
EPDS dotazník  (J. L. Cox, J. M. Holden, R. Sagovsky, Edinburgh)

 

Dotazník se nazývá Edinburgh Postnatal Depression Scale (EDPS) a byl vyvinut  

k identifikaci žen, které mohou mít poporodní depresi. 
 

 

 

EPDS bylo vyvinuto na klinice v Livingstonu a Edinburghu. EDPS se skládá z 10 

tvrzení. Matka má podtrhnout ze 4 možností odpověď, která nejlépe vyjadřuje její 

pocity z posledního týdne, a pokud existují pochybnosti, může se test za 2 týdny 

opakovat.  

 

Matky, které dosáhnou 13 a více bodů trpí depresivním onemocněním různé 

závažnosti. Nicméně skóre EPDS nesmí nahradit klinické vyšetření. Diagnóza musí 

být potvrzena pečlivým klinickým vyšetřením. Pomocí testu se nepodaří 

identifikovat úzkostlivou neurózu, fobii či choroby osobnosti. 

 

Pro správné vyhodnocení je nutné zodpovědět všech 10 otázek. Dotazník byste měla 

vyplnit sama, bez konzultací odpovědí s někým jiným.  

 

Prosím podtrhněte odpověď, která nejlépe vystihuje vaše pocity v posledních 7 

dnech (nikoli jak se cítíte dnes).  

 

Každá odpověď má skóre 0 až 3. Maximální skóre je 30. 

 

 

Příklad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cítila jsem se šťastná. 

Ano, vždy. 

Ano, většinou. 

Ne moc často. 

Vůbec. 

To by znamenalo:  

V minulém týdnu „jsem se cítila většinou šťastná“.  

Prosíme, vyplňte stejným způsobem ostatní 

otázky. 
 



V posledních 7 dnech:  
 

 

1. Byla jsem schopná se smát a vidět věci z lepší stránky 

 Stejně jako vždycky 

 Už ne tolik 

 Určitě ne tolik 

 Vůbec 

 

2. Těšila jsem se na věci s radostí 

 Jako jsem se vždycky těšívala 

 Spíše méně než dříve 

 Určitě méně než dříve 

 Vůbec 

 

3. Pokud něco nebylo tak jak má být, zbytečně jsem se obviňovala * 

 Ano, většinou 

 Ano, někdy 

 Ne moc často 

 Ne, nikdy 

 

4. Byla jsem znepokojená či ustaraná aniž bych měla důvod 

 Ne vůbec 

 Skoro nikdy 

 Ano, někdy 

 Ano, velmi často 

 

5. Cítila jsem bezdůvodně hrůzu a paniku* 

 Ano, často 

 Ano, někdy 

 Ne, ne příliš 

 Ne, vůbec 

 

6. Problémy se přede mnou kupily* 

 Ano, většinou jsem se s nimi nebyla schopna vypořádat 

 Ano, někdy jsem měla obtíže se s tím vypořádat jako obvykle 

 Ne, většinou jsem se s tím vypořádala 

 Ne, řešila jsem je stejně jako vždy 



 

7. Cítila jsem se tak nešťastná, že jsem měla problémy se spaním.* 

 Ano, většinou 

 Ano, docela často 

 Ne moc často 

 Ne nikdy 

 

8. Cítila jsem se smutná a měla jsem špatnou náladu* 

 Ano, většinou 

 Ano, docela často 

 Ne moc často 

 Ne nikdy 

 

9. Cítila jsem se tak nešťastná, že jsem plakala* 

 Ano, většinou 

 Ano, docela často 

 Jen příležitostně 

 Ne nikdy 

 

10. Pomýšlela jsem na to, že si ublížím* 

Ano, často 

Někdy 

Skoro nikdy 

Nikdy 

 

 

 

*Otázky označené hvězdičkou (3,5,6,7,8,9,10) jsou hodnoceny obráceně (3,2,1 a 0). 
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