7. Сега бихме искали да научим малко повече за
твоята епилепсия!

През изминалата седмица…

никога

рядко

понякога

често

през
цялото
време

... бях толкова добър (добра) в
спорта, колкото и другите
деца, въпреки епилепсията си











2.

... се дразнех, че не ми беше
позволено да плувам заради
епилепсията си











3.

... бях канен(а) по-рядко, в
сравнение със съучениците и
приятелите, заради
епилепсията си











4.

... имах чувството, че другите
хора не ме харесват толкова
много заради епилепсията ми











5.

... бях доволен (доволна) от
външния си вид











6.

... се нуждаех от много помощ от
други хора











7.

... това, че съм зависим(а) от
други хора, ме притесняваше











8.

... се страхувах да не получа
пристъп / припадък











9.

... имаше неприятности вкъщи
заради епилепсията ми











10.

... другите деца ми се
подиграваха заради
епилепсията ми











11.

... се чувствах некомфортно
заради епилепсията си











... се страхувах, че други хора
12.
могат да ме видят, когато
получа епилептичен пристъп











... отношението към мен беше
различно от това към моите
13.
братя и / или сестри заради
епилепсията ми











1.
.

.
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често

през
цялото
време

никога

рядко

понякога

... се срамувах заради
епилепсията си











... родителите ми ми
забраняваха някои неща
15.
заради епилепсията











През изминалата седмица…
14.

16.

... бях недоволен (недоволна) от
себе си заради епилепсията
си











17.

... чувствах, че родителите ми
изискват твърде много от мен





















... когато други хора правеха
нещо заедно, не бях
18.
допускан(а) заради
епилепсията ми
19.

... се притеснявах, че по-нататък
няма да си намеря работа
заради епилепсията си











20.

... се страхувах, че другите деца
намират болестта ми за
плашеща











... се притеснявах, че няма да си
21.
намеря стабилен приятел /
приятелка заради епилепсията











22.

... успявах да правя същите неща
като другите деца, които нямат
епилепсия











23.

... криех от родителите си как се
чувствам











24.

... се страхувах, че другите хора
ще помислят, че съм инвалид











... ми беше трудно да внимавам в
25.
училище заради епилепсията
ми











... се чувствах все едно не мога
26.
да мисля особено бързо
заради епилепсията ми











... забравях повече от другите
деца заради епилепсията ми











27.
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често

през
цялото
време

никога

рядко

понякога

28. ... ме безпокоеше това, че трябва
да вземам лекарства











29. ... се чувствах болен / болна
заради лекарствата си











30. ... пропусках да взема
лекарствата си











... ми се искаше да имам повече
контакти с други деца, които
31.
имат епилепсия











През изминалата седмица…

8. И накрая, няколко въпроса относно лечението ти и твоите лекари
поняникога
рядко
често
кога
През изминалата седмица…

през
цялото
време

1.

... ми се искаше да помоля
опитен лекар за съвет











2.

... ми беше трудно да правя
това, което лекарят ми смята
за правилно











3.

... чувствах, че моят лекар
показва твърде слаб интерес
към мен











4.

... се разбирах с лекарите











5.

... се чувствах достатъчно добре
информиран(а) за болестта си











Благодарим ти!
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