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 رس پس از ساوحٍ در کًدکان خردساللیست اختالل استچک

 سارٍیذادّای آسیة

 حادحِوِ ایي  ضذُضذُ تاضذ یا ایي گًَِ تزداضت  در وَدن جذی آسیةوِ هٌجز تِ  ای استسا، حادحِهٌظَر اس رٍیذاد آسیة

ز )اغلة یه ضخص هَرد عاللِ وَدن هاًٌذ پذر، تِ یه ضخص دیگ وِ ایحادحِضَد. ّوچٌیي  در اٍ جذیآسیة  سثةتَاًست   هی

 هادر، خَاّز ٍ تزادر ٍ یا اطزافیاى( آسیة جذی ٍارد وزدُ ٍ وَدن ضوا آى حادحِ را اس ًشدیه هطاّذُ وزدُ تاضذ.

 سازتِ رٍیذاد آسیةخیز= عذم تج                              سا تجزتِ رٍیذاد آسیةتلِ= 

آٍرد. تِ طَر هعوَل، وَدواى در حذٍد سِ است وِ وَدن تِ یاد هی حَادث ٍ رٍیذادّایید تعذا ،هٌظَر اس فزاٍاًی* 

 وٌٌذ.سالگی تِ یاد آٍردى حَادث را آغاس هی

 ٌ تماس:شمار                        تحصیالت پذر:                           تحصیالت مادر:                        سه:        جىسیت:            

 آخریه بار ايلیه بار فراياوی بلٍ / خیر حادثٍ

     . تصادف یا ياشگًن شذن با ماشیه، ًَاپیما یا لایك 1

     . مًرد حملٍ یک حیًان لرار گرفته )سگ، مار(   2

     سًزی، جىگ ي ...( . بالیای ساختٍ دست بشر )آتش3

     . بالیای طبیعی )سیل، زلسلٍ، طًفان، گردباد( 4

     . بستری شذن در بیمارستان یا الذامات پسشکی تُاجمی )عمل جراحی(5

     خًردن شذیذ( . سًءاستفادٌ جسمی، آزار ي اریت جسمی )کتک6

     . سًءاستفادٌ جىسی، آزار ي اریت جىسی، تجايز7

     سًزی غیرمترلبٍ. آتش8

     . غرق شذن احتمالی )دریا، استخر(9

ی کتک خًردن، مًرد تجايز لرار گرفته، تُذیذ بٍ آسیب جذی، مشاَذٌ .10

 شلیک اسلحٍ، زخمی یا کشتٍ شذن یک شخص دیگر.
    

     .دزدیذٌ شذن، گريگان گرفتٍ شذن.11

     . سایر: ........................12
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 ٍالذیي گزاهی:

 سا، هوکي است تجزتِی تْذیذکٌٌذُ یا آسیةِدر سیز لیستی اس عالئن هختلف قزار دارد کِ کَدکاى پس اس یک حادث

شوا در دٍ ّفتِ گذشتِ تِ چِ هیشاى اس ایي عالئن  کٌذ کِ کَدکای کِ تِ تْتزیي شکل، هشخص هیلطفا گشیٌِ کٌٌذ.

 رًجیذُ شذُ است، را اًتخاب کٌیذ.

 ّیچَلت عثارت
تار یه

 در ّفتِ

دٍ تا چْار تار 

 در ّفتِ

تار یا تیطتز پٌج

 در ّفتِ
 رٍس ّز

      . آیا وَدن ضوا خاطزات هشاحن ٍ ًاخَاًذُ درتارُ حادحِ دارد؟1

ّایص ٍ یا تا سایز وَدواى، تاسی. آیا وَدن ضوا در تاسی تا اسثاب2

ّای حادحِ  ای وِ اًگار ضثیِ صحٌِگًَِوٌذ؟ )تِحادحِ را تاسساسی هی

 تاضذ(.

     

      تزی داضتِ است؟ّای تیط. آیا وَدن ضوا پس اس حادحِ، واتَس3

وٌذ وِ اًگار حادحِ هجذدا تزای ای رفتار هیگًَِ. آیا وَدن ضوا ت4ِ

 اٍ اتفاق افتادُ است؟
     

حزوت ٍ حاتت . آیا پس اس حادحِ، هَاردی تَدُ وِ وَدن ضوا تی5

 ضذُ تاضذ؟ )فزیش ضذى(. ضوا اٍ را تىاى دادیذ اها پاسخی ًگزفتیذ.
     

گیزد، ًاراحت ِ در هعزض یادآٍری حادحِ لزار هیآیا ٌّگاهی و .6

 ضَد؟هی
     

هخال: وَدوی وِ در یه تصادف حضَر داضتِ، اوٌَى ٌّگام راًٌذگی ٍالذیي، هضطزب ٍ ًگزاى است/ یا وَدوی وِ در یه طَفاى یا سیل لزار 

تَدُ، اوٌَى ٌّگام تحج ٍ جذل اطزافیاى ًیش هضطزب ٍ داضتِ اوٌَى ٌّگام تارًذگی هضطزب ٍ ًگزاى است/  یا وَدوی وِ ضاّذ خطًَت خاًگی 

 ضَد. ًفز هضطزب ٍ ًگزاى هیًگزاى است/ یا وَدوی وِ هَرد سَءاستفادُ جٌسی یا جسوی لزار گزفتِ، اوٌَى اس لوس ضذى تَسط یه

گیزد، . آیا سهاًی وِ وَدن ضوا در هعزض یادآٍری حادحِ لزار هی7

ص للة، لزسش دست، عزق ضَد؟ )تپاس ًظز جسواًی هضطزب هی

 ای یا گَارضی(.وزدى، ًفس ًفس سدى، دردّای هعذُ

     

وٌذ تا اس گفتگَّایی وِ حادحِ را تِ یاد اٍ . آیا وَدن ضوا تالش هی8

آٍرًذ، جلَگیزی وٌذ؟ )اگز دیگزاى درتارُ آًچِ وِ اتفاق افتادُ هی

 دّذ(.وٌذ یا هَضَع را تغییز هیصحثت وٌٌذ، آى هحل را تزن هی
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ّا ٍ چیشّایی وِ حادحِ را وٌذ تا اس هىاى . آیا وَدن ضوا تالش هی9

 آٍرًذ، دٍری وٌذ؟تِ یاد اٍ هی
     

. آیا وَدن ضوا در تِ یاد آٍردى ول حادحِ ٍ اتفاق، دچار هطىل 10

 .(وٌذیا حذف هی آٍردّایی اس حادحِ را تِ یاد ًویضَد؟ )تخصهی
     

اش تِ اًجام وارّایی وِ لثال حادحِ، وَدن ضوا عاللِ. آیا تعذ اس 11

 دٍست داضت اًجام دّذ، را اس دست دادُ است؟
     

. اس سهاى حادحِ، آیا وَدن ضوا در همایسِ تا لثل، داهٌِ هحذٍدی 12

 دّذ؟اس ّیجاًات را در صَرت خَد ًطاى هی
     

است؟ )تِ . آیا وَدن ضوا، اهیذ خَد تِ آیٌذُ را اس دست دادُ 13

وٌذ وِ فزدا سزگزهی ًخَاّذ داضت یا دیگز عٌَاى هخال، اٍ فىز هی

 ّیچَلت خَد ًخَاّذ ضذ(.

     

. اس سهاى حادحِ، آیا وَدن ضوا اس اعضای خاًَادُ، تستگاى یا 14

 وٌذ؟دٍستاى، فاصلِ گزفتِ است ٍ دٍری هی
     

ر خَاب اس سهاى حادحِ، آیا وَدن ضوا در تِ خَاب رفتي یا د .15

 هاًذى، دچار هطىل ضذُ است؟
     

تز ٍ پذیزتز، خطوگیياس سهاى حادحِ، آیا وَدن ضوا تحزیه .16

 تز، ضذُ است؟خلك وج
     

اس سهاى حادحِ، آیا وَدن ضوا در توزوش وزدى، دچار هطىالت  .17

 تیطتزی ضذُ است؟
     

ق تذ، اس سهاى حادحِ، آیا وَدن ضوا ًسثت تِ رخ دادى اتفا .18

 وٌذ وِ خطزی ًثاضذ(ّطیارتز ضذُ است؟ )اطزاف خَد را چه هی
     

سدُ راحتی ٍحطتآیا وَدن ضوا ًسثت تِ لثل اس حادحِ، تِ .19

 پزد(.ضَد )تا وَچىتزیي صذایی اس جا هی هی
     

آیا تعذ اس حادحِ، وَدن ضوا پزخاضگزتز ضذُ است؟ )وته سدى،  .20

 ي چیشّای هختلف(.لگذ سدى، گاس گزفتي، ضىست
     

      چسثذ؟آیا تعذ اس حادحِ، وَدن ضوا تیطتز اس لثل، تِ ضوا هی .21
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 ًِ()ٍحطت ضثا ّای تزسٌانآیا تعذ اس حادحِ، وَدن ضوا خَاب .22

 ضًَذ(.تیٌذ؟ )هعوَال پس اس تیذاری تِ یاد آٍردُ ًویهی
     

 ّای وسة ضذُ لثلی را اسآیا تعذ اس حادحِ، وَدن ضوا هْارت .23

 ّای ستاًی یا حزوتی(.دست دادُ است؟ )تَالت رفتي، هْارت
     

آیا تعذ اس حادحِ، وَدن ضوا اس چیشّایی وِ ارتثاطی تا حادحِ  .24

 تزسذ؟ )تزس اس تاریىی، تٌْایی(.ًذارًذ، ًیش هی
     

 

 هطىل ایجاد وزدُ است؟ زّای سیوزدى در هَلعیتّای وَدن ضوا تزای عول ایذ، در تَاًاییّا اضارُ وزدُ آیا عالئوی وِ در تاال تِ آى

 ّز رٍس تیطتز اٍلات هتَسط تعضی اٍلات اصال عثارت

. آیا ایي عالئن در رٍاتط ضوا تا وَدن ٍ ّوزاّی تا اٍ، هطىل ایجاد 25

 وزدُ یا تاعج ًاراحتی ٍ رًجص ضوا ضذُ است؟
     

ٍ ّوزاّی تا  . آیا ایي عالئن در رٍاتط وَدن تا تزادر ٍ خَاّزاًص26

 ّا، هطىل ایجاد وزدُ یا تاعج ًاراحتی ٍ رًجص آًْا ضذُ است؟ آى
     

آیا ایي عالئن در رٍاتط وَدن تا هعلن )هزتی( یا دروالس، تیطتز اس  .27

 حذ هعوَل هطىل ایجاد وزدُ است؟
     

آیا ایي عالئن در رٍاتط وَدن تا دٍستاًص در هْذوَدن یا  .28

 اى، هطىل ایجاد وزدُ است؟دٍستاًص در ّوسایگ
     

آیا ایي عالئن تاعج ضذُ تا تزای ضوا سخت تاضذ وِ تا اٍ تِ تیزٍى  .29

 تزٍیذ؟ )رفتي تِ فزٍضگاُ هَاد غذایی یا رستَراى(.
     

وٌیذ وِ ایي عالئن تاعج ضذُ تا وَدن ضوا احساس آیا فىز هی .30

 ًاراحتی داضتِ تاضذ؟
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