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02/13/05 

ZABURZENIA ZWIĄZANE Z OKRESOWYMI NAPADAMI ZŁOŚCI  

(ZABURZENIA NAWYKÓW I POPĘDÓW) (IED) (wersja dla kobiet) 

 

*IED1.  INTERVIEWER CHECKPOINT:  (SEE *SC20.1, *SC20.2, *SC20.3) 

 

 *SC20.1 IS CHECKED ............................................... 1 GO TO *IED2 

 *SC20.2 IS CHECKED ............................................... 2 GO TO *IED3 INTRO 4 

*SC20.3 IS CHECKED ............................................... 3 GO TO *IED3 INTRO 5 

ALL OTHERS ............................................................. 4 GO TO *SD1, NEXT SECTION 

 

 

*IED2.  INTERVIEWER CHECKPOINT:  (SEE *SC20.2, *SC20.3) 

 

 *SC20.2 IS CHECKED ............................................... 1 GO TO *IED3 INTRO 1 

*SC20.3 IS CHECKED ............................................... 2 GO TO *IED3 INTRO 2 

ALL OTHERS ............................................................. 3 GO TO *IED3 INTRO 3 

 

IED3. WSTĘP 1.  
 

Wcześniej, w czasie 

wywiadu, wspomniała 

pani o tym, że miała ataki 

złości, w czasie których 

nagle traciła pani 

panowanie nad sobą i 

zniszczyła lub stłukła coś, 

co było warte więcej, niż 

kilkanaście złotych, 

uderzyła pani kogoś lub 

próbowała go zranić. 

Kolejne pytania dotyczą 

tych sytuacji. W 

przybliżeniu, ile razy w 

życiu zdarzyło się pani 

(PRZECZYTAJ 

WOLNO) stracić 

panowanie nad sobą i 

zniszczyć coś, zranić 

kogoś lub grozić, że go 

pani skrzywdzi?  

*IED3. WSTĘP 2.  
 

Wcześniej, w czasie 

wywiadu, wspomniała 

pani o tym, że miała pani 

ataki złości, w czasie 

których nagle traciła pani 

panowanie nad sobą i 

zniszczyła lub stłukła coś, 

co było warte więcej, niż 

kilkanaście złotych lub 

groziła pani, że uderzy lub 

zrani kogoś. Kolejne 

pytania dotyczą tych 

sytuacji. W przybliżeniu, 

ile razy w życiu zdarzyło 

się pani (PRZECZYTAJ 

WOLNO) stracić 

panowanie nad sobą i 

zniszczyć coś lub grozić 

komuś, że go pani 

skrzywdzi? 

 

 

*IED3. WSTĘP 3.  
 

Wcześniej, w czasie 

wywiadu, wspomniała 

pani o tym, że miała 

ataki złości, w czasie 

których nagle traciła 

pani panowanie nad 

sobą i zniszczyła lub 

stłukła coś, co było 

warte więcej, niż 

kilkanaście złotych. 

Kolejne pytania 

dotyczą tych sytuacji. 

W przybliżeniu, ile 

razy w życiu zdarzyło 

się pani 

(PRZECZYTAJ 

WOLNO) stracić 

panowanie nad sobą i 

zniszczyć lub stłuc 

jakąś rzecz?  

*IED3. WSTĘP 4.  
 

Wcześniej, w czasie 

wywiadu, wspomniała 

pani o tym, że miała 

ataki złości, w czasie 

których nagle traciła 

pani panowanie nad 

sobą i uderzyła pani 

kogoś lub próbowała go 

zranić. Kolejne pytania 

dotyczą tych sytuacji. W 

przybliżeniu, ile razy w 

życiu zdarzyło się pani 

(PRZECZYTAJ 

WOLNO) stracić 

panowanie nad sobą i 

zranić kogoś lub grozić, 

że go pani skrzywdzi? 

 

*IED3. WSTĘP 5.  
 

Wcześniej, w czasie 

wywiadu, wspomniała 

pani o tym, że miała ataki 

złości, w czasie, których 

nagle traciła pani 

panowanie nad sobą i 

groziła pani, że uderzy lub 

zrani kogoś. Kolejne 

pytania dotyczą tych 

sytuacji. W przybliżeniu, 

ile razy w życiu zdarzyło 

się pani (PRZECZYTAJ 

WOLNO) stracić 

panowanie nad sobą i 

grozić komuś, że go pani 

skrzywdzi? 

 

 

LICZBY WIĘKSZE, NIŻ 9997 PROSZĘ ZAKODOWAĆ JAKO 9997 

 

______________ LICZBA ATAKÓW 

 

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

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

 

*IED4.  INTERVIEWER CHECKPOINT:  (SEE *IED3) 

 

 *IED3 EQUALS ‘0’-‘2’ .............................................. 1 GO TO *SD1, NEXT SECTION 

 ALL OTHERS ............................................................. 2  
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*IED5. Czy te ataki złości czasem mają miejsce bez konkretnego powodu? 

 

TAK .................................. 1 GO TO *IED6 

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

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

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

 

*IED5a. Czy te ataki mają czasem miejsce w sytuacjach, w których większość ludzi nie zareagowałaby złością? 

 

TAK .........................................1 GO TO *IED6 

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

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

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

 

*IED5b. Czy w trakcie tych ataków, złości się pani znacznie bardziej, niż większość ludzi w podobnych sytuacjach?  

 

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

NIE ...........................................5 GO TO *SD1,  NEXT SECTION 

NIE WIEM ...............................9 GO TO *SD1,  NEXT SECTION 

ODMOWA ...............................8 GO TO *SD1,  NEXT SECTION 

 

 

*IED6. Czy przed tymi atakami zdarzyło się, że czuła pani tak silną potrzebę by się rozładować lub wybuchnąć, że nie była 

pani w stanie się jej oprzeć pomimo tego, że bardzo się pani starała? 

 

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

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

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

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

 

 

*IED7. Jak często, w czasie typowego ataku, zdarza się, że zupełnie nie panuje pani nad swoją złością – zawsze, zwykle, 

czasami, rzadko czy też nigdy?  

 

ZAWSZE ................................................... 1  

ZWYKLE .................................................. 2  

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

RZADKO .................................................. 4 

NIGDY ...................................................... 5 

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

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

 

 

*IED8.  INTERVIEWER CHECKPOINT:  (SEE *IED6, *IED7) 

 

 *IED6 EQUALS ‘1’ .................................................... 1  

 *IED7 EQUALS ‘1’-‘4’ .............................................. 2 

 ALL OTHERS ............................................................. 3 GO TO *SD1,  NEXT SECTION 
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*IED9. Niektóre osoby mają ataki złości wyłącznie wtedy, gdy znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych substancji 

psychoaktywnych. Czy pani ataki złości zwykle mają miejsce, gdy jest pani pod wpływem alkoholu lub innych 

substancji psychoaktywnych? 

 

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

NIE ................................... 5 GO TO *IED10 

NIE WIEM ....................... 9 GO TO *IED10 

ODMOWA ....................... 8 GO TO *IED10 

 

*IED9a. Czy kiedykolwiek miała pani atak złości, wtedy gdy nie była pani pod wpływem alkoholu lub innych 

substancji psychoaktywnych? 

 

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

NIE ................................................ 5 GO TO *SD1,  NEXT SECTION 

NIE WIEM .................................... 9 GO TO *SD1,  NEXT SECTION 

ODMOWA .................................... 8 GO TO *SD1,  NEXT SECTION 

 

*IED10. Ataki złości bywają czasem wynikiem choroby, na przykład padaczki, urazu głowy lub przyjmowania leków. Czy 

pani ataki złości kiedykolwiek były spowodowane chorobą lub przyjmowaniem leków?  

 

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

NIE ........................................ 5 GO TO *IED11 

NIE WIEM ............................ 9 GO TO *IED11 

ODMOWA ............................ 8 GO TO *IED11 

 

*IED10a. Co konkretnie było przyczyną tych ataków?  

 
 

 

 

 

*IED10b. Czy kiedykolwiek miała pani atak złości, który nie był spowodowany (WSTAWIĆ PRZYCZYNĘ 

PODANĄ PRZEZ RESPONDENTA W *IED10a) lub przyjmowaniem leków? 

 

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

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

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

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

 

*IED11.   Niektóre osoby mają ataki złości wyłącznie wtedy, gdy są smutne lub przygnębione. Czy pani ataki złości zdarzają 

się zwykle wówczas, gdy jest pani smutna lub przygnębiona? 

 

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

NIE ................................... 5 GO TO *IED12 

NIE WIEM ....................... 9 GO TO *IED12 

ODMOWA ....................... 8 GO TO *IED12 

 

*IED11a. Czy kiedykolwiek zdarzyło się, że miała pani atak złości, gdy nie była pani smutna lub przygnębiona? 

 

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

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

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

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

 

 

*IED12. INTERVIEWER CHECKPOINT:  (SEE *SC20.1, *SC20.2) 

 

 *SC 20.1 IS CHECKED ............................ 1  

 *SC 20.2 IS CHECKED ............................ 2 GO TO *IED15 

ALL OTHERS ........................................... 3 GO TO *IED16 
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*IED13. Proszę teraz pomyślec o wszystkich rzeczach, które pani zniszczyła lub zepsuła w czasie swoich ataków złości. Jaki 

jest szacunkowy koszt naprawienia lub odkupienia wszystkich tych rzeczy? 

 

 LICZBY WIĘKSZE, NIŻ 999,997 PLN PROSZĘ ZAKODOWAĆ JAKO 999,997 PLN 

 

PLN______________  

 

NIE WIEM ..................................... 999999 

ODMOWA ..................................... 999998 

 

 

*IED14. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *SC20.2) 

  

 *SC 20.2 EQUALS ‘1’ .............................. 1  

 ALL OTHERS ........................................... 2 GO TO *IED16 

 

  

*IED15.  W przybliżeniu, ile razy, w czasie ataków złości, zraniła pani kogoś tak poważnie, że osoba ta potrzebowała 

pomocy medycznej? 

 

 LICZBY WIĘKSZE, NIŻ 997 PROSZĘ ZAKODOWAĆ JAKO 997 

 

______________ RAZY  

 

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

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

 

 

*IED16. W jakim stopniu ataki złości zakłóciły pani pracę zawodową, życie osobiste i kontakty z innymi ludźmi – wcale, 

nieznacznie, średnio, znacznie czy też bardzo silnie?   

 

WCALE ......................................................... 1 GO TO *IED17 

NIEZNACZNIE ............................................ 2 GO TO *IED17 

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

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

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

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

ODMOWA .................................................... 8 GO TO *IED17 

 

*IED16a. Jak często ataki złości uniemożliwiały pani prowadzenie normalnego życia – często, czasami, rzadko czy 

też nigdy? 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

*IED17. Jak często zdarzało się, że nawet klika dni lub tygodni po ataku złości, czuła się pani winna, zawstydzona lub 

żałowała pani tego, co pani zrobiła – zawsze, zwykle, czasami, rzadko czy też nigdy? 

 

ZAWSZE ................................................... 1  

ZWYKLE .................................................. 2  

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

RZADKO .................................................. 4 

NIGDY ...................................................... 5 

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

ODMOWA ................................................ 8 
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*IED18. Proszę przypomnieć sobie swój pierwszy atak złości. Czy pamięta pani dokładnie ile miała lat w chwili tego ataku? 

 

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

NIE ................................... 5 GO TO *IED18b 

NIE WIEM ....................... 9 GO TO *IED18b 

ODMOWA ....................... 8 GO TO *IED18b 

 

*IED18a. (W RAZIE KONIECZNOŚCI: Ile miała pani lat? 

 

______________ LAT GO TO *IED19 

 

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

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

 

*IED18b. W przybliżeniu, ile miała pani 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 

 

 

*IED19.  W przybliżeniu, przez ile lat w całym swoim życiu miała pani przynajmniej jeden atak w roku? 

 

______________ LAT  

 

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

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

 

 

*IED20. Jaka jest największa liczba ataków złości jakie miała pani w ciągu jednego miesiąca? 

 

LICZBY WIĘKSZE, NIŻ 97 PROSZĘ ZAKODOWAĆ JAKO 97 

 

______________ ATAKÓW  

 

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

ODMOWA ..................................... 998   
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*IED21. Jaka jest największa liczba ataków złości jakie miała pani w ciągu jednego roku? 

 

LICZBY WIĘKSZE, NIŻ 97 PROSZĘ ZAKODOWAĆ JAKO 97 

 

______________ ATAKÓW  

 

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

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

 

 

*IED22. Kiedy ostatnio miała pani atak złości – w ciągu ostatniego miesiąca, w okresie od dwóch do sześciu miesięcy, w 

okresie od siedmiu do dwunastu miesięcy czy też ponad 12 miesięcy temu? 

 

OSTATNI MIESIĄC................................................... 1 GO TO *IED23 

DWA DO SZEŚCIU MIESIĘCY ................................ 2 GO TO *IED23 

SIEDEM DO DWUNASTU MIESIĘCY .................... 3 GO TO *IED23 

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

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

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

 

*IED22a. Ile miała pani (wtedy lat/ lat w chwili ostatniego ataku)? 

 

______________ LAT GO TO *IED29 

 

NIE WIEM  .................................... 999 GO TO *IED29 

ODMOWA ..................................... 998  GO TO *IED29 

 

 

*IED23.  Przez ile tygodni, spośród 52, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, miała pani przynajmniej jeden atak tygodniowo? 

 

______________ TYGODNI  

 

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

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

 

 

*IED24. Ile ataków miała pani w sumie w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 

 

LICZBY WIĘKSZE, NIŻ 997 PROSZĘ ZAKODOWAĆ JAKO 997 

 

______________ ATAKÓW  

 

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

ODMOWA ..................................... 998   
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*IED25. Proszę, aby teraz pomyślała pani o tygodniu, w ciągu ostatnich 

12 miesięcy, w czasie, którego (miała pani atak złości/ miała 

pani najbardziej gwałtowny atak złości). Ile raz w ciągu tego 

konkretnego tygodnia robiła pani następujące rzeczy? 

   

LICZBA RAZY 

 

NIE WIEM 

(999) 

ODMOWA 

(998) 

*IED25a.   trzasnęła pani drzwiami, kopnęła krzesło lub rzuciła ubraniami 

w złości? 

 

 
 

 ___________ RAZY 

 

999 998 

*IED25b.  zniszczyła pani coś w złości?  
 

 ___________ RAZY 

 

999 998 

*IED25c.   zniszczyła kilka rzeczy w złości?  
 

 ___________ RAZY 

 

999 998 

*IED25d.  celowo podłożyła pani ogień lub zniszczyła czyjąś własność?   
 

 ___________ RAZY 

 

999 998 

*IED25e.  celowo skrzywdziła pani lub męczyła jakieś zwierzę?  
 

 ___________ RAZY 

 

999 998 

*IED25f.  groziła pani komuś?  
 

 ___________ RAZY 

 

999 998 

*IED25g.  zraniła pani kogoś tak poważnie, że potrzebował pomocy 

medycznej? 
 
 

 ___________ RAZY 

 

999 998 

*IED25h.  zraniła kogoś poważnie, lecz nie dość mocno by potrzebował 

pomocy medycznej? 
 
 

 ___________ RAZY 

 

999 998 
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               Bardzo  
         Brak wpływu  Nieznaczny    Umiarkowany   Silny   silny wpływ 

 

    0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

*IED26. (KR, STR 9) Proszę pomyśleć o okresie miesiąca lub dłuższym, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w którym miała pani 

(atak złości/ najpoważniejsze ataki złości). W jakim stopniu (atak złości/ najpoważniejsze ataki złości) zakłócał/y 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 (atak zakłócił/ najgwałtowniejsze ataki 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) 

   

*G38a. Obowiązki domowe, takie jak sprzątanie, robienie zakupów, dbanie o dom/ mieszkanie? 

 

  ____________ LICZBA  

 

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

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

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

 

*G38b. Zdolność do pracy zawodowej? ____________ LICZBA 

 

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

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

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

 

*G38c. Zdolność do nawiązywania i utrzymywania bliskich kontaktów z innymi ludźmi? 

 

  ____________ LICZBA 

   

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

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

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

 

*G38d. Życie towarzyskie?  ____________ LICZBA 

 

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

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

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

 

 

*IED27. INTERVIEWER CHECKPOINT:  (SEE *IED26a - *IED26d) 

 

ALL RESPONSES EQUAL ‘0’ OR ‘97’ ................................................................................. 1 GO TO *IED29 

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

 

 

*IED28. W przybliżeniu, ile dni, spośród 365 w ciągu ostatnich 12 miesięcy, była pani zupełnie niezdolna do pracy i 

normalnej codziennej aktywności z powodu swoich ataków złości? 

  

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

 __________ LICZBA DNI 

 

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

ODMOWA ....................... 998 
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*IED29. Czy kiedykolwiek rozmawiała pani z lekarzem lub innym specjalistą na temat swoich ataków złości? (Przez 

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

uzdrowiciela.) 
 

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

NIE .................................................... 5 GO TO *IED33.1  

NIE WIEM ........................................ 9 GO TO *IED33.1  

ODMOWA………………………... 8      GO TO *IED33.1 

 

*IED29a. Ile miała pani lat, (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy rozmawiała pani z lekarzem lub innym 

specjalistą na temat swoich ataków złości)? 

 ____________ LAT 

 

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

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

 

 

*IED30.  Czy kiedykolwiek otrzymała pani pomocne lub skuteczne leczenie tej dolegliwości? 
 

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

NIE ................................... 5 GO TO *IED30c 

NIE WIEM ....................... 9 GO TO *IED30c 

ODMOWA ....................... 8 GO TO *IED30c 

 

*IED30a. Ile miała pani lat za (pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy otrzymała pani takie leczenie)? 
 
 __________ LAT 
 

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

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

 

*IED30b. Który z kolei specjalista, jako pierwszy skutecznie pani pomógł?  

 

 _____________SPECJALISTA  GO TO *IED32 

 

 NIE WIEM ................... 99  GO TO *IED32 

 ODMOWA…………….98        GO TO *IED32 

 

*IED30c. Z iloma specjalistami, w ciągu swojego dotychczasowego życia rozmawiała pani o swoich atakach? 

 

 _____________  LICZBA SPECJALISTÓW 

 

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

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

 

 

*IED32. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymała pani jakiekolwiek leczenie specjalistyczne w związku ze swoimi 

atakami złości?   

 

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

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

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

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

 

 

*IED33. Czy kiedykolwiek została pani przyjęta co najmniej na jedną noc do szpitala z powodu swoich ataków złości? 

  

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

NIE .................................................... 5 GO TO *IED33.1  

NIE WIEM ........................................ 9 GO TO *IED33.1 

ODMOWA ........................................ 8 GO TO *IED33.1 
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*IED33a. Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy została pani przyjęta co najmniej na jedną noc w 

szpitalu z powodu swoich ataków złości)? 

 

  _____________ LAT 

 

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

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

 

 

*IED33.1. Ilu spośród pani bliskich krewnych, tzn. biologicznych rodziców, rodzeństwa lub dzieci, rodzeństwo oraz dzieci, 

miało kiedykolwiek powtarzające się ataki złości? 

 

 __________  LICZBA  

 

NIE WIEM ....... 999 

ODMOWA ....... 998 

  

GO TO *SD1,  NEXT SECTION 

 


