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City Birth Trauma Scale 

 
 

Tento dotazník obsahuje otázky týkajúce sa Vašich skúseností 
s nedávnym pôrodom. Otázky sa pýtajú na možné traumatické zážitky počas pôrodu, 
alebo aj v období krátko pred pôrodom a krátko po pôrode (napr. hospitalizácia 
v nemocnici, začiatok pôrodnej činnosti, udalosti tesne po pôrode dieťaťa). Prosím 
vyznačte, či ste zažili niektoré z týchto pocitov. 

Kedy sa narodilo Vaše dieťa (dátum)?______________________________________ 

Počas pôrodu alebo tesne po pôrode:   

Boli ste presvedčená, že Vy alebo Vaše dieťa utrpíte vážne zranenie/poškodenie? Áno Nie 

Boli ste presvedčená, že Vy alebo Vaše dieťa môžete zomrieť? Áno Nie 
 
Nasledujúce otázky sa pýtajú na symptómy, ktoré ste mohli v priebehu pôrodu zažiť. 
Prosím vyznačte, ako často ste zažili tieto príznaky v priebehu posledného týždňa: 

 * Tieto otázky sa týkajú pôrodu, ale mnoho žien má symptómy súvisiace s udalosťami počas 
tehotenstva, krátko pred pôrodom, po pôrode, alebo sa týkajú ich dieťaťa. Pokiaľ je to tak aj u Vás,  
odpovedzte prosím tak, akoby sa Vaše symptómy týkali aj týchto udalostí, nielen pôrodu.

Symptómy súvisiace s pôrodom* ANI RAZ RAZ 2 - 4  

KRÁT 

5 ALEBO 

VIAC KRÁT 
Opakujúce sa nechcené spomienky na pôrod alebo jeho 
časť (ktoré neviete kontrolovať) 

    

Zlé sny alebo nočné mory o pôrode     
Opätovné prežívanie pôrodu/ veľmi živé vracajúce sa 
spomienky na pôrod 

    

Pocity rozčúlenia pri spomienke na pôrod     
Pocity napätia a úzkosti pri spomienke na pôrod     
Snaha vyhýbať sa myšlienkam na pôrod     
Snaha vyhýbať sa veciam, ktoré Vám pripomínajú pôrod 
(aj ľuďom alebo miestam) 

    

Neschopnosť spomenúť si na detaily z priebehu pôrodu     
Obviňovanie samej seba, alebo ostatných z toho, čo sa 
stalo počas pôrodu 

    

Prežívanie silných negatívnych pocitov z pôrodu (napr. 
strach, zlosť, hanba) 
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Symptómy, ktoré sa u Vás začali, alebo 
zhoršili od pôrodu 

ANI RAZ RAZ 2 - 4  

KRÁT 

5 ALEBO 

VIAC KRÁT 

Mala som zo seba zlý pocit /alebo/ mala som pocit, že sa 
niečo zlé stane 

    

Strata záujmu o veci, ktoré boli pre mňa predtým dôležité     
Pocit odcudzenia od ostatných ľudí v mojom okolí     
Neschopnosť pociťovať pozitívne emócie (šťastie, 
nadšenie) 

    

Pocity podráždenosti alebo agresivity     
Seba- deštruktívne pocity alebo nerozvážne správanie     
Pocity napätia a nervozity     
Pociťujem nepokoj a ľahko sa vyplaším     
Problémy so sústredením     
Nespím dobre  (pričom to nesúvisí s tým ako spí dieťa)     
Pocit, že všetko okolo je veľmi vzdialené, akoby vo sne     
Pocit, že veci okolo sú zvláštne, alebo že nie sú skutočné     

 

Pokiaľ ste mali niektoré z týchto symptómov:

Kedy tieto symptómy začali? 

Pred pôrodom  

Počas prvých 6 mesiacov po pôrode  

Viac ako 6 mesiacov po pôrode  

Nedá sa posúdiť/Nemala som žiadne 

symptómy 

 

 

Ako dlho tieto symptómy trvali/trvajú? 

Menej ako 1 mesiac  

1 až 3 mesiace  

3 mesiace alebo viac  

Nedá sa posúdiť/Nemala som žiadne 

symptómy 

 

Sú tieto pocity pre Vás stresujúce? 
 

Áno  Nie Niekedy 

Prekážajú Vám tieto príznaky pri Vašich bežných aktivitách 
(každodenné aktivity, kontakty s ľuďmi v okolí)? 

Áno  Nie Niekedy 

Môžu byť niektoré z týchto príznakov spôsobné užívaním liekov, 
alkoholu, drog alebo fyzickým ochorením? 

Áno  Nie Možno 

 

Ďakujeme Vám za vyplnenie dotazníka 


