
Screening for PTSD 

Are you troubled by the following? 

Yes  No  
You have experienced or witnessed a life-threatening event that caused 

intense fear, helplessness, or horror. 

 

Do you have intrusions about the event in at least one of the following ways? 

Yes  No  Repeated, distressing memories, or dreams 

Yes  No  
Acting or feeling as if the event were happening again (flashbacks or a sense 

of reliving it) 

Yes  No  
Intense physical and/or emotional distress when you are exposed to things 

that remind you of the event 

 

Do you avoid things that remind you of the event in at least one of the following ways? 

Yes    No  Avoiding thoughts, feelings, or conversations about it 

Yes    No  Avoiding activities and places or people who remind you of it 

 

Since the event, do you have negative thoughts and mood associated with the event in at least 2 

of the following ways? 

Yes    No  Blanking on important parts of it 

Yes    No  
Negative beliefs about oneself, others and the world and about the cause or 

consequences of the event 

Yes    No  Feeling detached from other people 

Yes    No  Inability to feel positive emotions 

Yes    No  Persistent negative emotional state 



Are you troubled by at least two of the following? 

Yes    No  Problems sleeping 

Yes    No  Irritability or outbursts of anger 

Yes    No  Reckless or self-destructive behavior 

Yes    No  Problems concentrating 

Yes    No  Feeling "on guard" 

Yes    No  An exaggerated startle response 

Reference: 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders 

(5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing 

  



ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹੇਠ ਦੇ ਕੇ ਪਰੇਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 

ਜੀ  ਕੋਈ  ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜ ਇੱਕ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਤੀਬਰ ਡਰ, ਲਾਚਾਰੀ, ਜ ਦਕਹਸਤ 

ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੂੰਦਾ ਦੇਕਿਆ ਹ.ੈ 

 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹੇਠ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਵੱਚ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ? 

ਜੀ  ਕੋਈ  ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਦੁੱਿ ਯਾਦ ਹੈ, ਜ ਸੁਪਨੇ 

ਜੀ  ਕੋਈ  ਐਕਕਟੂੰਗ ਜ ਮਕਹਸ ਸ ਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਘਟਨਾ ਨ ੂੰ  ਕਿਰ ਵਾਪਰ ਕਰਹਾ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ (ਾਾਜਵਕ 

ਜ reliving ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨ ੂੰ  ਇਸ) 

ਜੀ  ਕੋਈ  ਜੋਰਦਾਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤ ੇ/ ਜ ਤਣਾਅ ਜਦ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੁਝ ਘਟਨਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਹ,ੈ ਜੋ ਕਕ ਦਾ 

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ 

 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੁਝ ਹੇਠ ਕਦੱਤੇ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਵੱਚ ਘਟਨਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? 

ਜੀ    ਕੋਈ  ਹਟ ਕਵਚਾਰ, ਭਾਵਨਾ, ਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ 

ਜੀ    ਕੋਈ  ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਹ ੈਜੋ ਕੂੰਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਜ ਲੋਕ ਹਟ 

 

ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਵਚਾਰ ਅਤੇ ਹੇਠ ਕਦੱਤੇ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਕਵਚ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਕਿਤ 

ਮ ਡ ਹੈ? 

ਜੀ    ਕੋਈ  ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਕਹੱਸੇ 'ਤੇ ਝਪਕ 

ਜੀ    ਕੋਈ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ , ਹੋਰ ਅਤ ੇਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਰ ੇਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰ ੇ

ਨਕਰਾਤਕਮਕ ਕਵਸਵਾਸ 

ਜੀ    ਕੋਈ  ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਨਰਲੇਪ ਮਕਹਸ ਸ 

ਜੀ    ਕੋਈ  ਅਯੋਗਤਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮਕਹਸ ਸ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜੀ    ਕੋਈ  ਸਕਥਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਾਜ ਦੇ 

 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹੇਠ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪਰੇਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 

ਜੀ    ਕੋਈ  ਸਮੱਕਸਆ ਸੌਣ 

ਜੀ    ਕੋਈ  ਕਚੜਕਚੜੇਪਨ ਜ ਗੱੁਸ ੇਦੇ ਕਵਸਿੋਟ 



ਜੀ    ਕੋਈ  ਅਕਤ ਜ ਸਵੈ-ਤਬਾਹਕੁਕਾਾੂੰਨ ਵਰਤਾਓ 

ਜੀ    ਕੋਈ  ਸਮੱਕਸਆ ਕਿਆਨ 

ਜੀ    ਕੋਈ  ਭਾਵਨਾ "ਗਾਰਡ 'ਤੇ" 

ਜੀ    ਕੋਈ  ਇੱਕ ਅਸਾਿਾਰਣ ਪਰਤੀਕਰੀਆ 

 


