09/09/04
LĘK SEPARACYJNY (SA) (wersja dla kobiet)
*SA1.

Wcześniej w trakcie wywiadu wspomniała pani, że po 5. roku życia był okres, w trakcie którego
bardzo źle znosiła pani nawet krótkotrwałą rozłąkę z matką lub inną osobą, z którą była pani
najbliżej związana emocjonalnie. Kolejne pytania dotyczą właśnie tego okresu. Proszę pomyśleć
o takim okresie trwającym miesiąc lub dłużej, po 5. roku życia, kiedy te trudności były
najpoważniejsze i najczęstsze. Które z niżej wymienionych problemów miała pani w tym czasie?

JEŚLI RESPONDENT OKREŚLIŁ PŁEĆ TEJ OSOBY, Z KTÓRĄ CZUŁ SIĘ
NAJBLIŻEJ ZWIĄZANY EMOCJONALNIE, UŻYWAJ ODPOWIEDNICH
FORM GRAMATYCZNYCH ”ON/JEGO” LUB ”ONA/JEJ.”
*SA1a.
*SA1b.

*SA1c.

*SA1d.

*SA1e.

Czy była pani zwykle bardzo smutna, zmartwiona lub
zdenerwowana, w przypadku rozłąki z (nią/nim)?
Czy często bała się pani, że (on/ ona) mogła zostać
poważnie ranna w wyniku wypadku lub że inna straszna
rzecz mogła się jej przydarzyć?
Czy często obawiała się pani, że może się pani przydarzyć
coś strasznego, jak zgubienie się czy porwanie, co mogłoby
rozdzielić panią z (nim/ nią)?
Czy często obawiała się pani, że jeszcze coś innego
mogłoby się zdarzyć, co sprawi, że już nigdy więcej nie
zobaczy pani (jego/ jej)?
Czy często chciała pani zostać w domu i nie iść do szkoły
lub gdzie indziej, aby móc być blisko (jej/ jego)?
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*SA1e.1. PUNKT KONTROLI ANKIETERA: (PATRZ *SA1a - *SA1e)
ZERO ODPOWIEDZI KODOWANYCH ‘1’ ...........................................1
WSZYSTKIE INNE ....................................................................................2

Czy wychodzenie dokądś bez (niego/ niej) przeszkadzało
pani tak bardzo, że często odmawiała pani wyjścia?
*SA1g. Czy czasem prosiła pani (go/ ją), aby została z panią lub
wzięła panią ze sobą, kiedy musiała opuścić panią nawet na
krótką chwilę?
*SA1h. Czy często zdarzało się, że miała pani bóle brzucha lub
głowy dowiadując się, że (on/ ona) będzie musiała wyjść
lub będzie pani zmuszona pozostać bez niej?
*SA1i. Czy po piątym roku życia, zdarzył się taki miesiąc lub
dłużej, gdy nie chciała pani położyć się spać dopóki (jego/
jej) nie było gdzieś blisko pani?
*SA1f.

*SA1j.
*SA1k.

Czy odmawiała pani spania poza domem?
Czy często miewała pani przykre sny, w których (on/ ona)
doznaje krzywdy lub dzieje się coś, co was rozdzieli?

IDŹ DO *SA3
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*SA2.

PUNKT KONTROLI ANKIETERA: (PATRZ *SA1 SERIES)
ZERO LUB DWIE ODPOWIEDZI “TAK” W SERII *SA1 .................... 1
WSZYSTKIE INNE....................................................................................... 2

*SA3.

PUNKT KONTROLI ANKIETERA: (PATRZ *SC35)
ODPOWIEDŹ “TAK” W *SC35 ..................... 1
WSZYSTKIE INNE.......................................... 5

*SA4.

IDŹ DO *SA4

IDŹ DO *SA11 INTRO 2
IDŹ DO *SA48

Wspomniała pani o kilku trudnościach związanych z rozłąką. Proszę, aby pomyślała pani o okresach
trwających miesiąc lub dłużej, kiedy była pani dzieckiem lub nastolatkiem, gdy problemy te były
najczęstsze i najpoważniejsze. Czy w tamtym okresie, miewała pani obawy związane z rozłąką prawie
codziennie, przez większość dni, połowę dni czy mniej niż połowę dni?
PRAWIE CODZIENNIE ............. 1
PRZEZ WIĘKSZOŚĆ DNI ......... 2
POŁOWĘ DNI ............................. 3
MNIEJ NIZ POŁOWĘ DNI ....... 4
NIE WIEM.................................. 9
ODMOWA .................................. 8

*SA5.

Jak silny był przy tym stres – łagodny, umiarkowany, poważny czy bardzo poważny?
ŁAGODNY ................................. 1
UMIARKOWANY ..................... 2
POWAŻNY ................................ 3
BARDZO POWAŻNY ............... 4
NIE WIEM.................................. 9
ODMOWA ................................. 8

*SA6.

Jak często stres związany z rozłąką z (nim/ nią) był tak poważny, że nic nie było w stanie pani
pocieszyć ani uspokoić – często, czasami, rzadko, nigdy?
CZĘSTO ..................................... 1
CZASAMI .................................. 2
RZADKO .................................... 3
NIGDY ....................................... 4
NIE WIEM.................................. 9
ODMOWA ................................. 8

*SA7.

W jakim stopniu obawy dotyczące rozłąki z (nią/ nim) przeszkadzały pani w nauce, pracy, życiu
towarzyskim czy życiu osobistym – wcale, nieznacznie, średnio, znacznie, skrajnie?
WCALE .............................................1
NIEZNACZNIE ................................2
ŚREDNIO………… ……… ..........3
ZNACZNIE .......................................4
SKRAJNIE .......................................5
NIE WIEM ........................................9
ODMOWA ........................................8

IDŹ DO *SA7a.1
IDŹ DO *SA7a.1

IDŹ DO *SA7a.1
2

*SA7a.

Jak często ten stres był tak poważny, że uniemożliwiał pani podjęcie codziennych czynności
– często, czasami, rzadko, nigdy?
CZĘSTO ..........................................1
CZASAMI .......................................2
RZADKO.........................................3
NIGDY ............................................4
NIE WIEM ......................................9
ODMOWA ......................................8

*SA7a.1. PUNKT KONTROLI ANKIETERA: (PATRZ *SA5 - *SA7a)

**

(40b)

*SA5 KODOWANE “2”-“4” LUB *SA6 KODOWANE “1”-“3” LUB
*SA7 KODOWANE “3”-“5” OR *SA7a KODOWANE “1”, “2”, OR “3”....... 1
WSZYSTKIE INNE ........................................................................................... 2 IDŹ DO *SA10

*SA8. Czy pamięta

pani, ile dokładnie miała lat, kiedy po raz pierwszy w życiu przez okres miesiąca lub
dłuższy miała pani często obawy związane z rozłąką z (nim/ nią)?

TAK ....................................... 1
NIE ......................................... 5
NIE WIEM........................... 9
ODMOWA ............................ 8

IDŹ DO *SA8b
IDŹ DO *SA8b
IDŹ DO *SA8b

*SA8a. (W RAZIE KONIECZNOŚCI:

Ile miała pani lat?)

__________ LAT IDŹ DO *SA9
NIE WIEM .........................999
ODMOWA .........................998

*SA8b. W przybliżeniu, ile miała pani wtedy lat (kiedy wystąpił tego rodzaju okres)?
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 ZAPRZECZY, PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce przed 13
rokiem życia?
__________ LAT
PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOŁY………12
PRZED 13 ROKIEM ŻYCIA……………... 19
PO 13 ROKU ŻYCIA …………….……… 20
NIE WIEM…………………….……………999
ODMOWA………………………………….998
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*SA9.

W przybliżeniu, przez ile różnych lat w życiu miała pani problem tego rodzaju trwający przez
miesiąc lub dłużej?
__________ LATA
NIE WIEM ........................................999
ODMOWA ........................................998

*SA10. PUNKT KONTROLI ANKIETERA: (PATRZ *SC35)
ODPOWIEDŹ “TAK” W *SC35 ............ 1
WSZYSTKIE INNE................................. 2

IDŹ DO *SA11 INTRO 1
IDŹ DO *SA29

4

*SA11 INTRO 1.

*SA11 INTRO 2.

Wcześniej w wywiadzie wspominała pani, że
oprócz trudności związanych z obawą rozłąki w
okresie dzieciństwa, miała pani w innym okresie
życia podobne obawy przed rozłąką z kimś z
rodziny, partnerem lub bliskim przyjacielem.
Proszę, aby pomyślała pani o okresie trwającym
miesiąc lub dłużej, gdy trudności te były
najcięższe i najczęstsze. Z którymi z niżej
wymienionych problemów borykała się pani w
tym okresie:

Wcześniej w wywiadzie wspominała pani, że miała
pani kiedyś obawy przed rozłąką z kimś z rodziny,
partnerem lub bliskim przyjacielem. Proszę, aby
pomyślała pani o okresie trwającym miesiąc lub
dłużej, gdy trudności te były. Z którymi z niżej
wymienionych problemów borykała się pani w tym
okresie:

JEŻELI RESPONDENT OKREŚLIŁ PŁEĆ TEJ OSOBY, PROSZĘ UŻYWAĆ
ZWROTÓW ”ON/ JEGO” LUB ”ONA/JEJ”.
*SA11a.

*SA11b.

*SA11c.

*SA11d.

*SA11e.

Czy była pani zwykle bardzo smutna, zmartwiona lub
zdenerwowana, w przypadku rozłąki z (nią/ nim)?
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Czy kiedy była pani zmuszona przebywać z dala od (niej/
niego) czuła pani, że nic innego się nie liczy, ponieważ
nie jesteście razem?
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Czy często bała się pani, że (on/ ona) mogła zostać
poważnie ranna w wyniku wypadku lub że inna straszna
rzecz mogła się jej przydarzyć?

1
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Czy kiedykolwiek bardzo obawiała się pani, że po kłótni
lub z innego powodu (on/ ona) może panią opuścić?
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Czy często obawiała się pani, że przydarzy się pani coś
złego, co spowoduje rozłąkę z (nim/ nią)?

*SA11e.1. PUNKT KONTROLI ANKIETERA: (PATRZ*SA11a - *SA11e)
ZERO ODPOWIEDZI KODOWANYCH ‘1’ .........................................1
WSZYSTKIE INNE ..................................................................................2

Czy obawiała się pani, że może wydarzyć się jeszcze coś
innego, co spowoduje, że nigdy więcej nie zobaczy pani
(go/ jej)?
*SA11g. Czy często chciała pani zostać w domu lub nie chciała
pani nigdzie wyjść, aby móc być blisko (niego/ niej)?

IDŹ DO *SA13

*SA11f.

Czy wychodzenie dokądś bez (niego/ niej) przeszkadzało
pani tak bardzo, że często decydowała się pani na
pozostanie w domu?
*SA11i. Czy czasem prosiła pani (go/ ją), aby została z panią lub
wzięła panią ze sobą, kiedy musiała opuścić panią nawet
na krótką chwilę?
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*SA11h.
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Czy czasem obawiała się pani, że (on/ ona) pomyśli
sobie, że za bardzo pani do niej „lgnie” lub jest pani zbyt
zależna?

*SA11j

Czy często zdarzało się, że miała pani bóle brzucha,
głowy lub inne dolegliwości fizyczne dowiadując się, że
(on/ ona) będzie musiała wyjść lub będzie pani zmuszona
pozostać bez niej?
*SA11l. Czy czuła pani, że nie może pani położyć się spać dopóki
(jego/ jej) nie było gdzieś blisko pani?
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*SA11k.

Czy odmawiała pani położenia się spać, gdy była pani z
dala od (niego/ niej)?
*SA11n. Czy miała pani powtarzające się koszmary senne, w
których (on/ ona) doznaje krzywdy lub dzieje się coś, co
was rozdzieli?
*SA11m.

*SA12. PUNKT KONTROLI ANKIETERA: (PATRZ *SA11 SERIES)
ZERO LUB DWIE ODPOWIEDZI “TAK” W SERII *SA11 .......... 1
WSZYSTKIE INNE ......................................................................... 2

IDŹ DO *SA14

*SA13. PUNKT KONTROLI ANKIETERA: (PATRZ *SA2)
ODPOWIEDZI KODOWANE “2” W *SA2 ...............1
WSZYSTKIE INNE ....................................................2

*SA14.

IDŹ DO *SA29
IDŹ DO *SA48

Wspomniała pani wcześniej o kilku trudnościach związanych z rozłąką. Proszę, aby pomyślała pani
o okresie trwającym miesiąc lub dłużej, gdy trudności te były najcięższe i najczęstsze.
POCZEKAJ I UPEWNIJ SIĘ, ŻE RESPONDENT PRZYPOMNIAŁ SOBIE TEN KONKRETNY OKRES

Czy w tym okresie miała pani obawy związane z rozłąką z (nim/ nią) prawie codziennie, większość
dni, połowę tych dni czy mniej niż połowę dni?
PRAWIE CODZENNIE ............................... 1
PRZEZ WIĘKSZOŚĆ DNI .......................... 2
POŁOWĘ DNI .............................................. 3
MNIEJ NIZ POŁOWĘ DNI ......................... 4
NIE WIEM.................................................... 9
ODMOWA ................................................... 8
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*SA15.

Jak silny był przy tym stres – łagodny, umiarkowany, ciężki, czy bardzo ciężki?
ŁAGODNY ....................... 1
UMIARKOWANY ........... 2
CIĘŻKI ............................. 3
BARDZO CIĘŻKI ............ 4
NIE WIEM........................ 9
ODMOWA ....................... 8

*SA16.

Jak często stres związany z rozłąką z (nim/ nią) był tak silny, że nic nie było w stanie pani pocieszyć
ani uspokoić – często, czasami, rzadko, nigdy?
CZĘSTO ........................... 1
CZASAMI ........................ 2
RZADKO .......................... 3
NIGDY ............................. 4
NIE WIEM........................ 9
ODMOWA ....................... 8

*SA17.

W jakim stopniu obawy dotyczące rozłąki z (nim/ nią) przeszkadzały pani w nauce, pracy, życiu
towarzyskim czy życiu osobistym – wcale, nieznacznie, średnio, znacznie, skrajnie?
WCALE
NIEZNACZNIE ................
ŚREDNIO………………………….
ZNACZNIE ......................
SKRAJNIE .......................
NIE WIEM........................
ODMOWA .......................

*SA18.

1
2
3
4
5
9
8

IDŹ DO *SA18.5

Jak często ten stres był tak poważny, że uniemożliwiał pani podjęcie codziennych czynności –
często, czasami, rzadko, nigdy?
CZĘSTO ........................... 1
CZASAMI ........................ 2
RZADKO .......................... 3
NIGDY ............................. 4
NIE WIEM........................ 9
ODMOWA ....................... 8

*SA18.5. PUNKT KONTROLI ANKIETERA: (PATRZ *SA15 - *SA18)

** (40c)

*SA15 KODOWANE “2”-“4” LUB *SA16 KODOWANE “1”-“3” LUB
*SA17 KODOWANE “3”-“5” OR *SA18 KODOWANE “1”, “2”, LUB“3” .....1
WSZYSTKIE INNE .............................................................................................2 IDŹ DO *SA48
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*SA19. Czy pamięta

pani, ile miała dokładnie lat, kiedy po raz pierwszy w życiu przez okres miesiąca lub
dłuższy, miała pani często obawy związane z rozłąką z członkiem rodziny, partnerem lub bliskim
przyjacielem?

TAK .................... 1
NIE ...................... 5
NIE WIEM......... 9
ODMOWA ..........8

IDŹ DO *SA19b
IDŹ DO *SA19b
IDŹ DO *SA19b

*SA19a. (W RAZIE KONIECZNOŚCI:

Ile miała pani lat?)

__________ LATA IDŹ DO *SA20

NIE WIEM .........................999
ODMOWA .........................998
*SA19b

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 przed zanim poszła pani po raz pierwszy do
szkoły?
W STUACJI 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
NIE WIEM …………………….………………………….999
ODMOWA………………………………………………...998

*SA20.

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy był okres trwający miesiąc lub dłużej, gdy miała pani obawy
związane z rozłąką z (nim/ nią)?
TAK .................................. 1
NIE.................................... 5
NIE WIEM........................ 9
ODMOWA ....................... 8
*SA20a.

IDŹ DO *SA20c
IDŹ DO *SA20c
IDŹ DO *SA20c

Jak dawno temu - w ostatnim miesiącu, dwa do sześciu miesięcy temu czy ponad sześć
miesięcy temu?
OSTATNI MIESIĄC ...................... 1
DWA DO SZEŚCIU MIESIĘCY ... 2
PONAD SZEŚC MIESIĘCY
3
NIE WIEM ..................................... 9
ODMOWA ..................................... 8

8

*SA20b.

Przez ile różnych tygodni w ciągu ostatnich 12 miesięcy miała pani takie obawy?
__________ TYGODNIE

IDŹ DO *SA21

NIE WIEM.................................... 999
ODMOWA ................................... 998
*SA20c.

IDŹ DO*SA21
IDŹ DO *SA21

Ile miała pani lat, kiedy tego typu obawy po raz ostatni wystąpiły przez okres trwający
miesiąc lub dłużej?
__________ WIEK
NIE WIEM.................................... 999
ODMOWA ................................... 998

*SA21.

Mniej więcej, ile było osobnych lat w pani życiu, kiedy obawy tego typu występowały utrzymując
się przez miesiąc lub dłużej?
__________ LATA
NIE WIEM ................................ 999
ODMOWA ……………………998

*SA22.

PUNKT KONTROLI ANKIETERA: (PATRZ *SA21)
ODPOWIEDZI W *SA21 RÓWNE JEDNEMU ROKOWI LUB MNIEJ
WSZYSTKIE INNE .........................................................................2

*SA23.

1

IDŹ DO *SA24

Ile lat z rzędu trwał najdłuższy okres kiedy w każdym kolejnym roku obawy tego typu
występowały i utrzymywały się miesiąc lub dłużej?
__________ LATA
NIE WIEM ................................ 999
ODMOWA ................................ 998

*SA24.

PUNKT KONTROLI ANKIETERA: (PATRZ *SA20)
ODPOWIEDZI “TAK” W *SA20 ...................... 1
WSZYSTKIE INNE ............................................. 2

IDŹ DO *SA28

9

brak
wpływu
Nieznaczny
0

*SA25.

1

2

Umiarkowany
3

4

5

bardzo silny
wpływ

Silny

6

7

8

9

10

(KR, STR 9) Proszę pomyśleć o okresie miesiąca lub dłuższym, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w
którym pani obawy związane z rozłąką z (nią/ nim) były najsilniejsze. W jakim stopniu obawy te
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 obawy związane z rozłąką z (nią/ nim) zakłóciły w tym czasie Pana aktywność w
(OBSZAR ŻYCIA)?
(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Jako odpowiedź proszę podać liczbę z przedziału od 0 do 10.)

*SA25a. Obowiązki domowe, takie jak sprzątanie, robienie zakupów, dbanie o (dom/ mieszkanie)?
____________
NIE DOTYCZY .................... 97
NIE WIEM ............................ 99
ODMOWA ............................ 98

*SA25b. Zdolność do pracy zawodowej?

____________
NIE DOTYCZY .................... 97
NIE WIEM ............................ 99
ODMOWA ............................ 98

*SA25c. Zdolność do nawiązywania i utrzymywania bliskich kontaktów z innymi ludźmi?
____________
NIE DOTYCZY .................... 97
NIE WIEM ............................ 99
ODMOWA ............................ 98

*SA25d. Życie towarzyskie?

____________
NIE DOTYCZY .................... 97
NIE WIEM ............................ 99
ODMOWA ............................ 98

*SA26. PUNKT KONTROLI ANKIETERA: (PATRZ *SA25a - *SA25d)
WSZYSTKIE CZTERY ODPOWIEDZI W *SA25a - *SA25d ZAZNACZONE ‘0’ LUB ‘97’ 1 IDŹ DO *SA28
WSZYSTKIE INNE .............................................................. 2
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*SA27.

W przybliżeniu, ile dni w ciągu minionych 12 miesięcy, była pani zupełnie niezdolna do pracy i
normalnej codziennej aktywności z powodu obaw związanych z rozłąką z(nim/ nią)?
(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Jako odpowiedź proszę podać liczbę z przedziału między 0 a 365.)

__________ (0-365) DNI
NIE WIEM........................ 999
ODMOWA ....................... 998

*SA28. PUNKT KONTROLI ANKIETERA: (PATRZ *SA2)
RESPONDENT MA 45 LAT LUB WIĘCEJ 1
ODPOWIEDŻ KODOWANA “2” W *SA2 2
WSZYSTKIE INNE ..................................... 3

IDŹ DO *SA31
IDŹ DO *SA30
IDŹ DO *SA31

*SA29. INTERVIEWER INSTRUCTION: DLA CAŁEJ RESZTY TEJ SEKCJI PROSZĘ UŻYWAĆ FRAZY “ROZŁĄKA Z
MATKĄ/OJCEM/RODZICAMI LUB Z KIMŚ Z RODZINY”. IDŹ DO *SA43

*SA30. INTERVIEWER INSTRUCTION: DLA CAŁEJ RESZTY TEJ SEKCJI PROSZĘ UŻYWAĆ FRAZY „ROZŁĄKA Z
MATKĄ/OJCEM/RODZICAMI/ LUB KIMŚ Z RODZINY, PARTNEREM LUB BLISKIM PRZYJACIELEM”. IDŹ
DO *SA43
*SA31. INTERVIEWER INSTRUCTION: DLA CAŁEJ RESZTY TEJ SEKCJI PROSZĘ UŻYWAĆ FRAZY „ROZŁĄKA Z
KIMŚ Z RODZINY, PARTNEREM LUB BLISKIM PRZYJACIELEM”.

rozmawiała pani z lekarzem lub innym specjalistą na temat obaw związanych z
rozłąką (z [matką/ojcem/rodzicami, z kimś z rodziny, partnerem/ bliskim przyjacielem])? (Przez
specjalistę rozumiem, oprócz lekarza, psychologa, terapeutę, osobę duchowną, zielarza,
akupunkturzystę lub innego uzdrowiciela.)

*SA43. Czy kiedykolwiek

TAK ...................................................1
NIE .....................................................5
NIE WIEM ........................................9
ODMOWA ........................................8

IDŹ DO *SA48
IDŹ DO*SA48
IDŹ DO *SA48

*SA43a. Ile miała pani wtedy lat, gdy po raz pierwszy [rozmawiała pani z lekarzem lub innym
specjalistą na temat obaw związanych z rozłąką (z [matką/ojcem/rodzicami, z kimś z
rodziny, partnerem/bliskim przyjacielem)?
____________ WIEK
NIE WIEM............................. 999
ODMOWA........................... 998
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*SA44. Czy kiedykolwiek otrzymała pani pomocne lub skuteczne leczenie w związku z obawami przed
rozłąką (z [matką/ojcem/rodzicami, z kimś z rodziny, partnerem/bliskim przyjacielem])?
TAK .................................. 1
NIE.................................... 5
NIE WIEM........................ 9
ODMOWA ....................... 8

IDŹ DO *SA44c
IDŹ DO *SA44c
IDŹ DO *SA44c

*SA44a. Ile miała pani lat gdy po raz pierwszy (otrzymała pani takie leczenie)?
_____________ WIEK
NIE WIEM .................... 999
ODMOWA.................... 998
*SA44b. Który z kolei specjalista, jako pierwszy pomógł pani skutecznie?
_____________ LICZBA PROFESJONALISTÓW IDŹ DO *SA46
NIE WIEM .................... 99
ODMOWA.................... 98
*SA44c.

IDŹ DO *SA46
IDŹ DO *SA46

A z iloma specjalistami, w ciągu swojego dotychczasowego życia rozmawiała pani o
swoich obawach związanych z rozłąką [z (matką/ojcem/rodzicami, z kimś z rodziny,
partnerem/ bliskim przyjacielem)]?
_____________ LICZBA PROFESJONALISTÓW
NIE WIEM ................ 99
ODMOWA ................ 98

*SA46.

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymała pani jakiekolwiek leczenie specjalistyczne w powodu
swoich obaw związanych z rozłąką (z [matką/ ojcem/ rodzicami, z kimś z rodziny, partnerem/
bliskim przyjacielem])?
TAK ....................................1
NIE ......................................5
NIE WIEM .........................9
ODMOWA .........................8

*SA47.

Czy kiedykolwiek została pani przyjęta, co najmniej na jedną noc do szpitala z powodu swoich
obaw związanych z rozłąką separacją (od [rodzica, członka rodziny/rodzica, członka rodziny,
partnera lub bliskiego przyjaciela/członka rodziny, partnera lub bliskiego przyjaciela])?
TAK .................................................1
NIE ...................................................5
NIE WIEM ......................................9
ODMOWA ......................................8

IDŹ DO *SA48
IDŹ DO *SA48
IDŹ DO *SA48
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Ile miała pani lat, gdy po raz pierwszy (została pani przyjęta na co najmniej jedną noc do
szpitala z powodu swoich obaw)?
*SA47a.

______________ WIEK
NIE WIEM ................. 999
ODMOWA ................. 998

*SA47b.

Ile razy była pani hospitalizowana z powodu tych obaw?
__________ LICZBA POBYTÓW
NIE WIEM .........................999
ODMOWA .........................998

*SA48. PUNKT KONTROLI ANKIETERA: (RESPONDENT’S ID NUMBER)
30% LOSOWO WYBRANYCH RESPONDENTÓW .......... 1
INNI ....................................................................................... 2

GO TO *FB1, NEXT SECTION
GO TO RESPONDENT CONTACTS
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