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Hiçbir
Zaman Bazen Sıklıkla Çok Sık

1.Ayrıntılara dikkat edemez ya da dikkatsizce hatalar yapar.
2.Dikkat gerektiren işlere (yazı,okuma,matematik vb. gibi) uzun süre dikkatini veremez.
3.Kendisiyle konuşulurken dinlemiyormuş gibi gözükür.
4.Yönergeleri takip etmekte zorlanır ve başladığı işi bitiremez.
5.Görev ve etkinlikleri düzenlemekte zorlanır.
6.Yoğun zihinsel çaba gerektiren işleri yapmaktan kaçınır(ev ödevi,okul okul aktiviteleri gibi).
7.Etkinlikler için gereken eşyaları kaybeder.
8.Çevredeki olaylar dikkatini kolayca dağıtır.
9.Günlük etkinliklerde unutkandır.
10.Eli ayağı kıpır kıpırdır oturduğu yerde duramaz.
11.Oturması istenildiğinde yerinde kalmakta zorlanır.

13.Sakince oynamakta zorlanır.
14.Sürekli hareket eder ya da sanki motor takılmış gibidir.
15.Çok konuşur.
16.Sorulan soru tamamlanmadan yanıt verir.
17.Grup etkinliklerinde sırasını beklemekte zorlanır.
18.Diğer çocukların aktivitelerinde araya girer, insanların sözünü keser.

Çocuğunuzun ismi                                                    Yaşı:                                                                  Cinsiyet:                                            Sınıfı:

Sayın ilgili: Aşağıdaki anket formunu sağdaki derecelendirme bölümünü kullanarak doldurunuz.
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ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİ İLK
GÖRÜŞME FORMU
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12.Gereksiz yere sağa sola koşturur, eşyalara tırmanır.
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18.Diğer çocukların aktivitelerinde araya girer, insanların sözünü keser.

19.Aniden öfkelenir.
20.Erişkinlerle gereksiz yere tartışır.
21.Yapması istenilen şeylere karşı çıkar ya da reddeder.
22.Kasten başkalarını rahatsız edecek şeyler yapar.
23.Kendi hata ve yanlış davranışları için başkalarını suçlar.
24.Alıngandır ya da başkalarının davranışlarından kolayca rahatsız olur.
25.Kızgın ve öfkelidir.
26.Öfkelerini başkalarından çıkarır ya da öç almaya çalışır.

27.Okuldan kaçar.
28.İzin almadan geceyi dışarıda geçirir.
29.Birşey elde etmek ya da sorumluluktan kaçmak için yalan söyler.
30.Kabadayılık yapar, başkalarını tehdit eder ya da gözdağı verir.
31.Kavga -dövüş başlatır.
32.Evden kaçar ve geceyi dışarıda geçirir.
33.Kimse bakmıyorken birşeyler çalar.
34.Başkalarının malına kasten zarar verir.
35.Kasten yangın çıkarır.
36.Kaba kuvvet kullanarak hırsızlık yapar.
37.Başkalarının evine, binasına ya da arabasına zorla girer.
38.Kavga ederken silah kullanır(sopa, bıçak, taş).
39.Hayvanlara eziyet eder.
40.İnsanlara fiziksel olarak zalimce davranır.
41.Cinsel aktivitelerde bulunur ya da bu aktiviteleri aklından çıkaramaz.

42.Akademik,sportif ya da sosyal becerileri hakkında aşırı kaygılıdır.
43.Endişelerini kontrol etmekte zorlanır.
44.Huzursuz ya da tedirgin davranır.
45.Günün büyük bir kısmında sinirlidir.
46.Çok gergindir ya da rahatlayamaz.
47.Uykuya dalmakta ya da uykusunu sürdürmekte zorlanır.

                                 BÖLÜM B
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BÖLÜM D

47.Uykuya dalmakta ya da uykusunu sürdürmekte zorlanır.
48.Belirgin bir nedeni olmayan bedensel yakınmaları vardır(başağrısı, karın ağrısı gibi).



49.Belirli durum ya da nesnelerden aşırı derecede korkar(hayvanlar,yükseklik, fırtına, böcekler gibi).

51.Bazı garip hareketleri yapamktan kendini alamaz(tekrar tekrar el yıkama, kilitleri kontrol etme,

52.Olağandışı üzücü bir olay yaşamıştır ve bu olay halen sıkıntı vermektedir.

53.Nedensiz ani hareketler yapar(göz kırpma, dudak yalama, baş sallama gibi).

54.Gereksiz yere bazı sesler çıkarır(öksürük, boğaz temizleme, burun çekme, hırıltı gibi).
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56.Başkalarının duymadığı, kendisiyle konuşan, ona emir veren sesler duyar.
57.Olağandışı garip, mantıksız düşünce ve fikirleri vardır.

60.Günün büyük bir kısmında depresiftir(çökkündür, moralsizdir, isteksizdir).
61.Keyif verici etkinliklere karşı ilgisizdir ya da bunlardan sevk almaz.
62.Tekrarlayan ölüm ya da intihar düşünceleri vardır.
63.Kendisini değersiz ya da suçlu hisseder.
64.Enerjisi azdır ya da nedensiz yere kendini yorgun hisseder.
65.Kendine güveni azdır ya da kendini beğenmez.
66.Hiçbir şey düzelmeyecek gibi hisseder.

67.Normal iştah ve kilisonda önemli değişiklik olmuştur.

68.Normal uyku düzeninde önemli değişiklik olmuştur(fazla ya da az uyur).

69.Normal hareketliliğinde önemli değişme vardır(fazla ya da az hareketlidir).

70.Konsaltre olabilme becerisinde önemli değişme vardır.

71.Okul başarısında ve notlarında önemli düşme olmuştur.

59.Olağandışı garip şeyler yapar(hayali arkadaşları aklından çıkaramama ya da kendi kendine
konuşma gibi)

                                  BÖLÜM G

72.Başkalarıyla garip bir ilişki kurma şekli vardır.(göz kontağı kurmaz, yüzünde farklı ve alışılmamış
ifadeler vardır.
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50.Sıkıntı veren bazı düşünceleri aklından çıkaramaz(bir işi mükemmel yapmak ya da mikroplarla ilgili
kaygılar gibi)

55.Gerçekle ilgisi olmayan garip fikir ve inanışları vardır(yemeğinin zehirli olduğu, insanların onlara zarar
verebileceği gibi).

58.Uygunsuz gülme ya da ağlamaları vardır ya da akrabalarının çoğunun duygusal tepki vereceği
durumlarda tepkisiz kalır.

73.Başka çocuklarla oynamaz ilişki kurmaz.

74.Arkadaş edinmeye karşı ilgisi yoktur.

75.Başka insanların duygularının farkında değildir ya da bunlarla ilgilenmez.

76.Önemli konuşma problemi vardır.

77. Sosyal olarak uygun bir biçimde ilişki kuramaz.

79.Hayali oyun kurma ve hayali oyun oynama yeteneği yoktur.

80.Belirli bir konu ile aşırı ve çok fazla ilgilidir.

81.Normal yaşamındaki ve çevresindeki küçük değişikliklerden çok rahatsız olur.

82.Garip, tekrarlayıcı hareketler yapar(kollarını çırpma gibi).

83.Nesneleri belirli parçalarına karşı garip bir ilgisi vardır.

85.Akranları arasında aşırı utangaçtır.

86.Aile bireyleri ve tanıdığı erişkinlere karşı genellikle sıcak ve yakın ilişki kurar.

87.Rahatsız olduğu sosyal ortamlarda ağlar, donakalır ya da ilişki kurmaktan kaçınır.

88.Evden ya da anne babasından ayrılacağı zaman çok kaygılanır.

89.Anne babasına bir şey olacağından ya da evden ayrılıp geri döneceklerinden endişe eder.

90.Bazı felaketlerin (kaybolmak, kaçırılmak gibi) onu anne babasından ayıracağından endişe eder.

91.Anne babasıyla evde kalabilmek için okula gitmemeye çalışır.

92.Evde yalnız ya da bakıcıyla kalmaktan korkar.

93.Yanında anne babası olmadan uyuyamaz

94.Anne Babasından ayrılma kabusları görür

95.Evden ya da anne babasından ayrılacağı zaman hasta hisseder.

96. Gece yatağını ıslatır.
97.Gündüz çiş ya da kaka kaçırır.

72.Başkalarıyla garip bir ilişki kurma şekli vardır.(göz kontağı kurmaz, yüzünde farklı ve alışılmamış
ifadeler vardır.

78.Garip bir şekilde konuşur(başkalarının söylediklerini tekrarlar, sen-ben gibi kelimelerikarıştırır, garip
kelimeler kullanır).
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84.Yabancılarla ilişki kurmaktan kaçınır,
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97.Gündüz çiş ya da kaka kaçırır.


