Onko Teillä ADHD?
Alla olevat kysymykset saattavat auttaa selvittämään asiaa.

Monella aikuisella saattaa olla ADHD, vaikka he eivät ole siitä tietoisia. Miksi eivät? ADHD:n oireet sekoitetaan
usein esimerkiksi stressiin. Jos olette tuntenut tämänkaltaista turhautumista suuren osan elämästäsi, Teillä
saattaa olla ADHD – häiriö jota voidaan hoitaa.
Seuraava kysely voi toimia apuna sille, että tunnistatte oireitanne, mutta se ei kuitenkaan korvaa asiantuntijan
arviota tilanteestasi. Oikean diagnoosin tekeminen edellyttää aina kliinistä arviota. Riippumatta kyselyn
tuloksista, jos Teillä on kysyttävää ADHD-diagnoosista tai ADHD:n hoidosta, olkaa hyvä ja konsultoikaa
lääkäriänne.
Tämä seula on tarkoitettu vain aikuisille (18 vuotta täyttäneille).

Aikuisten ADHD-oirekyselyn (ASRS-V1.1) seula
from WHO Composite International Diagnostic Interview
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Hyvin usein

Usein

Joskus

Harvoin

Olkaa hyvä ja vastatkaa alla oleviin kysymyksiin oikealla näkyviä
vaihtoehtoja käyttäen. Kunkin kysymyksen kohdalla rastittakaa se ruutu, joka
parhaiten kuvaa vointianne ja pärjäämistänne viimeisten kuuden kuukauden
aikana. Antakaa täytetty lomake hoitavalle lääkärille seuraavalla
käynnillänne.
1. Kuinka usein Teidän on vaikea tehdä tehtäviä loppuun saakka sen
jälkeen, kun haastavat tai mielenkiintoiset osat on tehty?

Ei koskaan

Pvm

2. Kuinka usein Teillä on vaikeuksia järjestelmällisyyttä vaativissa
tehtävissä?
3. Kuinka usein Teidän on vaikea muistaa velvollisuuksianne tai sovittuja
tapaamisianne?
4. Kun Teidän pitäisi tehdä tehtävä, joka vaatii paljon ajatustyötä, kuinka
usein välttelette sitä tai viivyttelette sen aloittamista?
5. Kuinka usein kiemurtelette tai liikuttelette levottomasti käsiänne tai
jalkojanne kun joudutte istumaan paikoillanne pitkään?
6. Kuinka usein Teillä on yliaktiivinen olo ja tunnette pakonomaista tarvetta
tehdä asioita, ikään kuin sisällänne olisi moottori?
Laskekaa yhteen tummennetuissa ruuduissa olevat rastit. Jos rasteja on neljä (4) tai enemmän, oireenne
saattavat sopia ylivilkkaus-/tarkkaavaisuushäiriöön (ADHD). Teidän kannattaa keskustella asiasta hoitavan
lääkärinne kanssa.
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