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PCL – шкала самооцінки наявності ПТСР
Ця шкала самооцінки щодо симтомів ПТСР базується на критеріях DSM-IV та займає 5-7
хвилин вашого часу.
Між версіями для військових (М) і для цивільних (С) існують незначні відмінності, так само
як і для осіб, що побували в «особливо травмуючих обставинах» (S). Відмінності є в уточненні
ситуації в які Ви перебували – тому розглядаємо версію для військових як базову.
Інформація про автора/видавництво: Національний Центр PTSD, Бостон, США.
http://www.ncptsd.va.gov/, Дата видання: 1993
Опис
PCL – шкала самооцінки базується на критеріях DSM-IV та містить 17 пунктів – ознак
ПТСР
Респонденти оцінюють кожний пункт від 1 (зовсім ні) до 5 (дуже виражено), щоб вказати
ступінь прояву конкретного симптому впродовж минулого місяця.
Існують три версії PCL – шкали, хоча відмінності досить несуттєві. PCL –М - це військова
версія, і питання стосуються «травматичного (стресового) військового досвіду». PCL-С – версія
для цивільного населення, і питання стосуються «травматичного (стресового) досвіду у
минулому». PCL- S – версія стосується певного конкретного виду травми у минулому. Підрахунок
балів ідентичний для всіх трьох версій тесту.
Оцінка результатів і психометрія
Респонденти оцінюють кожний пункт від 1 (зовсім ні) до 5 (дуже виражено), щоб вказати
ступінь прояву конкретного симптому впродовж минулого місяця. Таким чином, діапазон оцінки
може перебувати в межах від 17 до 85 балів. Не дивлячись на те, що самооціночні шкали не слід
використовувати для постановки формального діагнозу PCL виявився хорошим діагностичним
інструментом, Weathers та інші (1993) рекомендують межі від 50 балів і вище - як оптимальний
показник для того, щоб вказати на можливе встановлення діагнозу ПТСР пост-комбатанта.
Альтернативна стратегія підрахунку полягає в тому, щоб використовувати окремі пункти у
відповідності до критеріїв DSM-IV. Наприклад, для підозри ПТСР необхідно, щоб було відмічено
не менше як на рівні «3» одне із питань діапазону 1-5, не менш як «3» серед питань 6-12, і мінімум
«2» серед питань 13-17. Пропонується граничний бал 3 або більше для кожного пункту - як
найбільш відповідний для цього підходу.
Психометрія.
PCL продемонстрував вагомі психометричні якості. Оцінка внутрішньої послідовності (альфа
Кронбаха) знаходиться між .94 (Blanchard та інші 1996) та .97 Weathers та інші. 1993). Про
надійність випробувального ретестування повідомили як .96 за 2-3 дня, і .88 за 1 тиждень
(Blanchard та інші, 1996; Руджерота інші., 2003)
PCL позитивно корелює з міссісіпською шкалою оцінки ПТСР з конвергентною валідністю між
r =.85 та r =.93 (Weathers та інші, 1993). Про сильну кореляцію повідомили шкала Кейна у MMPI-2
(.77), IES (.77-.90) and CAPS .92 (Blanchard та інші, 1996)
Граничний бал 50 для діагностування ПТСР продемонстрував хорошу чутливіть (.78 до .82) і
специфічність (.83 до .86). Зменшення балів до 44 показало кращу чутливість (.94), специфічність
(.86) і повну діагностичну ефективність (.90) с жертвами автомобільних аварій (Blanchard и. al.,
1996).
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Шкала самооцінки PCL -М (військова версія)
Ім'я ________________________________________________
Інструкція щодо заповнення: внизу перераховано проблеми або скарги, які людина може мати
внаслідок стресового (травматичного) військового досвіду.
Будь ласка. Прочитайте кожен пункт уважно, та поставте позначку «Х» у графі, що
найбільш чітко відображає частоту з якою Вас турбувало це питання минулого місяця
Не було
Інкол Помірн Част
Дуже
№; Питання
зовсім (1)

1

2
3

4

5

6

7

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

Думки і спогади, що повторюються і турбують,
або ж нав’язливі картини травматичного досвіду
з минулого?
Повторювані, турбуючи сни про травматичний
досвід з минулого?
Чи часто ви починаєте діяти так, як у
травмуючій ситауції, або почуваєтеся, ніби ви
ще там, ніби вона знову повторюється
(переживаєте ситуацію знову)?
Почуваєтеся пригніченим, засмучуєтесь, якщо
дещо нагадує вам травматичну ситуацію з
минулого?
Фізично реагуєте (тобто - сильне серцебиття,
проблеми з диханням або сильне потіння) коли
щось нагадує вам про травматичний досвід з
минулого?
Уникаєте думок або розмов про травматичну
ситуацію у минулому або уникаєте почуттів,
пов’язаних з цією ситуацією?
Уникаєте певної діяльності або ситуацій, тому
що вони нагадують вам травмуючи ситуацію з
минулого?
Відчували труднощі з пригадуванням важливих
частин травмуючої ситуації з минулого?
Втрата інтересу до того, що раніше приносило
задоволення?
Відчували відстороненість або ж «відрізаність»
від інших людей?
Відчували емоційне заціпеніння або
неможливість відчувати любов до близьких вам
людей?
Відчуття, що ваше майбутнє образіне?
Труднощі із засинанням або переривчастий
поверхневий сон?
Відчуття роздратування або вибухи гніву?
Труднощі з концентрацією уваги?
Постійно «насторожені», занадто пильні,
постійно очікуєте на небезпеку?
Відчуваєте себе знервованим (дьорганим) або
легко лякаєтесь?

и (2)

о (3)

о(4)

часто(5)
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Шкала самооцінки PCL -С (цивільна версія)
Ім'я ________________________________________________
Інструкція щодо заповнення: внизу перераховано проблеми або скарги, які людина може мати
внаслідок стресового (травматичного) досвіду у минулому
Будь ласка. Прочитайте кожен пункт уважно, та поставте позначку «Х» у графі, що
найбільш чітко відображає частоту з якою Вас турбувало це питання минулого місяця
Не було
Інкол Помірн Част
Дуже
№; Питання
зовсім(1)

1

2
3

4

5

6

7

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

Думки і спогади, що повторюються і турбують,
або нав’язливі картини травматичного досвіду з
минулого?
Повторювані, турбуючи сни про травматичний
досвід з минулого?
Чи часто ви починаєте діяти так, як у
травмуючій ситауції, або почуваєтеся, ніби ви
ще там, ніби вона знову повторюється
(переживаєте ситуацію знову)?
Почуваєтеся пригніченим, засмучуєтесь, якщо
дещо нагадує вам травматичну ситуацію з
минулого?
Фізично реагуєте (тобто - сильне серцебиття,
проблеми з диханням або сильне потіння) коли
щось нагадує Вам про травматичний досвід з
минулого?
Уникаєте думок або розмов про травматичну
ситуацію у минулому або уникаєте почуттів,
пов’язаних з цією ситуацією?
Уникаєте певної діяльності або ситуацій, тому
що вони нагадують вам травмуючи ситуацію з
минулого?
Відчуваєте труднощі з пригадуванням важливих
частин травмуючої ситуації з минулого?
Втрата інтересу до того, що раніше приносило
задоволення?
Відчуваєте відстороненість або ж відрізаність
від інших людей?
Відчуваєте емоційне заціпеніння або
неможливість відчувати любов до близьких вам
людей?
Відчуття, що ваше майбутнє обрізане?
Труднощі із засинанням або переривчастий сон?
Відчуття роздратування або вибухи гніву?
Труднощі з концентрацією уваги?
Постійно «насторожені», занадто пильні,
постійно очікуєте на небезпеку?
Відчуваєте себе знервованим (ною) дратівливим
або легко лякаєтесь?

и (2)

о (3)

о (4)

часто (5)

