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Ebeveyn-Anketi Çocuk:  e   o   k   o     Yaş_____     İlaç kullanıyor 
mu? evet  o  hayır o Eğer cevap evet ise, 

İlacın ismi: ____________________ Dozu: _________________ Ne zamandan beri?: 

14 yaşına kadar çocuklar için uygun                                   Lütfen size uygun olan boşluğu işaretleyin.

        

 Sorular 

herzaman uygun yaş grubuna göre değerlendirin 

Yorum 
yapamı
yorum 

 
hayır 

 
muhte
melen  

 

evet 

1 Çocuğunuz yaşına uygun olmayan davranışlarda bulunuyor mu?     

2 Çocuğunuz çok hareketli ve yerinde duramıyor mu?     

3 Sürekli şakalar, espiriler mi yapıyor?     

4 Sandalyenin üzerinde otururken geriye kaykılıyor mu?     

5 Konsentrasyon bozukluğu var mı?     

6 Gün içi rüyalar görüyor mu?     

7 Çocuğunuz unutkan mı, mesela ev ödevleri veya ailenin imzasını?     

8 Size bazen sersemlemiş görünüyor mu?     

9 Size kaotik veya organizasyonu bozuk görünüyor mu?     

10 Karar vermede sorun yaşıyor mu veya kararında sabit kalamıyor mu?     

11 Sık olarak sözlü veya fiziksel olarak agresif davranıyor mu?     

12 Zihinsel olarak dalgın mı?     

13 Sese, kokuya dokunmaya aşırı duyarlı mı?     

14 Kolayca sinirlendirilebilir mi?     

15 Öfke patlamaları yaşıyor mu?     

16 Çok belirgin şekilde ürkek mi?     

17 Hatırlamakta zorlandığı anlar var mı?     

18 Kendine güvenmiyor mu?     

19 Ayrılma korkusu yaşıyor mu?     

20 Kendi yaşındaki çocuklara göre daha sık mı yalan söylüyor?     

21 Kendini başka insanların yerine koyabiliyor mu?     

22 Çok şüpheci davranıyor mu?     

23 Çaresiz görünüyor mu?     

24 Zaman bilinci yok mu?     

25 Bazen karakter olarak başka biri gibi davrandığı oluyor mu?     

26 Kendine zarar veriyor mu?     

27 Tehlikelerin bilincine varmakta sıkıntı yaşıyor mu?     

28 Kendini  tehlikeye atan davranışlarda bulunuyor mu?     

29 Çocuğun kendisi bir travma yaşadı mı?     

30 Çocuğun ailesinden veya akrabalarından biri travma yaşadı mı?     

31 Çocuk başkalarının yaşadığı bir travmaya tanık oldu mu?     

32 Uyku bozukluğu var mı?     

33 Uykusunda yürüyor mu?     

34 Yemek yeme bozukluğu var mı (çok fazla, çok az, kusma, çok seçici)?     

35 Odada kimse olmadığı halde onunla konuşan sesler duyduğunu anlatıyor mu? Ya da 
sız onu kendi kendine konuşurken gözlemlediniz mi 

    

36 Ortama uygun olmayan kendini rahatlatma hareketleri yapıyor mu 
(masturbasyon yapmak, yutkunmak, çiğnemek)? 

    

TOPLAM          ________ 

Değerlendirme: Evet cevabının işaretlendiği boşlukları sayın. 

Sayı ne kadar yüksek ise,  travma bozukluğu ihtimali o kadar yüsektir. 
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