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City Birth Trauma Scale      

 שאלון טראומה בלידה        
 

 
 

ת הלידה האחרונה שהייתה לך. הוא שואל על אירועים טראומתיים  י חוויעוסק בשאלון זה  

אפשריים במהלך )או מדי לאחר( הלידה, והאם את חווה סימפטומים שמדווחים על ידי חלק  

 יתך. י התשובה הקרובה ביותר לחוומהנשים לאחר לידה. אנא סמני את 

 
 באיזה תאריך נולד/ה התינוק/ת שלך?_____________________ 

 
   במהלך הלידה ומיד לאחר מכן: 

 לא כן ך תפגעו באופן רציני?ת של/תינוקההאם האמנת שאת או 

 לא כן ? עלולים למותשלך  ת/תינוקאת או ההאם האמנת ש

 
 

. אנא סמני באיזו תדירות חווית את  שאולי חוויתהשאלות הבאות מתייחסות לסימפטומים 

 בשבוע האחרון: הסימפטומים הבאים 

 
 ללידה *   שקשוריםסימפטומים 

 
 בכלל לא 

פעם  

 אחת 

2-4  

 פעמים 

פעמים   5

 או יותר 

זיכרונות חוזרים ולא רצויים של הלידה )או של חלק  

 לשלוט בהם מהלידה( שאין ביכולתך 

    

ם בנוגע ללידה ) או קשורים  חלומות רעים או סיוטי

 ( ללידה

    

     פלשבקים של הלידה ו/או חוויה מחדש של האירוע 

     כאשר מזכירים לך את הלידה  נעשית עצבנית

     מרגישה מתוחה או חרדה כאשר מזכירים לך את הלידה 

     מנסה להימנע מלחשוב על הלידה 

להימנע מדברים שמזכירים לי את הלידה  מנסה 

 )כדוגמת אנשים, מקומות, תכניות טלוויזיה( 

    

     לא מצליחה להיזכר בפרטים של הלידה 

מאשימה את עצמי או אחרים באשר למה שקרה במהלך  

 הלידה 

    

מרגישה רגשות שליליים חזקים בנוגע ללידה )לדוגמה,  

 פחד, כעס, בושה( 

    

     
למרות שהשאלות הללו מתייחסות ללידה, לנשים רבות יש סימפטומים לגבי אירועים שקרו מיד לפני או אחרי  *

 עני בנוגע לאירועים הללו.   אנא הלידה. אם זה המקרה עבורך, והאירועים קשורים להיריון, ללידה או לתינוק, 
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 שהתחילו או החמירו מאז הלידה סימפטומים 

 
 בכלל לא 

פעם  

 אחת 

2-4  

 פעמים 

פעמים   5

 או יותר 

     מרגישה שלילית לגבי עצמי או חושבת שמשהו נורא יקרה

     איבדתי עניין בפעילויות שהיו חשובות לי 

     מאנשים אחרים  מנותקת מרגישה 

     לא מצליחה להרגיש רגשות חיובים )כגון שמחה, התרגשות(

     תוקפנית או מרוגזת מרגישה 

     הרסנות עצמית או מתנהגת בפזיזות מרגישה 

     מרגישה מתוחה ועל הקצה 

     או נבהלת בקלות חסרת מנוחה מרגישה 

     מתקשה להתרכז 

     התינוק/ת של לא ישנה טוב בגלל דברים שלא קשורים לדפוס השינה 

     כמו בחלום  או מרגישה מנותקת 

     מעוותים או לא אמיתיים הם מרגישה שדברים 

 
אם יש לך את אחד הסימפטומים: 

 כמה זמן נמשכים הסימפטומים? 

 פחות מחודש  

 חודש עד שלושה חודשים  

 שלושה חודשים או יותר  

 לא ישים )אין לי סימפטומים( 

 מתי הסימפטומים התחילו? 

 לפני הלידה  

 הלידה  רהחודשים הראשונים לאח 6 -ב 

 חודשים לאחר הלידה  6 - מיותר  

 לא ישים )אין לי סימפטומים( 

 לפעמים  לא כן האם הסימפטומים הללו גורמים לך למצוקה רבה?  

התנהגות   )כגון  עושה  כלל  בדרך  שאת  דברים  לעשות  ממך  מונעים  הם  האם 

 חברתיות, פעילויות יומיומיות( 
 לפעמים  לא כן

האם הסימפטומים הללו יכולים להיגרם בגלל תרופות, אלכוהול, סמים או  

 מחלה פיזית?   
 אולי  לא כן

 תודה רבה על השלמת השאלון 
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