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Erişkin DEHB ile mi yaşıyorsunuz?
Aşağıdaki sorular öğrenmenize yardımcı olabilir.

Birçok birey Erişkin Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu (Erişkin DEHB) ile
yaşamakta ve bunun farkında olmamaktadır. Neden mi? Çünkü belirtileri
genellikle yaşam stresi ile karıştırılmaktadır. Eğer hayatınızın büyük kısmında bu
şekilde bir yılgınlık hissetmekteyseniz, doktorunuzun tanı koyup tedavi
edebileceği bir bozukluk olan Erişkin DEHB’niz olabilir.

Aşağıdaki anket Erişkin DEHB bulgu ve belirtilerinin farkında olmanıza yardımcı
olmak için bir başlangıç noktası olarak kullanılabilir; ancak bu eğitimli bir uzman
sağlık çalışanının danışmanlığının yerine geçebileceği anlamına gelmez. Kesin
bir tanı sadece klinik değerlendirme aracılığıyla konulabilir. Anketin
sonucu ne olursa olsun, eğer erişkin DEHB tanısı ve tedavisi ile ilgili endişeleriniz
varsa lütfen bunları doktorunuzla paylaşın.
DSM 5 için Erişkin DEHB Öz Bildirim Tarama Ölçeği (ASRS-5) 18 yaş ve üstü bireyler
için düzenlenmiştir.
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1. Doğrudan sizinle konuşuyor olsalar bile, insanların
söylediklerine odaklanmakta ne sıklıkla güçlük
çekersiniz?
2. Toplantılarda veya yerinizden kalkmamanız beklenen
diğer durumlarda ne sıklıkla yerinizden kalkarsınız?
3. Kendinize zaman ayırdığınızda gevşemekte ve
rahatlamakta ne sıklıkla güçlük çekersiniz?
4. Sohbet esnasında kendinizi, ne sıklıkla karşınızdaki
kişiler sözünü bitiremeden onların cümlesini tamamlarken
bulursunuz?
5. İşleri ne sıklıkla son dakikaya kadar ertelersiniz?
6. Yaşamınızı düzende tutmaları ve detaylarla
ilgilenmeleri için ne sıklıkla başkalarına ihtiyaç
duyarsınız?

Çok sık

Sıklıkla

Bazen

Nadiren

Son 6 ay içerisinde nasıl hissettiğinizi ve davrandığınızı en iyi
tanımlayan seçeneği işaretleyiniz. Lütfen tamamlanmış anketi
bir sonraki randevunuzda sağlık çalışanınıza teslim ediniz ve
sonuçları tartışınız.
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Tarih

ADHD-ASRS v1.1
Erişkin DEHB Öz Bildirim Ölçeği (ASRS v1.1) ve puanlama sistemi Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) ve Erişkin DEHB Çalışma Grubu işbirliğiyle, sağlık çalışanlarına hastalarında
erişkin DEHB taraması yapmalarında yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Bu tarama
sonucunda elde edilen görüşler daha ileri klinik görüşme ihtiyacını ortaya çıkarabilir.
ASRS v1.1’deki sorular DSM-IV ölçütlerine uygun olarak oluşturulmuştur ve
erişkinlerdeki DEHB belirtilerinin görünümlerine yönelik sorulardır. Anketin içeriği
aynı zamanda DSM-IV’ün belirtiler, bozukluklar ve hikayeye doğru bir tanı için verdiği
önemi de yansıtır. ADHD-ASRS v1.1 hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki
adresi ziyaret edin:
http://hcp.med.harvard.edu/ncs/asrs.php
Tarama ölçeğinde DSM 5 versiyonuna göre yapılan güncellemeler

Yukarıdaki güncellemeler Ustun ve ark. (2017) ASRS tarama ölçeğinin DSM 5
versiyonunu
geliştirme
çalışması
temel
alınarak
yapılmıştır
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28384801).
Puanlama için iki seçeneğiniz bulunmaktadır. İlki, basit puanlamayı kullanarak (her
maddeyi 0-4 aralığında puanlayarak herkes için 0-24 aralığında bir puan belirleyip) elde
ettiğiniz “0-24 sürekli puanı”, klinik bir eşik olmadan, bir öngörücü olarak kullanmaktır.
Bunun için izin başvurusunda bulunmanıza gerek yoktur. Bu yöntem, diğer tarama
ölçeklerinde de çoğunlukla kullanılan bir yaklaşımdır.
Dilerseniz 18 maddelik DSM belirti listesi elde etmek için bunu ASRS v1.1 Belirti Tarama
Listesi ile birleştirerek kullanabilirsiniz.
(https://med.nyu.edu/psych/sites/default/files/psych/psych_adhd_checklist_0.pdf).
İkinci seçeneğiniz ise, NYU'daki Lenard Adler (Lenard.Adler@nyumc.org) ile iletişime
geçerek DSM-5 sürümü için tescilli puanlama talimatlarını kullanma iznini elde ederek,
yeni maddeler için yukarıdaki Tabloda yer alanlara benzer sonuçlar elde etmektir.
Böylece, özet skorlardan tanıya gitmek için Ustun ve ark.'nın 2017 makalesinde yer alan
Tablo 2'deki sonuçları kullanabilirsiniz. Kullanım planınız, akademik amaçlar ise ve
endüstri sponsorluğunda yapılan bir araştırmanın parçası değilse, ölçeğin kullanımı için
herhangi bir ücret alınmayacak olup, puanlama talimatlarının size gönderilmesinden
önce, kurumunuzun bir kullanım sözleşmesi imzalaması gerekmektedir. Bu kurumlar
arası anlaşma oldukça standarttır. Tarama anketinin ticari amaçla kullanımı için Dr.
Adler ile irtibata geçerek bir lisans oluşturması gerekmektedir.
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