Ispitivač: Postavite prvo pitanje kao što je napisano. Koristite dodatna potpitanja ili opise prema potrebi.
Vremensko razdoblje se odnosi na posljednja dva tjedna, osim ako nije drugačije navedeno. Napomena:
Posljednje pitanje, pitanje br. 9, temelji se na zapažanjima cjelokupnog razgovora.
1. DEPRESIJA: Kako biste opisali svoje raspoloženje u posljednja dva
tjedna? Osjećate li se dovoljno veselo ili ste u posljednje vrijeme vrlo
potišteni ili tužni? Koliko ste često u posljednja dva tjedna svaki dan
(Vašim vlastitim riječima)? Cijeli dan?
0. ne postoji
1. blaga
2. umjerena
3. jaka

Pokazuje manju tugu ili malodušnost kod ispitivanja.
Jasno vidljivo depresivno raspoloženje u trajanju do polovice
vremena u posljednja 2 tjedna: prisutno svakodnevno.
Značajno depresivno raspoloženje svakodnevnog trajanja preko
polovice vremena ometajući normalno motoričko i socijalno
funkcioniranje.

2. BEZNADNOST: Kako vidite svoju budućnost? Vidite li ikakvu
budućnost? – ili Vam se život čini prilično beznadan? Jeste li digli
ruke od svega ili još uvijek postoji neki razlog da se i dalje
trudite?
0. ne postoji
1. blaga
2. umjerena
3. jaka

2. umjereni
3. jaki

Pacijent osjeća da ga okrivljuju, ali ne i optužuju, manje od 50%
vremena.
Stalan osjećaj da ga okrivljuju i/ili povremen osjećaj da ga
optužuju.
Stalan osjećaj da ga optužuju. Kad ga se navede, priznaje da nije
tako.

5. PATOLOŠKA KRIVNJA: Jeste li skloni kriviti sebe za sitnice koje ste
možda napravili u prošlosti? Mislite li da zaslužujete što se toliko
brinete o tome?
0. ne postoji
1. blaga
2. umjerena
3. jaka

Pacijent se ponekad osjeća prekomjerno krivim zbog nekih
manjih grešaka, ali manje od 50% vremena.
Pacijent se obično (preko 50% vremena) osjeća krivim zbog
svojih postupaka u prošlosti, a njihovo značenje preuveličava.
Pacijent obično osjeća da ga se treba okriviti za sve što je pošlo
po zlu, čak i onda kada nije za to kriv.
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Nema depresije.
Depresija postoji, ali bez dnevnih varijacija.
Depresija odmah spomenuta kao jače izražena prijepodne.
Depresija značajno jača prijepodne, uz oštećeno funkcioniranje
koje se poboljšava poslijepodne.

7. RANO BUĐENJE: Budite li se ujutro ranije nego što je
uobičajeno za Vas? Koliko puta tjedno se to događa?
0. ne postoji
1. blago

3. jako

Nema ranog buđenja.
Povremeno se budi (do dvaput tjedno) 1 sat ili više prije
uobičajenog vremena za buđenje ili budilice.
Često se rano budi (do 5 puta tjedno) 1 sat ili više prije
uobičajenog vremena za buđenje ili budilice.
Svakodnevno se budi 1 sat ili više prije uobičajenog vremena.

8. SAMOUBOJSTVO: Osjećate li da život nema smisla? Jeste li ikad
poželjeli sve to okončati? Što ste mislili da biste mogli učiniti?
Jeste li stvarno i pokušali?
0. ne postoji
1. blago
2. umjereno

Malo inferiornosti; ne doseže osjećaj bezvrijednosti.
Pacijent se osjeća bezvrijedno, ali manje od 50% vremena.
Pacijent se osjeća bezvrijedno više od 50% vremena. Može ga
se navesti da prizna drugačije.

4. OSJEĆAJ KRIVNJE: Imate li osjećaj da Vas okrivljuju za nešto ili
čak da Vas pogrešno optužuju? Za što? (Ne računajte opravdanu
krivnju ili optužbe. Ne računajte deluzije o krivnji.)
0. ne postoji
1. blagi

0. ne postoji
1. blaga
2. umjerena
3. jaka

2. umjereno
Povremeno se osjećao beznadno u posljednja dva tjedna, ali još
uvijek gaji određene nade u budućnost.
Stalan, umjereni osjećaj beznadnosti u posljednja dva tjedna.
Može ga se nagovoriti da prizna mogućnost da se stanje može
popraviti.
Stalan i uznemirujući osjećaj beznadnosti.

3. SAMOOMALOVAŽAVANJE: Što mislite o sebi u odnosu na druge
ljude? Osjećate li se bolje, ne tako dobro, ili skoro isto kao i
drugi? Osjećate li se manje vrijedni ili čak bezvrijedni?
0. ne postoji
1. blago
2. umjereno
3. jako

6. JUTARNJA DEPRESIJA: Kad ste se osjećali potišteno u posljednja 2
tjedna, jeste li primijetili da Vam je potištenost jače izražena u
neko određeno doba dana?

3. jako

Česta razmišljanja da bi bilo bolje da ga nema, odnosno
povremene misli o samoubojstvu.
Temeljito razmišljao i razrađivao plan samoubojstva, ali bez
pokušaja samoubojstva.
Pokušaj samoubojstva očito zamišljen da završi smrću (tj.
slučajno otkriven ili sredstva nisu djelovala).

9. UOČENA DEPRESIJA: Temelji se na zapažanjima ispitivača
tijekom cjelokupnog razgovora. Pitanje “Da li Vam se plače?”,
kad se koristi u određenim trenucima tijekom razgovora, može
pružiti informacije korisne za ovo zapažanje.
0. ne postoji
1. blaga
2. umjerena
3. jaka

Pacijent izgleda tužan i žalostan, čak i tijekom nekih dijelova
razgovora, uključujući afektivno neutralan razgovor.
Pacijent izgleda tužan i žalostan tijekom cijelog razgovora, s
potištenim i monotonim glasom te je povremeno plačljiv ili na
rubu plača.
Pacijent grca kod uznemirujućih tema, često duboko uzdiše i
otvoreno plače, ili je stalno u stanju intenzivne potištenosti ako
je ispitivač siguran da je to prisutno.

