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Pomiar zaburzenia po stresie traumatycznym wśród dzieci z umiarkowanym oraz wysokim 

upośledzeniem intelektualnym. 

 

Liesbeth Mevissen, Robert Didden, Hubert Korzilius, Ad De Jongh 

 

Wprowadzenie: Badania wykazują, że dzieci z umiarkowanym oraz wysokim upośledzeniem 

intelektualnym (MBID; IQ 50-85) mają podwyzszone ryzyko ekspozycji na traumę oraz 

zwiększone ryzyko wykształcenia PTSD. Niestety, w tej populacji PTSD pozostaje często 

niezdiagnozowane, stąd tez istnieje potrzeba skonstruowania odpowiednich narzędzi 

diagnostycznych do pomiaru PTSD w tej populacji. 

Cel: Celem niniejszej pracy było walidacja części narzedzia Anxiety Disorders Interview 

Schedule for Children (ADIS-C) poświęconej diagnozie PTSD w DSM-IV-TR oraz DSM-V. 

Metoda: 80 dzieci (wiek: 6-18 lat) z  umiarkowanym oraz wysokim upośledzeniem 

intelektualnym zostało przebadanych częścią ADIS-C, poświęconą PTSD. 

Wyniki: Wykazano bardzo dobre własnosci psychometryczne wyżej wspomnainego narzędzia w 

tej populacji badanych. Objawy PTSD w tej grupie badanych były zgodne z wyszczególnionymi 

w diagnozie PTSD w DSM-IV-TR oraz DSM-V. Dzieci z upośledzeniem intelektualnym 

przejawiały rzeczywiście wysokie wskaxniki ekzpozycji na traumę (kryterium A). 

Konkluzje: Wyniki wskazują na bardzo dobre własności psychometryczne części narzedzia 

Anxiety Disorders Interview Schedule for Children (ADIS-C) poświęconej diagnozie PTSD  
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