 1 5 9 8 

*PD1p. drętwienie i mrowienie ciała?  

(SŁWO KLUCZOWE: uczucie drętwienia) 
1 5 9 8 
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*PD2. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *PD1 SERIES) 

 

ZERO TO THREE RESPONSES CODED ‘1’ ...................... 1 GO TO *PD66 

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

 

 

*PD3. Czy problemy takie jak (PROSZĘ WSTAWIĆ SŁOWA KLCZOWE Z PIERWSZYCH TRZECH PYTAŃ, 

NA KTÓRE RESPNDENT ODPOWIEDZIAŁ „TAK” W *PD1), których doświadczyła pani w czasie 

ataków rozpoczynały się niespodziewanie i w ciągu kilku minut osiągały maksymalne nasilenie? 

  

 (W RAZIE KONIECZNOŚCI: Czy wspomniane objawy pojawiały się w ciągu 10 minut po tym, jak 

rozpoczął się atak?) 

 

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

(SPONTANICZNIE) CZASAMI ....3  

NIE ..................................................5 GO TO *PD66 

NIE WIEM ......................................9 GO TO *PD66 

ODMOWA ......................................8 GO TO *PD66 

 

 

*PD4. W przybliżeniu, ile nagłych ataków tego rodzaju miała pani w ciągu całego życia?  

 

_________ LICZBA ATAKÓW  

 

JEŚLI RESPONDENT TWIERDZI, ŻE BYŁO ICH WIECEJ, NIŻ 900 ………….900 

JEŚLI RESPONDENT TWIERDZI, ŻE BYŁO ICH “WIECEJ, NIŻ JEST 

W STANIE SOBIE PRZYPOMNIEĆ”  .................................... …………………...995  

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

ODMOWA ................................................................................ …………………...998 

 

 

*PD5. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *PD4) 

 

*PD4 EQUALS ‘1’ ....................................... 1  

ALL OTHERS............................................... 2 GO TO *PD9 

 

 

*PD6. Kiedy miała pani ostatni atak – w ciągu ostatniego miesiąca, w okresie od dwóch do 6 miesięcy, w okresie 

od siedmiu do dwunastu miesięcy czy też ponad dwanaście miesięcy temu? 

 

OSTATNI MIESIĄC .................................... 1 GO TO *PD8 

DWA DO SZEŚCIU MIESIĘCY .................. 2 GO TO *PD8 

SIEDEM DO DWUNASTU MIESIĘCY  ..... 3 GO TO *PD8 

PONAD DWANAŚCIE MIESIĘCY ............ 4 

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

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

 

*PD7. Czy pamięta pani dokładnie, ile miała lat w chwili pierwszego ataku?    

 

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

NIE ................................... 5 GO TO *PD7b 

NIE WIEM ....................... 9 GO TO *PD7b 

ODMOWA ....................... 8 GO TO *PD7b 
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*PD7a. (W RAZIE KONIECZNOŚCI: Ile miała pani wtedy lat?) 

 

________ LAT GO TO *PD8 

 

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

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

 

*PD7b. W przybliżeniu, ile miała pani wtedy lat?  

 

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………………999 

 ODMOWA…………………………………….998 

 

 

*PD8. Wspomniane wyżej ataki zwykle mają miejsce w trzech rodzajach sytuacji. Po pierwsze, mogą pojawić się 

niespodziewanie i bez przyczyny, „jak grom z jasnego nieba”. Po drugie, bywają efektem bardzo silnego i 

nieuzasadnionego lęku, np. niektórzy ludzie panicznie boją się pająków czy przebywania na wysokościach 

lub w tłumie. Wreszcie opisane ataki mogą mieć miejsce w sytuacji prawdziwego zagrożenia, takiego jak 

udział w wypadku samochodowym czy bycie ofiarą napadu.   

 

Który z tych opisów najlepiej pasuje do pani ataków: czy pojawiły się one niespodziewanie i „jak grom z 

jasnego nieba”, były wynikiem silnego lęku czy też miały miejsce w sytuacji prawdziwego zagrożenia? 

 

JEŚLI RESPONDENT OCENIA, ŻE ATAK POJAWIŁ SIĘ W SYTUACJI PRAWDZIWEGO 

ZAGROŻENIA, ZAZNACZ „PRAWDZIWE ZAGROŻENIE”, NAWET WÓWCZAS, GDY OPISANA 

PRZEZ RESPONDENTA SYTUACJA NIE WYDAJE SIĘ BYĆ NIEBEZPIECZNA.  

 

NIESPODZIEWANIE, „JAK GROM 

 Z JASNEGO NIEBA” .................................. 1   

SILNY LĘK .................................................. 2   

PRAWDZIWE ZAGROŻENIE .................... 3  

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

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

 

 GO TO *PD66 
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*PD9. Czy pamięta pani dokładnie wiek, w jakim miała pani jeden z tych ataków po raz pierwszy w życiu? 

 

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

NIE ....................................... 5 GO TO *PD9b 

NIE WIEM ........................... 9 GO TO *PD9b 

ODMOWA .......................... 8 GO TO *PD9b 

 

*PD9a. (W RAZIE KONIECZNOŚCI: Ile miała pani wtedy lat?) 

 

_________ LAT GO TO *PD10 

 

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

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

 

*PD9b.  W przybliżeniu, ile miała pani wtedy lat?  

 

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………………999 

 ODMOWA…………………………………….998 

 

*PD10. Czy miała pani jeden z tych ataków przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 

 

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

NIE ................................... 5 GO TO *PD10d 

NIE WIEM ....................... 9 GO TO *PD10d 

ODMOWA ....................... 8 GO TO *PD11 

 

*PD10a.  Kiedy to miało miejsce – 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 

 

*PD10b. W przybliżeniu, przez ile tygodni w ciągu ostatnich 12 miesięcy, miała pani przynajmniej jeden atak 

tygodniowo? 

 

__________ LICZBA TYGODNI 

 

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

ODMOWA .......................98 
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*PD10c.  Ile ataków miała pani w sumie w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 

 

__________ LICZBA GO TO *PD11 

 

NIE WIEM ..................... 99  GO TO *PD11 

ODMOWA ..................... 98  GO TO *PD11 

 

*PD10d.  Ile miała pani lat, kiedy jeden z tych ataków pojawił się po raz ostatni? 

 

________ LAT 

 

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

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

 

 

*PD11. Jaka jest największa liczba ataków, jakie miała pani w ciągu jednego roku?   

  

 ________ LICZBA ATAKÓW  

 

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

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

 

 

*PD12. W przybliżeniu, przez ile lat w całym swoim życiu miała pani przynajmniej jeden atak w roku? 

 

 _______ LAT 

  

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

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

 

*PD13. Czy po którymkolwiek z tych ataków miała pani następujące problemy:  

 
 

TAK 

 

NIE 

 

NW 

 

OD 

(1) (5) (9) (8) 

*PD13a.  Przez miesiąc lub dłużej obawiała się pani kolejnego ataku?  

1 

GO TO 

*PD14 

 

5 9 8 

*PD13b.  Przez miesiąc lub dłużej martwiła się pani, że ataki mogą przyczynić się 

do czegoś strasznego, np. wypadku samochodowego, ataku serca lub 

utraty kontroli nad sobą?  

 

 

1 

GO TO 

*PD14 

 

5 9 8 

*PD13c.  Przez miesiąc lub dłużej była pani zmuszona zmienić swój rozkład dnia 

z powodu ataków? 

 

1 

GO TO 

*PD14 

 

5 9 8 

PD13d.  Przez miesiąc lub dłużej unikała pani określonych sytuacji z obawy przed 

pojawieniem się kolejnego ataku?  

 

 

1 

GO TO 

*PD14 

 

5 9 8 
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*PD14. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *PD13a-d) 

 

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

ALL OTHERS........................................................................... 2 GO TO *PD17 

 

 

*PD15. Ile miała pani lat, gdy po raz pierwszy przez miesiąc lub dłużej obawiała się kolejnych ataków, zmieniła 

swój rozkład dnia lub unikała określonych sytuacji z obawy przed nimi? 

 

_________ LAT 

 

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

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

 

 

*PD16. Czy taki miesiąc, w którym obawiała się pani ataków lub zmieniała pani swój rozkład dnia z obawy przed 

nimi, miał miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy?  

 

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

NIE ............................... 5 GO TO *PD16e 

NIE WIEM ................... 9 GO TO *PD16e 

ODMOWA ................... 8 GO TO *PD16e 

 

*PD16a. Kiedy to miało miejsce – 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 

 

*PD16b. Przez ile miesięcy, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, obawiała się pani kolejnych ataków lub zmieniała 

pani swój rozkład dnia z obawy przed nimi? 

 

__________ LICZBA MIESIĘCY 

 

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

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

 

*PD16c. Proszę pomyśleć o okresie, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w którym najbardziej obawiała się pani 

kolejnych ataków. Czy w tym okresie martwiła się pani prawie przez cały czas, większość czasu, 

często, czasami lub raczej rzadko? 

 

PRAWIE PRZEZ CAŁY CZAS ...................................1 

WIĘKSZOŚĆ CZASU ..................................................2 

CZĘSTO ........................................................................3 

CZASAMI .....................................................................4 

RZADKO.......................................................................5 

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

ODMOWA ....................................................................8 
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*PD16d. Jak poważne były pani obawy w tym czasie – niewielkie, umiarkowane, silne lub tak silne, że 

uniemożliwiały pani wykonywanie ważnych zadań? 

 

NIEWIELKIE ................................................................…1 

UMIARKOWANE ........................................................…2 

SILNE ............................................................................…3 

UNIEMOŻLIWIAJĄCE WYKONANIE ZADAŃ .....…4 

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

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

 GO TO *PD17 

 

*PD16e. W przybliżeniu, ile miała pani lat, kiedy po raz ostatni obawiała się pani kolejnych ataków przez 

okres trwający miesiąc lub dłużej?  

 

________ LAT 

 

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

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

 

 

*PD17. Wspomniane wyżej ataki zwykle mają miejsce w trzech rodzajach sytuacji. Po pierwsze, mogą pojawić się 

niespodziewanie i bez przyczyny, „jak grom z jasnego nieba”. Po drugie, bywają efektem bardzo silnego i 

nieuzasadnionego lęku, np. niektórzy ludzie panicznie boją się pająków czy przebywania na wysokościach 

lub w tłumie. Wreszcie opisane ataki mogą mieć miejsce w sytuacji prawdziwego zagrożenia, takiego jak 

udział w wypadku samochodowym czy bycie ofiarą napadu.   

 

Kilka kolejnych pytań dotyczy liczby ataków, których doświadczyła pani w tych trzech rodzajach sytuacji. 

Czy kiedykolwiek miała pani atak, który pojawił się niespodziewanie i bez przyczyny, „jak grom z jasnego 

nieba”? 

 

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

NIE ..................................................5 GO TO *PD18  

NIE WIEM ......................................9 GO TO *PD18  

ODMOWA ......................................8 GO TO *PD18  

 

 *PD17a. W przybliżeniu, ile ataków w pani życiu pojawiło się niespodziewanie i bez przyczyny, „jak 

grom z jasnego nieba”? 

 

  ___________ LICZBA ATAKÓW  

 

JEŚLI RESPONDENT TWIERDZI, ŻE BYŁO ICH WIĘCEJ, NIŻ 900 ………….900 

JEŚLI RESPONDENT TWIERDZI, ŻE BYŁO ICH “WIĘCEJ, NIŻ JEST 

W STANIE SOBIE PRZYPOMNIEĆ”  .................................... …………………...995  

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

ODMOWA ................................................................................ …………………...998 

 

*PD18. W przybliżeniu, ile ataków w pani życiu miało miejsce, w sytuacjach, gdy nie groziło prawdziwe 

niebezpieczeństwo, ale odczuwała pani bardzo silny i nieuzasadniony lęk? 

 

___________ LICZBA ATAKÓW 

 

JEŚLI RESPONDENT TWIERDZI, ŻE BYŁO ICH WIĘCEJ, NIŻ 900 ………….900 

JEŚLI RESPONDENT TWIERDZI, ŻE BYŁO ICH “WIĘCEJ, NIŻ JEST  

W STANIE SOBIE PRZYPOMNIEĆ”  .................................... …………………...995  

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

ODMOWA ................................................................................ …………………...998 
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*PD19. W przybliżeniu, ile ataków w pani życiu miało miejsce, w sytuacjach, gdy groziło pani prawdziwe 

niebezpieczeństwo?  

 

JEŚLI RESPONDENT OCENIA, ŻE ATAK POJAWIŁ SIĘ W SYTUACJI PRAWDZIWEGO 

ZAGROŻENIA, ZAZNACZ „PRAWDZIWE ZAGROŻENIE”, NAWET WÓWCZAS, GDY OPISANA 

PRZEZ RESPONDENTA SYTUACJA NIE WYDAJE SIĘ BYĆ NIEBEZPIECZNA.  

 

____________ LICZBA ATAKÓW  

 

JEŚLI RESPONDENT TWIERDZI, ŻE BYŁO ICH WIĘCEJ, NIŻ 900 ………….900 

JEŚLI RESPONDENT TWIERDZI, ŻE BYŁO ICH “WIĘCEJ, NIŻ JEST  

W STANIE SOBIE PRZYPOMNIEĆ”  .................................... …………………...995  

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

ODMOWA……………………………………………………..…………………...998 

 

 

*PD20. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *PD17) 

 

*PD17 EQUALS ‘1’ .......................1  

ALL OTHERS.................................2 GO TO *PD66 

 

*PD20a. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *PD18 - *PD19)  

*PD18 EQUALS ‘0’ AND *PD19 EQUALS ‘0’ .................................... 1 GO TO *PD22 

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

 

*PD21. Ile miała pani lat, gdy (pojawił się/ po raz pierwszy pojawił się) atak opisany powyżej jako 

niespodziewany, niemający przyczyny, „jak grom z jasnego nieba”?  

 

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……………  999 

  ODMOWA…………………………………   998 

 

*PD22. W jakim stopniu (ten pojawiający się/ te pojawiające się) niespodziewanie i „jak grom z jasnego nieba” 

(atak/ ataki) lub pani obawy przed nimi kiedykolwiek przeszkadzały pani w pracy zawodowej, życiu 

osobistym lub kontaktach z innymi ludźmi – wcale, nieznacznie, w pewnym stopniu, znacznie czy też 

bardzo silnie?   

 

WCALE ......................................................... 1 GO TO *PD23 

NIEZNACZNIE ............................................ 2 GO TO *PD23 

W PEWNYM STOPNIU............................... 3  

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

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

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

ODMOWA .................................................... 8 GO TO *PD23 
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*PD22a. Jak często (atak pojawiający się/ ataki pojawiające się) niespodziewanie i „jak grom z jasnego 

nieba” lub pani obawy przed nimi, uniemożliwiały pani prowadzenie normalnego życia oraz 

dbanie o siebie – często, czasami, niezbyt często czy też nigdy? 

 

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

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

 NIEZBYT CZĘSTO ..................................... 3 

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

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

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

 

 

*PD23. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *PD17a) 

 

*PD17A EQUALS ‘1’ ..................................................... 1  

ALL OTHERS ................................................................. 2 GO TO *PD24a  

 

 

*PD24. Czy ten niespodziewany i pojawiający się „jak grom z jasnego nieba” atak kiedykolwiek miał miejsce w 

czasie snu? 

 

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

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

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

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

 

GO TO *PD66 

 

 *PD24a. Ile spośród wszystkich niespodziewanych i pojawiających się „jak grom z jasnego nieba” ataków 

miało miejsce w czasie snu?  

 

  _________ LICZBA 

 

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

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

 

 

*PD25a. Tego rodzaju ataki pojawiają się niekiedy jako efekt choroby fizycznej lub urazu, skutki uboczne 

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

ataków był następstwem wymienionych wyżej przyczyn fizycznych?   

  

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

NIE ..................................5 GO TO *PD33  

NIE WIEM ......................9 GO TO *PD33   

ODMOWA ......................8 GO TO *PD33  

 

*PD25b.  Czy sądzi pani, że wszystkie pani ataki były następstwem wymienionych wyżej przyczyn 

fizycznych? 

 

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

NIE ..................................5 GO TO *PD33  

NIE WIEM ......................9 GO TO *PD33   

ODMOWA ......................8 GO TO *PD33 
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*PD25c.  Proszę krótko opisać te przyczyny fizyczne? 
  

  
  

  
  

 

 

*PD33. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *PD20a) 

 

*PD20a EQUALS ‘1’ .....................1  

ALL OTHERS.................................2 GO TO *PD35 

 

*PD34. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *PD10) 

 

*PD10 EQUALS ‘1’ .......................1 GO TO *PD40 

ALL OTHERS.................................2 GO TO *PD39 

 

 

*PD35. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *PD10) 

 

*PD10 EQUALS ‘1’ .......................1  

ALL OTHERS.................................2 GO TO *PD39 

 

 

*PD36. Ile niespodziewanych i pojawiających się „jak grom z jasnego nieba” ataków miała pani w ciągu ostatnich 

12 miesięcy?  

__________ LICZBA ATAKÓW 

 

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

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

 

 

*PD37. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *PD36) 

 

*PD36 EQUALS “0” ......................1  

*PD36 EQUALS “1” ......................2 GO TO *PD38 

ALL OTHERS.................................3 GO TO *PD37b 

 

 

 *PD37a. Ile miała pani lat, gdy niespodziewany atak „jak grom z jasnego nieba” pojawił się po raz ostatni?  

 

  ______________LAT  GO TO *PD39 

 

NIE WIEM ......................99  GO TO *PD39 

ODMOWA ......................98  GO TO *PD39 

 

 *PD37b. W przybliżeniu, przez ile tygodni w ciągu ostatnich 12 miesięcy, miała pani przynajmniej jeden 

atak tygodniowo? 

 

  _____________  LICZBA 

 

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

ODMOWA ......................98 
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*PD38. Kiedy miał miejsce ostatni atak – 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 

 

GO TO *PD40 

 

 

*PD39. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *PD16) 

 

*PD16 EQUALS ‘1’  ......................1 GO TO *PD41 

ALL OTHERS ................................2 GO TO *PD50 

 

*PD40.  Jak duże obciążenie emocjonalne stanowił atak, który miała pani w ciągu ostatnich 12 miesięcy – żadnego, 

niewielkie, umiarkowane, duże lub tak duże, że nie była się pani w stanie skoncentrować i musiała pani 

przerwać czynność, którą akurat pani wykonywała? 

 

ŻADNE…………………………… ……………….1 

NIEWIELKIE………………………………………2 

UMIARKOWANE………………………………….3 

DUŻE……………………………………………….4 

UNIEMOŻLIWIAJĄCE KONCENTRACJĘ………5 

NIE WIEM………………………………………….9 

ODMOWA………………………………………….8 

 

 

*PD41. Czasami osoby, które w przeszłości miały ataki bardzo denerwują się z powodu odczuć, które są do nich 

podobne. Należą do nich zadyszka po wysiłku fizycznym, uczucie pobudzenia po wypiciu kawy lub 

innego napoju zawierającego kofeinę, uczucie utraty kontroli nad sobą spowodowane alkoholem lub 

narkotykami czy dreszcze w czasie oglądania przerażającego filmu lub programu telewizyjnego. Czy w 

ciągu ostatnich 12 miesięcy była pani zdenerwowana z powodu takich odczuć, które przypominały pani 

wcześniejsze ataki?  

 

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

NIE ...................................5 GO TO *PD44 

NIE WIEM .......................9 GO TO *PD44 

ODMOWA ......................8 GO TO *PD44 

 

*PD41a.  Jak uciążliwe były te odczucia fizyczne w ciągu ostatnich 12 miesięcy – łagodne, umiarkowane, 

silne czy też tak silne, że bardzo obawiała się pani, iż te odczucia mogą wywołać kolejny atak?  

 

ŁAGODNE ......................1  

UMIARKOWANE ..........2 

SILNE ..............................3 

BARDZO SILNE.............4 

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

ODMOWA .......................8 
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*PD42. Jak często, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, unikała pani sytuacji lub czynności, które mogłyby spowodować 

wspomniane odczucia fizyczne – przez cały czas, przez większość czasu, czasami, rzadko, nigdy?   

 

CAŁY CZAS .....................................1 

WIĘKSZOŚĆ CZASU  .....................2 

CZASAMI .........................................3 

RZADKO ..........................................4 GO TO *PD44 

NIGDY ..............................................5 GO TO *PD44 

NIE WIEM ........................................9 GO TO *PD44 

ODMOWA ........................................8 GO TO *PD44 

 

*PD43. W jaki stopniu, w ciągu ostatnich 12 miesięcy unikanie wspomnianych sytuacji i czynności przeszkadzało 

pani w pracy zawodowej, życiu osobistym lub kontaktach z innymi ludźmi – wcale, nieznacznie, w pewnym 

stopniu, znacznie czy też bardzo silnie?  

   

WCALE ......................................................... 1 

NIEZNACZNIE ............................................ 2  

W PEWNYM STOPNIU............................... 3  

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

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

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

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

 

 
               Bardzo  
         Brak wpływu  Nieznaczny    Umiarkowany   Silny   silny wpływ 

 

    0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

*PD44. (KR, STR 9) Proszę pomyśleć o okresie miesiąca lub dłuższym, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w którym 

(atak był najbardziej nasilony/ ataki były najbardziej nasilone). Korzystając ze skali od 0 do 10,  która 

znajduje się na 9 stronie w pani książeczce i na której 0 oznacza brak wpływu, a 10 oznacza bardzo silny 

wpływ, jaka liczba najlepiej opisuje stopień, w jakim atak/ ataki lub obawa przed kolejnymi atakami zakłóciły 

pani aktywność w następujących dziedzinach? 

 

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: W jakim stopniu atak/ ataki lub obawa przed kolejnymi atakami zakłóciły 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) 

   

*PD44a. Obowiązki domowe, takie jak sprzątanie, robienie zakupów, dbanie o dom/ mieszkanie? 

 

  ____________ LICZBA  

 

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

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

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

 

*PD44b. Zdolność do pracy zawodowej? ____________ LICZBA 

 

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

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

ODMOWA ..................... 98 
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*PD44c. Zdolność do nawiązywania i utrzymywania bliskich kontaktów z innymi ludźmi? 

 

  ____________ LICZBA 

   

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

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

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

 

*PD44d. Życie towarzyskie?  ____________ LICZBA 

 

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

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

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

 

 

*PD45. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *PD44a - *PD44d) 

 

ALL RESPONSES EQUAL ‘0’ OR ‘97’ ............................................................... 1 GO TO *PD50 

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

 

 

*PD46. W przybliżeniu, ile dni, spośród 365 w ciągu ostatnich 12 miesięcy, była pani zupełnie niezdolna do pracy i 

normalnej codziennej aktywności z powodu ataków lub obaw przed nimi?  

  

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

 __________ LICZBA DNI 

 

NIE WIEM ....................... 998 

ODMOWA ....................... 999 

 

 

*PD50. Czy kiedykolwiek rozmawiała pani z lekarzem lub innym specjalistą na temat swoich ataków? (Przez 

specjalistę rozumiem, oprócz lekarza, psychologa, terapeutę, osobę duchowną, zielarza, akupunkturzystę 

lub innego uzdrowiciela.) 
 

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

NIE .....................................................5 GO TO *PD65.1  

NIE WIEM ........................................9 GO TO *PD65.1  

ODMOWA ........................................8 GO TO *PD65.1 

 

*PD50a.  Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy rozmawiała pani z lekarzem lub 

innym specjalistą na temat swoich ataków)? 

  

____________ LAT 

 

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

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

 

 

*PD62. Czy kiedykolwiek otrzymała pani pomocne lub skuteczne leczenie tej dolegliwości?   
 

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

NIE ................................... 5 GO TO *PD62c 

NIE WIEM ....................... 9 GO TO *PD62c 

ODMOWA ....................... 8 GO TO *PD62c 
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*PD62a. Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy otrzymała pani takie leczenie)? 
 
 __________ LAT 
 

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

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

 

*PD62b. Który z kolei specjalista, jako pierwszy, pomógł pani skutecznie?  

 

 _____________ SPECJALISTA  GO TO *PD64 

 

 NIE WIEM ....................99  GO TO *PD64 

  ODMOWA ....................98  GO TO *PD64 

 

*PD62c.  Z iloma specjalistami, w ciągu swojego dotychczasowego życia rozmawiała pani o swoich 

atakach? 

 

 _____________ LICZBA SPECJALISTÓW 

 

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

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

 

*PD64. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymała pani jakiekolwiek leczenie specjalistyczne w związku ze 

swoimi atakami?   

 

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

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

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

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

 

 

*PD65.  Czy kiedykolwiek została pani przyjęta co najmniej na jedną noc, do szpitala w związku ze swoimi 

atakami? 

  

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

NIE .....................................................5 GO TO *PD65.1  

NIE WIEM ........................................9 GO TO *PD65.1 

ODMOWA ........................................8 GO TO *PD65.1 

 

*PD65a. Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy została pani przyjęta co najmniej na 

jedną noc do szpitala w związku ze swoimi atakami)? 

 

  _____________ LAT 

 

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

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

 

 

*PD65.1.  Ilu spośród pani bliskich krewnych, to znaczy biologicznych rodziców, rodzeństwa lub dzieci, 

kiedykolwiek miało ataki tego typu? 

 

 __________ LICZBA  

 

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

ODMOWA ....................................998 
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*PD66.   INTERVIEWER CHECKPOINT (SEE *SC26, *SC26a, *SC26b, *SC28, *SC29.4, *SC30.4):  

 FOLLOW SKIP FOR FIRST ENDORSED ITEM. 

 

 *SC28 EQUALS ‘1’ .....................................................................................1  GO TO *SP1, NEXT SECTION 

 *SC29.4 EQUALS ‘1’ ..................................................................................2  GO TO *SO1 

 *SC30.4 EQUALS ‘1’ ..................................................................................3 GO TO *AG1 

 *SC26 EQUALS ‘1’ .....................................................................................4 GO TO *G1 INTRO 1 

 *SC26a EQUALS ‘1’ ...................................................................................5 GO TO *G1 INTRO 2 

 *SC26b EQUALS ‘1’ ...................................................................................6  GO TO *G1 INTRO 3 

 ALL OTHERS       7      GO TO *IED1 


