
City Birth Trauma Scale 

 مقیاس ضربھ تولد سیتی

 

این پرسشنامھ پرسد. در مورد تجربھ شما در طی زایمان نوزاد اخیرتان سؤاالتی می این پرسشنامھ
دھد، زای احتمالی در حین (یا بالفاصلھ بعد) از زایمان و تولد را مورد پرسش قرار میرویدادھای آسیب

لطفاً کنید. دھند تجربھ میکھ برخی از زنان پس از زایمان خود گزارش میمی را و یا اینکھ آیا عالئ
   بیشترین نزدیکی را بھ تجربھ شما دارد.  کھ عالمت بزنید ای راگزینھ

 نوزاد شما در چھ تاریخی متولد شده است؟

   در طول زایمان، تولد و بالفاصلھ پس از آن:
 خیر بلی  طور جدی آسیب خواھید دید؟باور داشتید کھ شما یا نوزادتان بھ آیا 

 خیر بلی ؟داشتید کھ شما یا نوزادتان خواھید مردآیا باور 

 

کھ ممکن است از سوی شما تجربھ شده باشد. لطفاً  پرسداز عالئمی میآید، سؤاالتی کھ در ادامھ می
 اید؟ تجربھ کرده در ھفتھ گذشتھمشخص نمائید کھ عالئم زیر را تا چھ اندازه 

 بار یا بیشتر 5 بار 4تا  2 یک بار اصالً  *عالئم مربوط بھ زایمان
(یا  زایمان مورد ھ و نکرار شونده درخاطرات ناخواست

 بخشی از آن) کھ قادر بھ کنترل آن نیستید
    

مورد زایمان (یا  در ھا یا روؤیاھای ناخوشایند کابوس
 آن) ط بھمربو

    

زندگی کردن مجدد آن یا  و/ فلش بک یھ زایمانداشتن 
 تجربھ

    

     ناراحت شدن ھنگام یادآوری زایمان
     احساس تنش و اضطراب ھنگام یادآوری زایمان

     تالش برای اجتناب از فکر کردن در مورد زایمان
-تالش برای اجتناب از چیزھایی کھ مرا بھ یاد زایمان می

 تلویزیون)ھای ھا، برنامھ(مثالً اشخاص، مکان اندازد
    

     ناتوانی در بھ یاد آوردن جزئیات مربوط بھ زایمان 
سرزنش خودم یا دیگران برای آنچھ در حین زایمان اتفاق 

 افتاده است
    

مورد زایمان (مانند  شدید در منفی ھایاحساس ھیجان
 ترس، عصبانیت و شرم)

    

درباره رویدادھایی  کھدارند ، اما بسیاری از زنان عالئمی ھستندزایمان  اگرچھ این سؤاالت مربوط بھ
و رویدادھا بھ  برای شما اینطور است . چنانچھانداتفاق افتاده س از زمان زایماندرست قبل یا پ کھ ھستند

 ، بھ سؤاالت زیر پاسخ دھید. ا پس از تولد نوزاد مربوط ھستندزایمان و ی دوره بارداری،



بار یا  5  بار 4تا  2 یک بار اصالً  شدند تربدیا  زایمان شروع عالئمی کھ از
 بیشتر

 فی در مورد خودم و یا فکر کردن بھداشتن احساس من
 قرار است اتفاق بیفتد کیرویداد وحشتنا اینکھ

    

قبالً برایم مھم ھایی کھ عالقھ بھ فعالیت از دست دادن
 اندبوده

    

     از دیگران جدایی یا فاصلھاحساس 
مثبت (مانند شادی  ھایدشواری در تجربھ کردن ھیجان

 )زدگی ھیجانو 
    

     پذیری یا پرخاشگریاحساس تحریک
     گری یا رفتار بی محابااحساس خود تخریب

     احساس تنش و آماده از کوره در رفتن
     احساس از جا پریدن و بھ آسانی یکھ خوردن

     تمرکز کردندشواری در 
کھ بھ الگوی خواب کودک ارتباطی  خوب نخوابیدن

 ندارد
    

-یا بھ سر میرؤ و یا اینکھ انگار در احساس جدا افتاده
 برید

    

یا واقعی  انداینکھ اشیاء پیرامون تحریف شدهاحساس 
 باشندنمی

    

 

 ، مشخص نمائید:از عالثم زیر را داریدچنانچھ ھر کدام 

 ؟این عالئم چھ مدت بھ طول انجامید  این عالئم شروع شد؟چھ زمانی 
  کمتر از یک ماه  قبل از زمان زایمان

  یک تا سھ ماه  پس از زایمان شش ماه اول
  سھ ماه یا بیشتر  بیش از شش ماه پس از زایمان

  قابل اجرا نیست (من عالمتی ندارم)  ی ندارم)قابل اجرا نیست (من عالءت
 

 گاھی اوقات خیر بلی  ؟کندبرای شما ایجاد می زیادی آیا این عالئم ناراحتی یا پریشانی 
 برای مثال ( دھیدکھ معموالً انجام میھای آیا این عالئم شما را از انجام فعالیت

 ؟داردھای روزمره ) باز میمعاشرت یا فعالیت
 گاھی اوقات خیر بلی

و یا بیماری تواند ناشی از مصرف دارو، الکل، مواد آیا ھر کدام از این عالئم می
 جسمی باشد؟

 گاھی اوقات خیر بلی

  

 با تشکر از شما برای تکمیل این پرسشنامھ


