
PANİK BOZUKLUĞU ŞİDDETİ ÖLÇEĞİ (PBŞÖ) 
 

İsim Soyadı ____________________                   Değerlendirici_______________    Tarih    ____________ 
    
DEĞERLENDİRİLEN ZAMAN DİLİMİ:           Bir ay _______________ 
          (birini daire içine alın)                           Diğer (belirtiniz) ___________ 
 
DEĞERLENDİRİCİYE GENEL ÖNERİLER 
Amaç, agorafobili ya da agorafobisiz panik bozukluğundaki DSM-IV belirtilerinin şiddetini ölçmektir. Panik atağı 
sıklığı ve şiddetinin sabit bir biçimde ölçülmesini sağlamak amacıyla puanlamalar son bir ay için yapılır. 
Kullanıcılar farklı bir zaman dilimi seçerlerse zaman dilimi tüm başlıklar için tutarlı olmalıdır. 
Her soru 0-4 olarak puanlanır, öyle ki, 0=hiç ya da mevcut değil, 1=ılımlı, nadir belirtiler, hafif bozulma; 2=orta, sık 
belirtiler, işlevsellikte hafif etkilenme ama hala idare edilebilir; 3=şiddetli, aşırı uğraş halindeki belirtiler, işlevselliğin 
büyük ölçüde aksaması ve 4=aşırı, yaygın neredeyse değişmez belirtiler, yetiyitimi yaratıcı. 
Görüşmeci hastanın tam ya da sınırlı belirtili panik atağı/ları geçirip geçirmediğini bilmiyorsa önce bunu 
sormalıdır. Panik yoksa 2. ve 3. sorular 0 olarak puanlanmalı, görüşme 4. sorudan başlatılmalıdır. 4. ve 5. sorular 
da 0 olarak puanlandıysa 7. ve 8. sorular sorulmadan 0 olarak puanlanır. 
 
1. PANİK ATAĞI SIKLIĞI, SINIRLI BELİRTİLİ ATAKLAR DAHİL 

0=Hiç panik atağı ya da sınırlı belirtili panik atağı (SBP) yok 
1=Hafif, ortalama tam panik atağı sayısı haftada birden az ve bir SBP/gün’den daha fazla değil. 
2=Orta, haftada bir veya iki tam panik atağı ve/veya çoğul SBP’ler/gün. 
3=Şiddetli, haftada ikiden çok tam panik atakları ama ortalama günde birden çok değil. 
4=Aşırı, günde birden fazla tam panik atağı geçirme, geçirilen günlerin sayısının geçirilmeyenlerden fazla olması. 
 
2. PANİK ATAKLARI SIRASINDAKİ ZORLANMA, SINIRLI BELİRTİLİ ATAKLAR DAHİL  

0=Panik atağı ya da sınırlı belirtili panik atağı yok ya da ataklar sırasında hiç zorlanma yok.   
1=Ilımlı zorlanma, ama hiç ya da az bir aksama ile etkinliği sürdürebilmektedir. 
2=Orta zorlanma, ama hala idare edilebilir, etkinliğini sürdürebilmekte ve/veya konsantrasyonunu idame 
ettirmekte, ama bunları güçlükle yapabilmektedir. 
3=Şiddetli, belirgin zorlanma ve aksama, konsantrasyonunu yitirir ve/veya etkinliğini durdurmak zorundadır, ama 
odanın ya da durumun içinde kalabilmektedir. 
4=Aşırı, şiddetli ve yetiyitimi yaratıcı zorlanma, etkinliğini durdurmak zorunda, eğer mümkünse odayı ya da 
durumu terkedecektir, eğer kalırsa konsantre olamamakta, aşırı zorlanmaktadır. 
 
3. BEKLENTİ ANKSİYETESİNİN  ŞİDDETİ (Paniğe ilişkin korku, kaygılı beklenti ya da endişe) 

0=Panik atağı hakkında tasa yok 
1=Ilımlı, panik atağı hakkında arasıra korku, endişe ya da kaygılı beklentisi oluyor. 
2=Orta, sıklıkla endişeli, korkulu ya da kaygılı beklenti içinde, ama anksiyetesiz dönemleri de var. Dikkat çekici bir 
yaşam biçimi değişikliği var, ama anksiyete hala idare edilebilir ve genel işlevselliği bozulmamıştır. 
3=Şiddetli, panik atağı hakkındaki korku, endişe ve kaygılı beklentilerle zihinsel uğraşı, konsantrasyon ve/veya 
verimli işlev görme becerisinde büyük ölçüde aksama var. 
4=Aşırı, neredeyse sabit, yetiyitirici anksiyete, panik atağı hakkındaki korku, endişe ve kaygılı beklenti nedeniyle 
önemli görevleri sürdürememektedir. 
 
4. AGORAFOBİK KORKU / KAÇINMA 

0= Hiç, korku ya da kaçınma yok 
1=Ilımlı, arasıra korku ve/veya kaçınma, ama genellikle durumla yüzleşebilir ve başaçıkabilir Yaşam biçimi 
değişikliği yok ya da az. 
2=Orta, dikkat çekici korku ve/veya kaçınma, ama hala kontrol edilebilir; korkulan durumlardan kaçınır ama bir 
yoldaşla birlikte yüzleşebilir. Biraz yaşam biçimi değişikliği vardır, ama genel işlevsellik bozulmamıştır. 
3=Şiddetli, yoğun kaçınma; fobiye uyabilmek için büyük ölçüde yaşam biçimi değişikliği gerekmektedir, bu da 
olağan etkinlikleri sürdürmeyi güçleştirmektedir. 
4=Aşırı, yaygın yetiyitirici korku ve/veya kaçınma. Yaşam biçiminde yoğun değişiklik gerekmiştir öyle ki, önemli 
görevler yapılamamaktadır. 
 
PANİK ATAĞI İLE İLİŞKİLİ DUYUMLARDAN KORKU / KAÇINMA 

0=Zorlanma yaratıcı bedensel duyumları uyaran durum ya da etkinliklerden korku ya da kaçınma yok. 
1=Ilımlı, arasıra korku ve/veya kaçınma, ama genellikle bedensel duyumları uyaran durum ve etkinliklerle az 
zorlanma ile yüzleşebilir ve sürdürebilir. Yaşam biçiminde az değişiklik vardır. 
2=Orta, göze çarpıcı kaçınma ama hala idare edilebilir. Kesin ama sınırlı bir yaşam biçimi değişikliği vardır, öyle 
ki, genel işlevsellik bozulmamıştır. 
3=Şiddetli, yoğun kaçınma, yaşam biçiminde büyük ölçüde değişikliğe ya da işlevsellikte aksamaya yol 
açmaktadır. 
4=Aşırı, yaygın ve yetiyitimi yaratıcı kaçınma. Önemli görev ve etkinlikleri yapmayacak kadar yoğun bir yaşam 
biçimi değişikliği gerekmiştir. 
 

 

 

 

 

 



 
6. PANİK BOZUKLUĞUNA BAĞLI OLARAK ÇALIŞMA İŞLEVSELLİĞİNDE BOZULMA / AKSAMA.  
(Puanlayıcılara not: Bu soru çalışmaya odaklanmıştır. Eğer kişi çalışmıyorsa okulu, tam gün okula gitmiyorsa 
evdeki sorumlulukları hakkında sorular sorunuz.) 
0=Panik bozukluğu belirtilerinden dolayı bozulma yok. 
1=Ilımlı, hafif bozulma, işin zorlaştığını hissetmekte ama performansı hala iyidir. 
2=Orta, belirtiler düzenli ve kesin aksamaya yol açmakta, ama hala kontrol edilebilir. Meslek performansı 
etkilenmiş, ama başkaları çalışmasının hala yeterli olduğunu söylemektedirler.  
3=Şiddetli, mesleksel performansta önemli ölçüde bozulmaya neden olmuştur, öyle ki, başkaları farketmiştir; bazı 
günler işe gidememektedir ya da hiç iş yapamamaktadır. 
4=Aşırı, yeti yitirici belirtiler, çalışamamaktadır (ya da okula gidememekte veya ev içi sorumluluklarını 
sürdürememektedir). 
 
7. PANİK BOZUKLUĞUNA BAĞLI OLARAK TOPLUMSAL İŞLEVSELLİKTE BOZULMA / AKSAMA 

0=Bozulma yok. 
1=Ilımlı, hafif bozulma, toplumsal davranış niteliğinin biraz değiştiğini hissetmektedir ama toplumsal işlevsellik 
hala yeterlidir.  
2=Orta, toplumsal yaşamda kesin aksama, ama hala kontrol edilebilir. Toplumsal etkinliklerin sıklığında ve/veya 
kişiler arası etkileşimlerin niteliğinde biraz azalma vardır, ama hala olağan toplumsal etkinliklerin çoğuna 
katılabilmektedir. 
3=Şiddetli, toplumsal performansta önemli ölçüde bozulmaya neden olmaktadır. Toplumsal etkinliklerde belirgin 
bir azalma ve/veya diğerleriyle etkileşmekte belirgin bir güçlük vardır; diğerleriyle etkileşmek için kendini hala 
zorlayabilmekte ama toplumsal ya da kişiler arası durumların çoğundan hoşlanmamakta ya da iyi işlev 
görememektedir. 
4=Aşırı, yetiyitimi yaratıcı belirtiler, nadiren dışarı çıkmakta ve diğerleriyle etkileşmektedir, panik bozukluğu 
nedeniyle bir ilişkisini bitirmiş olabilir. 
 
 

TOPLAM PUAN (1-7. soruların toplamı)        
 
 
www.bilisseldavranisci.org 

 

 

 


