08/20/04
DEFICYTY UWAGI / NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA (AD) (wersja dla kobiet)
*AD1. Wcześniej w trakcie wywiadu wspomniała pani o tym, że miała okres, który rozpoczął się przed ukończeniem 7 roku
życia, w którym miała pani więcej niż inne dzieci, kłopotów z uwagą i koncentracją. Kolejne pytania dotyczą właśnie
tego okresu. Jak często miała pani wówczas następujące problemy:
( W RAZIE KONIECZNOŚCI: Bardzo często,
często, od czasu do czasu czy też nigdy?)
*AD1a1. Jak często gubiła pani różne ważne rzeczy, na
przykład odrobione zadania domowe,
podręczniki szkolne lub inne niezbędne
przedmioty – bardzo często, często, od czasu
do czasu czy też nigdy?
(SŁOWA KLUCZOWE: częste gubienie
rzeczy)
*AD1b1. Jak często przez nieuwagę robiła pani dużo
błędów w pracach domowych, pracy
zarobkowej lub innych zadaniach?
(SŁOWA KLUCZOWE: robienie wielu błędów
przez nieuwagę)
*AD1c1. Jak często zapominała pani o rzeczach, które
miała pani zrobić lub które zaplanowała sobie
pani do zrobienia?
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(SŁOWA KLUCZOWE: zapominanie)
*AD1d1a. Jak często inne osoby mówiły pani, że sprawia
pani wrażenie jakby nie słuchała, co do niej
mówią?
(SŁOWA KLUCZOWE: słyszenie od innych,
że sprawia się wrażenie jakby się ich nie
słuchało)
*AD1e1a. Jak często szybko traciła pani zainteresowanie
grami lub zabawami, w których pani
uczestniczyła bądź też pracami, które pani
wykonywała w domu lub w szkole?
(SŁOWA KLUCZOWE: szybka utrata
zainteresowania daną aktywnością)
*AD1f1a. Jak często nie była pani w stanie skupić się na
tym, co akurat pani robiła, jeśli coś działo się
dookoła pani?
(SŁOWA KLUCZOWE: rozpraszanie się z
łatwością)
*AD1g1a. Jak często niechętnie wykonywała pani
zadania, które wymagały wzmożonej
koncentracji uwagi, unikała ich pani lub
odkładała je pani na później?
(SŁOWA KLUCZOWE: niechętne
wykonywanie, unikanie lub odkładanie na
później wykonywania zadań wymagających
wzmożonej koncentracji uwagi)
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( W RAZIE KONIECZNOŚCI: Bardzo często, często,
od czasu do czasu czy też nigdy?)
*AD1h1a. Jak często miała pani trudności z
zaplanowaniem swoich działań lub
zdecydowaniem, w jakiej kolejności
wykonywać kolejne czynności?
(SŁOWA KLUCZOWE: trudności z
przygotowywaniem planu działania)
*AD1i1. Jak często zostawiała pani niedokończone
obowiązki, prace domowe lub inne zadania,
pomimo tego, że zamierzała je pani zrobić do
końca?
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(SŁOWA KLUCZOWE: zostawianie ważnych
zadań niedokończonych)
*AD2.0. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *AD1a1-*AD1i1)
FOUR OR MORE ‘1’ OR ‘2’ RESPONSES IN *AD1a1-*AD1i1 .....................................1
ALL OTHERS...........................................................................................................................2

GO TO AD3

*AD2.1. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE REFERENCE CARD, SCREENER SECTION, *SC32)
*SC32 EQUALS ‘1’ ................. 1 GO TO *AD30
ALL OTHERS........................... 2 GO TO *AD50
*AD3. Wspomniała pani o różnych swoich problemach z uwagą i koncentracją, takich jak (PROSZĘ WSTAWIĆ SŁOWA
KLUCZOWE Z PIERWSZYCH TRZECH PYTAŃ Z SERII *AD1a1-*AD1i1, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKODOWANE
JAKO “1” LUB “2”). Czy pamięta pani ile dokładnie miała lat, kiedy po raz pierwszy miała pani którykolwiek z tych
problemów przez okres sześciu miesięcy lub dłuższy?
TAK .....................................1
NIE ......................................5
NIE WIEM ..........................9
ODMOWA ..........................8

GO TO *AD3b
GO TO *AD3b
GO TO *AD3b

*AD3a. (W RAZIE KONIECZNOŚCI: Ile miała pani lat?)
__________ LAT GO TO *AD4
NIE WIEM ....................... 999
ODMOWA ....................... 998
*AD3b. W przybliżeniu, ile miała pani lat za pierwszym razem (kiedy doświadczyła pani tych problemów)?
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
2

*AD4. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy również doświadczyła pani znacznych problemów z uwagą i koncentracją?
TAK ...................................................1
NIE .....................................................5
NIE WIEM ........................................9
ODMOWA ........................................8

GO TO *AD5

*AD4a. Ile miała pani lat, gdy po raz ostatni doświadczyła pani znacznych problemów z uwagą i koncentracją przez
sześć miesięcy lub dłużej?
__________ LAT
NIE WIEM .......................999
ODMOWA .......................998

*AD5. W przybliżeniu, w sumie w całym swoim życiu przez ile lat (doświadczała/ doświadcza) pani tych problemów?
________ LICZBA LAT
NIE WIEM .........................999
ODMOWA .........................998

*AD6. Jak często te trudności z uwagą i koncentracją przysparzały pani problemów w następujących obszarach – bardzo
często, często, od czasu do czasu, czy też nigdy?
( W RAZIE KONIECZNOŚCI: Bardzo
często, często, od czasu do czasu czy też
nigdy?)
*AD6a1. W szkole?
*AD6b1. W domu?
*AD6c1. W pracy?
*AD6d1. W kontaktach z innymi ludźmi i
życiu społecznym?
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*AD7. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *AD6a1-*AD6d1)
TWO OR MORE RESPONSES CODED ‘1’ OR ‘2’ IN *AD6a1-*AD6d1 ............................... 1
ALL OTHERS.................................................................................................................................... 2

GO TO *AD28.2

*AD14. Czy kiedykolwiek rozmawiała pani z lekarzem lub innym specjalistą na temat swoich problemów z uwagą i
koncentracją? (Przez specjalistę rozumiem, oprócz lekarza, także psychologa, terapeutę, osobę duchowną, zielarza,
akupunkturzystę lub innego uzdrowiciela.)
TAK ...................................................1
NIE .....................................................5
NIE WIEM ........................................9
ODMOWA ........................................8

GO TO *AD28.1
GO TO *AD28.1
GO TO *AD28.1

*AD14a. Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy rozmawiała pani z lekarzem lub innym specjalistą
na temat swoich problemów z uwagą i koncentracją)?
____________LAT
NIE WIEM......................999
ODMOWA .....................998
3

*AD25. Czy kiedykolwiek otrzymała pani pomocne lub skuteczne leczenie swoich problemów (z uwagą i koncentracją)?
TAK .................................. 1
NIE.................................... 5
NIE WIEM........................ 9
ODMOWA ....................... 8

GO TO *AD25c
GO TO *AD25c
GO TO *AD25c

*AD25a. Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy otrzymała pani takie leczenie)?
____________LAT
NIE WIEM .................... 999
ODMOWA.................... 998
*AD25b. Który z kolei specjalista, jako pierwszy, pomógł pani skutecznie?
_____________ SPECJALISTA GO TO *AD27
NIE WIEM ................ 99
ODMOWA ................ 98

GO TO *AD27
GO TO *AD27

*AD25c. Z iloma specjalistami, w ciągu swojego dotychczasowego życia rozmawiała pani o tych problemach?
_____________ LICZBA SPECJALISTÓW
NIE WIEM .................... 99
ODMOWA.................... 98

*AD27. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymała pani jakiekolwiek leczenie specjalistyczne w związku z tymi problemami?
TAK…………....................1
NIE……. ............................5
NIE WIEM .........................9
ODMOWA .........................8

*AD28. Czy kiedykolwiek została pani przyjęta, co najmniej na jedną noc do szpitala w związku ze swoimi problemami z uwagą
i koncentracją?
TAK .................................................1
NIE ...................................................5
NIE WIEM ......................................9
ODMOWA ......................................8

GO TO *AD28.1
GO TO *AD28.1
GO TO *AD28.1

*AD28a. 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 problemami z uwagą i koncentracją)?
______________ LAT
NIE WIEM ............... 999
ODMOWA ............... 998

*AD28.1. Ilu spośród pani bliskich krewnych, to znaczy biologicznych rodziców, rodzeństwa lub dzieci, kiedykolwiek miało
tego typu problemy z uwagą i koncentracją?
______________ LICZBA
NIE WIEM ............... 999
ODMOWA ............... 998
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*AD28.2. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE REFERENCE CARD, SCREENER SECTION, *SC32)
*SC32 EQUALS ‘1’ ................. 1 GO TO *AD30
ALL OTHERS........................... 2 GO TO *AD45

*AD30. (JEŚLI *SC31 ZAKODOWANO JAKO ‘1’: W trakcie wywiadu wspominała pani również o tym, że / JEŚLI *SC32
ZAKODOWANO JAKO ‘1’: Wcześniej, w trakcie wywiadu wspominała pani, że) miała okres, który rozpoczął się
przed ukończeniem 7 roku życia, w którym była pani znacznie bardziej niespokojna, napięta i niecierpliwa, niż
większość dzieci. Kolejne pytania dotyczą właśnie tego okresu w pani życiu. Jak często w tym okresie miała pani
następujące problemy:
( W RAZIE KONIECZNOŚCI: Bardzo często,
często, od czasu do czasu czy też nigdy?)
*AD30a1. Jak często była pani bardzo aktywna i
ruchliwa w sytuacjach, gdy nie
powinna była się pani zachowywać w
ten sposób, np. wspinała się pani na
różne rzeczy lub biegała pani dookoła,
pomimo tego, że proszono panią by się
uspokoiła i wyciszyła – bardzo często,
często, od czasu do czasu czy też
nigdy?
(SŁOWA KLUCZOWE: bycie bardzo aktywnym i
ruchliwym, w sytuacjach, gdy nie powinno się tak
zachowywać)
*AD30b1. Jak często czuła się pani bardzo
niespokojna?
(SŁOWA KLUCZOWE: częste uczucie niepokoju)
*AD30c1. Jak często była pani w „ciągłym ruchu”
i poświęcała pani niewiele czasu na
odpoczynek?
(SŁOWA KLUCZOWE: bycie w ruchu niemal bez
odpoczynku)
*AD30d1. Jak często miała pani trudności z
bawieniem się w ciszy i spokoju lub
wykonywaniem czynności
wymagających ciszy i spokoju, takich
jak czytanie, dłużej niż przez kilka
minut bez przerwy?
(SŁOWA KLUCZOWE: trudności ze spokojną
zabawą)
*AD30e1. Jak często była pani zdenerwowana,
wierciła się pani i trudno było pani
usiedzieć spokojnie w jednym miejscu?
(SŁOWA KLUCZOWE: zdenerwowanie i częste
wiercenie się)
*AD30f1a. Jak często wstawała pani z miejsca,
pomimo tego, że nie powinna była pani
tego robić, np. w czasie obiadu, w
szkole lub w czasie nabożeństwa?
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(SŁOWA KLUCZOWE: wstawanie z miejsca,
pomimo tego, że się nie powinno było tego robić)
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( W RAZIE KONIECZNOŚCI: Bardzo często,
często, od czasu do czasu czy też nigdy?)
*AD30g1a. Jak często mówiła pani znacznie więcej,
niż inne osoby w pani wieku?
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(SŁOWA KLUCZOWE: bycie bardzo gadatliwym)
*AD30h1a. Jak często odpowiadała pani na pytania
innych zanim zdążyli je do końca zadać?
(SŁOWA KLUCZOWE: przerywanie innym i
odpowiadanie na pytania zanim zostały one do końca
zadane)
*AD30i1a. Jak często przerywała pani innym rozmowę
lub nieproszona włączała się do dyskusji?
(SŁOWA KLUCZOWE: przerywanie rozmów)
*AD30j1a. Jak często próbowała się pani włączyć w
zabawę lub inną aktywność, która trwała już
od jakiegoś czasu?
(SŁOWA KLUCZOWE: przerywanie zabaw i innych
aktywności)
*AD30kl. Jak często miała pani duże kłopoty z tym,
żeby zaczekać na swoją kolej – np. jak
często miała pani trudności z czekaniem w
kolejce lub czekaniem aż zostanie pani
wywołana do odpowiedzi przez
nauczyciela w klasie?
(SŁOWA KLUCZOWE: kłopoty z czekaniem na swoją
kolej)
*AD31.0. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *AD30a1-*AD30k1)
FOUR OR MORE RESPONSES CODED ‘1’ OR ‘2’IN *AD30a1-*AD30k1 ..................... 1
ALL OTHERS.............................................................................................................................. 2

*AD31.1 INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *AD2.0)
*AD2.0 CODED “1” .................................................................................................................. 1
ALL OTHERS.............................................................................................................................. 2

GO TO *AD32

GO TO *AD45
GO TO *AD50

*AD32. Wspomniała pani o różnych swoich problemach związanych z byciem niespokojną i niecierpliwą, takich jak
(PROSZĘ WSTAWIĆ SŁOWA KLUCZOWE Z PIERWSZYCH TRZECH PYTAŃ Z SERII *AD30a1-*AD30k1,
KTÓRE ZOSTAŁY ZAKODOWANE JAKO “1” LUB “2”). Czy pamięta pani ile dokładnie miała lat, kiedy po raz
pierwszy miała pani którykolwiek z tych problemów przez okres sześciu miesięcy lub dłuższy?
TAK ....................................1
NIE ......................................5
NIE WIEM .........................9
ODMOWA ..........................8
*AD32a.

GO TO *AD32b
GO TO *AD32b
GO TO *AD32b

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Ile miała pani lat?)

__________ LAT GO TO *AD33
NIE WIEM ....................... 999
ODMOWA ....................... 998
6

*AD32b. W przybliżeniu, ile miała pani lat za pierwszym razem (kiedy doświadczyła pani tych problemów)?
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

*AD33. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy również była pani niespokojna i niecierpliwa?
TAK ...................................................1
NIE .....................................................5
NIE WIEM ........................................9
ODMOWA ........................................8

GO TO *AD34

*AD33a. Ile miała pani lat, gdy po raz ostatni doświadczyła pani znacznych problemów związanych z byciem
niespokojną i niecierpliwą?
__________ LAT
NIE WIEM......................999
ODMOWA .....................998

*AD34. W przybliżeniu, w sumie w całym swoim życiu przez ile lat (doświadczała/ doświadcza) pani tych problemów?
________ LICZBA LAT
NIE WIEM .........................999
ODMOWA .........................998

*AD35. Jak często bycie niespokojną i niecierpliwą przysparzało pani problemów w następujących obszarach – bardzo często,
często, od czasu do czasu, czy też nigdy?
( W RAZIE KONIECZNOŚCI:
Bardzo często, często, od czasu do
czasu czy też nigdy?)
*AD6a1. W szkole?
*AD6b1. W domu?
*AD6c1. W pracy?
*AD6d1. W kontaktach z innymi ludźmi i
życiu społecznym?
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*AD36.1. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *AD35a1-*AD35d1)
TWO OR MORE RESPONSES CODED ‘1’ OR ‘2’ IN *AD35a1-*AD35d1 ............................ 1
ALL OTHERS.................................................................................................................................. 2

GO TO *AD45
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*AD43.1aa Czy kiedykolwiek rozmawiała pani z lekarzem lub innym specjalistą na temat swoich problemów związanych z
niepokojem i niecierpliwością? (Przez specjalistę rozumiem, oprócz lekarza, psychologa, terapeutę, osobę
duchowną, zielarza, akupunkturzystę lub innego uzdrowiciela.)
PROSZĘ ZAUWAŻYĆ: NIEKTÓRZY RESPONDENCI STWIERDZAJĄ, ŻE TO PYTANIE JEST RÓWNOWAŻNE Z
PYTANIEM *AD14, DOTYCZACYM ROZMOWY ZE SPECJALISTĄ NA TEMAT PROBLEMÓW Z UWAGĄ I
KONCENTRACJĄ. W TAKIEJ SYTUACJI PROSZĘ ZAKODOWAĆ ODPOWIEDŹ „7”.
TAK .............................................. 1
NIE ................................................ 5
(SPONTANICZNIE) JUŻ
BYŁAM O TO PYTANA ................. 7
NIE WIEM.................................... 9
ODMOWA ................................... 8

GO TO *AD44
GO TO *AD44
GO TO *AD44
GO TO *AD44

*AD43.1a. Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy rozmawiała pani z lekarzem lub innym specjalistą
na temat swoich problemów związanych z niepokojem i niecierpliwością)?
____________LAT
NIE WIEM......................999
ODMOWA .....................998
*AD43.1b. Czy kiedykolwiek otrzymała pani pomocne lub skuteczne leczenie swoich problemów (związanych z
niepokojem i niecierpliwością)?
TAK ................................. 1
NIE ................................... 5 GO TO *AD43.1e
NIE WIEM ....................... 9 GO TO *AD43.1e
ODMOWA ....................... 8 GO TO *AD43.1e
*AD43.1c. Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy otrzymała pani takie leczenie)?
_____________LAT
NIE WIEM ................ 999
ODMOWA ................ 998
*AD43.1d. Który z kolei specjalista, jako pierwszy, pomógł pani skutecznie?
_____________ SPECJALISTA
NIE WIEM ................ 99
ODMOWA ................ 98

GO TO *AD43.1f

GO TO *AD43.1f
GO TO *AD43.1f

*AD43.1e. Z iloma specjalistami, w ciągu swojego dotychczasowego życia rozmawiała pani o tych problemach?
_____________ LICZBA SPECJALISTÓW
NIE WIEM .................... 99
ODMOWA.................... 98
*AD43.1f. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymała pani jakiekolwiek leczenie specjalistyczne w związku z tymi
problemami?
TAK…………. ................. 1
NIE……. ........................... 5
NIE WIEM ........................ 9
ODMOWA........................ 8
8

*AD43.1g. Czy kiedykolwiek została pani przyjęta co najmniej na jedną noc do szpitala w związku ze swoimi
problemami związanymi z niepokojem i niecierpliwością?
TAK .............................................1
NIE ...............................................5
NIE WIEM...................................9
ODMOWA ..................................8

GO TO *AD44
GO TO *AD44
GO TO *AD44

*AD43.1h. Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy została pani przyjęta na co najmniej jedną
noc do szpitala w związku z tymi problemami)?
______________ LAT
NIE WIEM ............... 999
ODMOWA ............... 998

*AD44. Ilu spośród pani bliskich krewnych, to znaczy biologicznych rodziców, rodzeństwa lub dzieci, kiedykolwiek miało
tego typu problemy z niepokojem i niecierpliwością?
______________ LICZBA
NIE WIEM ............... 999
ODMOWA ................ 998

*AD45. INTERVIEWER CHECKPOINT (SEE *AD2.0)
*AD2.0 CODED “1” ........................................................................................................................ 1
ALL OTHERS.................................................................................................................................. 2

*AD45a. INTERVIEWER CHECKPOINT (SEE *AD31.0)
*AD31.0 CODED “1”......................................................................................................... 1
ALL OTHERS..................................................................................................................... 2

GO TO *AD45a
GO TO *AD45b

GO TO *AD46 INTRO1
GO TO *AD46 INTRO2

*AD45b. INTERVIEWER CHECKPOINT (SEE *AD31.0)
*AD31.0 CODED “1”...................................................................................................................... 1
ALL OTHERS.................................................................................................................................. 2

GO TO *AD46 INTRO3
GO TO *AD50
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*AD46 WSTĘP 1. (KR, STR 51 )
Odpowiadając na kolejne pytania
proszę pomyśleć o tym jak często
miała pani problemy z uwagą,
koncentracją, niepokojem lub
niecierpliwością w ciągu ostatnich
6 miesięcy. W ciągu ostatnich
sześciu miesięcy….

*AD46 WSTĘP 2. (KR, STR 51)
Odpowiadając na kolejne pytania
proszę pomyśleć o tym jak często
miała pani problemy z uwagą lub
koncentracją w ciągu ostatnich 6
miesięcy. W ciągu ostatnich
sześciu miesięcy….

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: bardzo często,
często, czasami, rzadko czy też nigdy?)
*AD46a. …jak często wstawała pani z miejsca w
czasie spotkań lub w innych sytuacjach,
w których nie powinna była pani tego
robić – bardzo często, często, czasami,
rzadko czy też nigdy?
*AD46b. Jak często czuła się pani niespokojna i
nerwowa lub była pani nadmiernie
ruchliwa?
*AD46c. Jak często miała pani problemy z
zachowaniem właściwej kolejności
działań w trakcie wykonywania zadań
wymagających dobrej organizacji?
*AD46d. Jak często unikała pani zadań
wymagających dużo myślenia i rozwagi
lub zwlekała pani z ich rozpoczęciem?
*AD46e. Jak często rozpraszała się pani pod
wpływem wydarzeń i hałasów naokoło
pani?
*AD46f. Jak często sprawiało pani trudność
zaczekanie na swoją kolej w sytuacjach,
które tego wymagały?
*AD46g. Jak często ma pani trudności z
dokończeniem jakiegoś zadania, chociaż
główne jego częsci są już zrobione?
*AD46h. Jak często ma pani trudności w
pamiętaniu o terminach i obowiązkach?
*AD46i. Jak często porusza pani nerwowo rękami
lub stopą kiedy musi pani siedzieć przez
długi czas?
*AD46j. Jak często czuje się pani przesadnie
aktywna i zmuszona do robienia rzeczy
tak jakby popychał panią jakiś motor?

*AD46 WSTĘP 3. (KR, STR 51)
Odpowiadając na kolejne pytania
proszę pomyśleć o tym jak często
miała pani problemy związane z
niepokojem lub niecierpliwością w
ciągu ostatnich 6 miesięcy. W
ciągu ostatnich sześciu
miesięcy….
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*AD47. INTERVIEWER CHECKPOINT (SEE *AD46a-f)
TWO OR MORE ‘1’ OR ‘2’ RESPONSES IN *AD46a-*AD46f ................................................ 1
THREE OR MORE ‘1’, ‘2’, OR ‘3’ RESPONSES IN *AD46a-*AD46f ..................................... 2
ALL OTHERS.................................................................................................................................. 3

GO TO *AD50
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Brak wpływu

0

Nieznaczny

1

2
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3

4

5
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silny wpływ

Silny

6

7

8

9
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*AD48. (KR, STR 9) Proszę pomyśleć o okresie miesiąca lub dłuższym, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w którym pani trudności
związane z byciem niespokojną lub niecierpliwą były najbardziej nasilone. W jakim stopniu te trudności 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 niepokój i niecierpliwość 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)
*AD48a. Obowiązki domowe, takie jak sprzątanie, robienie zakupów, dbanie o dom/ mieszkanie?
____________ LICZBA
NIE DOTYCZY .............. 97
NIE WIEM ...................... 99
ODMOWA...................... 98
*AD48b. Zdolność do pracy zawodowej i nauki szkolnej?
____________ LICZBA
NIE DOTYCZY .............. 97
NIE WIEM ...................... 99
ODMOWA...................... 98
*AD48c. Zdolność do nawiązywania i utrzymywania bliskich kontaktów z członkami rodziny?
____________ LICZBA
NIE DOTYCZY .............. 97
NIE WIEM ...................... 99
ODMOWA...................... 98
*AD48d. Życie towarzyskie?

____________ LICZBA
NIE DOTYCZY .............. 97
NIE WIEM ...................... 99
ODMOWA...................... 98
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*AD48e. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *AD48a- *AD48d)
ALL FOUR RESPONSES TO *AD48a - *AD48d SERIES
EQUAL ‘0’ OR ‘97’ ......................................................................... 1
ALL OTHERS .................................................................................. 2

GO TO *AD50

*AD49. W przybliżeniu, ile dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy, była pani zupełnie niezdolna do pracy i normalnej codziennej
aktywności z powodu tych trudności?
(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Jako odpowiedź proszę podać liczbę z przedziału między 0 a 365.)

__________ LICZBA DNI
NIE WIEM........................ 999
ODMOWA ....................... 998

*AD50. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *SC33, *SC33.1, *SC33.2, *SC33.3)
FOLLOW SKIP FOR THE FIRST ENDORSED ITEM:
*SC33 IS CODED ‘1’ ................................................................................. 1
*SC33.1 OR *SC33.2 OR *SC33.3 IS CODED ‘1’ ................................... 2
ALL OTHERS ............................................................................................. 3

GO TO *OD1, NEXT SECTION
GO TO *CD1
GO TO *CD16, PAGE 408
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