
1. Čez dan sem večji del dneva žalosten, potrt, gre mi na jok ali spontano zajočem.
DA NE

2. Pri ukvarjanju z aktivnostmi, ki so me nekoč veselile (hobiji, šport, intimni odnosi, druženje ipd.), 
ne čutim nobenega veselja. DA NE

3. Težave imam s pozornostjo in spominom (pozabljam, zalagam stvari, ki jih potem  
stalno iščem, ne morem slediti pogovoru, ne morem slediti vsebini TV oddaj ipd.). DA NE

4. Nimam motivacije, da bi se ukvarjal s čemerkoli in nisem zmožen reševati problemov,  
ki sem jih nekoč reševal brez težav. DA NE

5. Večino dneva sem brezvoljen, utrujen, brez moči in energije.
DA NE

6. Očitam si za storjene napake v preteklosti in imam občutek da sem neuspešen in neučinkovit.
DA NE

7. Večji del dneva sem nemiren, brez obstanka ali pa bi samo sedel, poležaval in miroval.
DA NE

8. Ves čas sem neodločen.
DA NE

9. Čez dan čutim tesnobo in nedoločen strah.
DA NE

10. Hitro se razburim, in to že pri manjših problemih ali nesporazumih; postal sem preobčutljiv.
DA NE

11. Izogibam se stikom z drugimi osebami in sem najraje sam.
DA NE

12. Ne čutim veselja in želje po pogovoru z drugimi osebami.
DA NE

13. Pojavljajo se mi misli o smrti in samomoru ali želja, da bi prespal določeno  
obdobje svojega življenja. DA NE

14. Pojavile so se mi telesne težave, ki jih prej nisem imel (omotice, vrtoglavice, mravljinčenje po 
delih telesa, zaprtje ali driska, šumenje in zvonjenje v ušesih, razbijanje srca itn.). DA NE

15. Pojavile so se mi telesne bolečine, ki jih prej nisem imel in ki niso povezane s telesno boleznijo 
(bolečine v mišicah, bolečine v sklepih, glavoboli, bolečine v prsih itn.). DA NE

16. Imam težave z nespečnostjo (težko zaspim, se ponoči prebujam in zgodaj vstajam)  
ali sem zaspan čez dan in večino dneva prespim. DA NE

17. Imam slabši apetit in hujšam ali pa imam čezmeren apetit in pridobivam na telesni teži.
DA NE

18. Najslabše se počutim takoj, ko se zbudim in vstanem.
DA NE

19. Ves čas premlevam o enih in istih stvareh in se ne morem osredotočiti na druge stvari,  
ki so pomembne zame. DA NE

20. Sem pesimističen, dogodke v preteklosti ocenjujem kot negativne, v sedanjosti ne vidim nič 
lepega in sem črnogled glede prihodnosti. DA NE

Če ste na vprašanja odgovorili z DA štirikrat ali manj, verjetno ne gre za depresijo.
Če ste na vprašanja odgovoril z DA petkrat ali več, se o tem pogovorite s svojim zdravnikom. 
Če ste z DA odgovoril na sedem in več vprašanj, ne odlašajte s pogovorom s svojim zdravnikom,  
da bo lahko ustrezno ukrepal.

SAMOOCENJEVALNI VPRAŠALNIK O DEPRESIJI
Pripravil: prim. asist. Dragan Terzič, dr. med., spec. psih.

Natisnite vprašalnik in ga ustrezno izpolnite ter z njim po presoji seznanite svojega osebnega zdravnika.

SPOL: Ž M IZOBRAZBA: osnovnošolska srednješolska univerzitetna in več

poklicna visokošolska

Težave, če so se pojavile prvič, trajajo:

manj kot 14 dni 14 dni ali več

Težave, ki jih imam, so se pojavile:

prvič drugič ali večkrat

STAROST:

Vprašalnik ima izobraževalne namene in vam lahko pomaga pri samoceni vašega zdravstvenega stanja,  
ni pa nadomestilo za obisk pri zdravniku.
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