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Kwestionariusze mogą być używane jedynie do celów klinicznych. Wszelkie pozostałe sposoby zastosowania wymagają pisemnej zgody Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.  

 

Kwestionariusz ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego w kierunku 
zaburzenia opozycyjno-buntowniczego i zaburzeń zachowania 
 
Imię i nazwisko dziecka  

Data badania  Ocenia okres 6 miesięcy Ocenia okres 12 miesięcy 

Przyjmowane leki  
 

 
ODD 
1. Miewa częste lub nadmiernie nasilone wybuchy złości w stosunku do swojego poziomu rozwoju. 

tak (3)             raczej tak (2)           chyba nie (1)               nie (0)   
2. Często spiera się / kłóci z dorosłymi. 

tak (3)             raczej tak (2)           chyba nie (1)               nie (0)   
3. Często czynnie sprzeciwia się dorosłym lub lekceważy normy. 

tak (3)             raczej tak (2)           chyba nie (1)               nie (0)   
4.  Często w sposób widoczny umyślnie robi rzeczy, które sprawiają przykrość innym ludziom. 

tak (3)             raczej tak (2)           chyba nie (1)               nie (0)   
5. Często obwinia innych za swoje błędy lub złe zachowanie. 

tak (3)             raczej tak (2)           chyba nie (1)               nie (0)   
6. Często jest przewrażliwione lub łatwo je urazić. 

tak (3)             raczej tak (2)           chyba nie (1)               nie (0)   
7. Często się złości lub obraża. 

tak (3)             raczej tak (2)           chyba nie (1)               nie (0)   
8. Bywa często złośliwe lub mściwe. 

tak (3)             raczej tak (2)           chyba nie (1)               nie (0)   
Liczba objawów 

 

 Liczba punktów objawowych  

CD 
a) Często znęca się nad innymi (np. umyślnie zadaje ból, włącza się w to także przewlekłe zastraszanie, zadawanie cierpienia lub molestowanie). 

tak (3)             raczej tak (2)           chyba nie (1)               nie (0)   
b) Często rozpoczyna bójki (nie licząc bójek z rodzeństwem). 

tak (3)             raczej tak (2)           chyba nie (1)               nie (0)   
c) Choć raz użył broni, która mogła wyrządzić komuś poważną krzywdę (np. kija, cegły, stłuczonej butelki, noża, broni palnej). 

tak (3)             raczej tak (2)           chyba nie (1)               nie (0)   
d) Choć raz okazał fizyczne okrucieństwo wobec innych osób (np. związał, pokaleczył lub podpalił ofiarę). 

tak (3)             raczej tak (2)           chyba nie (1)               nie (0)   
e) Był okrutny fizycznie wobec zwierząt. 

tak (3)             raczej tak (2)           chyba nie (1)               nie (0)   
f) Choć raz popełnił przestępstwo wymagające konfrontacji z ofiarą (wyrwanie portfela, wymuszenie, rozbój) 

tak (3)             raczej tak (2)           chyba nie (1)               nie (0)   
g) Choć raz zmusił inną osobę do aktywności seksualnej. 

tak (3)             raczej tak (2)           chyba nie (1)               nie (0)   
h) Choć raz umyślnie wzniecił pożar z ryzykiem lub zamiarem spowodowania poważnego zniszczenia. 

tak (3)             raczej tak (2)           chyba nie (1)               nie (0)   
i) Choć raz umyślnie zniszczył własność innych (inaczej niż przez podpalenie). 

tak (3)             raczej tak (2)           chyba nie (1)               nie (0)   
j) Choć raz włamał się do czyjegoś mieszkania, domu lub samochodu. 

tak (3)             raczej tak (2)           chyba nie (1)               nie (0)   
k) Często kłamie lub łamie obietnice, aby uzyskać korzyść lub uniknąć zobowiązań. 

tak (3)             raczej tak (2)           chyba nie (1)               nie (0)   
l) Kradnie przedmioty o znacznej wartości bez konfrontacji z ofiarą, zarówno w domu, jak poza nim (np. kradzieże w sklepach, włamania, fałszerstwa). 

tak (3)             raczej tak (2)           chyba nie (1)               nie (0)   
m) Często pozostaje w nocy poza domem, mimo zakazu rodziców. (Rozpoczął przed ukończeniem 13 roku życia). 

tak (3)             raczej tak (2)           chyba nie (1)               nie (0)   
n) Uciekł z domu lub z domu rodziny zastępczej przynajmniej dwukrotnie bądź raz dłużej niż na jedną noc (z wyjątkiem ucieczki w celu uniknięcia fizycznego  
lub seksualnego maltretowania). 

tak (3)             raczej tak (2)           chyba nie (1)               nie (0)   
o) Często opuszcza lekcje w szkole (wagaruje). (Rozpoczął przed ukończeniem 13 roku życia). 

tak (3)             raczej tak (2)           chyba nie (1)               nie (0)   
Liczba objawów 
 

 Liczba punktów objawowych  

 
 
A. Objawy powodują klinicznie znaczące upośledzenie w społecznym, edukacyjnym lub zawodowym funkcjonowaniu pacjenta. 

Tak     Nie   
B. Czy pacjent powyżej osiemnastego roku życia spełnia kryteria osobowości antyspołecznej? 

Tak     Nie   
C. Czy zaburzenie spełnia kryteria dla osobowości antyspołecznej, schizofrenii, epizodów manii lub depresji, przetrwałych zaburzeń rozwojowych, 
 zespołu hiperkinetycznego? 

Tak     Nie   
D. Czy spełnione są kryteria zaburzeń emocjonalnych (lęk, depresja, natręctwa, hipochondria)? 

Tak     Nie   
 
E. Czy pacjent spełniał przynajmniej jedno kryterium przed ukończeniem 10 roku życia? 

Tak = typ z początkiem w dzieciństwie  Nie  = typ z początkiem w okresie dorastania  
 

 
 Brak rozpoznania ODD CD (klinicznie + ODD) CD 


