
KWESTIONARIUSZ DLA RODZINY BADANEGO
 LUB INNEJ OSOBY BLISKIEJ

Dotyczy: ..........................................................................................

Prosimy o ustosunkowanie się do poniższych pytań odnoszących się do historii picia (zażywania)
osoby badanej, wobec której jest prowadzone postępowanie ze wskazaniem, iż odpowiedź powinna
ściśle odnosić się do treści pytania i winna być poparta faktami z życia osoby badanej. Zawarte
możliwości  odpowiedzi  prosimy  podkreślać  lub  udzielać  pełniejszej  wypowiedzi.  Informacje
zawarte w kwestionariuszu mają charakter poufny i służą wyłącznie do celów badawczych.

1. Jak często badany pije napoje zawierające alkohol w ciągu ostatniego roku?

– raz w miesiącu lub rzadziej
– dwa do czterech razy w miesiącu
– dwa lub trzy razy w tygodniu
– cztery lub więcej razy w tygodniu

2. Od jak dawna badany w ogóle pije napoje zawierające alkohol?

-     od roku
– od 2-4 lat
– od 5-6 lat
– od 6-10 lat
– ponad 10 lat

3. Czy pijaństwo osoby badanej w przeszłości wpływało ujemnie na jego sytuację 
rodzinną, małżeńską itp.?

– nie dotyczy
– raczej nie
– tak, w jaki 

sposób?  ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............

4. Czy picie osoby badanej miało wpływ na stosunki z innymi ludźmi w kierunku 
pogarszania się tych stosunków?

– nie obserwowano
– tak, jakich osób to 

dotyczyło? ............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................



5. Czy picie badanego miało negatywny wpływ na jego zdrowi fizyczne i czy badany 
uskarżał się na następujące dolegliwości: biegunka, wymioty, zlewne poty, bóle 
wątroby, bóle nóg ( poniżej kolan), drżenie ciała, bóle i zawroty głowy, osłabienie i 
rozbicie, poranne nudności, bóle w mięśniach, bóle przewodu pokarmowego, 
jadłowstręt, dolegliwości w okolicy serca, obniżenie nastroju, złudzenia lub omamy, 
zaburzenia snu.

NIE    
TAK  (podkreśl jakie)
 

6. Jak często w okresie ostatniego roku badany nie mógł przypomnieć sobie, co 
zdarzyło się poprzedniego dnia lub nocy z powodu picia?

– nigdy
– rzadziej niż raz w miesiącu
– około raz w miesiącu
– około raz w tygodniu
– codziennie albo prawie codziennie.

      7. Czy badany albo jakaś inna osoba doznała jakiegoś urazu (fizycznego) w wyniku jego
picia? .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...........

8. Ile razy badany był dotychczas w szpitalu w związku z piciem alkoholu lub 
nadużywaniem innych środków chemicznych?

- ani razu; - 1 raz; -2 razy; -3 razu; - 4 razy; -5 razy i więcej.

9. Czy był kiedyś zatrzymany za nieostrożną jazdę, przekroczenie prędkości, 
prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości?

        
           NIE         
           TAK, ile razy i kiedy? ....................................................................................................

10. Czy badany był zatrzymany za nieodpowiednie zachowanie po pijanemu, obrazę lub 
napaść, czy pobił kogoś z rodziny, czy był karany sądownie.

           
           NIE
           TAK, proszę podkreślić lub opisać ................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

11. Czy po wypiciu badany staje się agresywny, czy był także agresywny wobec siebie?

          NIE 



          TAK, proszę podać 
przykłady......................................................................................... ..........................................
.........................................................................................................

12. Czy badany – w związku z piciem alkoholu – zaniedbywał łożenie środków na 
utrzymanie rodzin?

   
           NIE 
          TAK, proszę podać przykłady .........................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

13. Czy badany w ciągu ostatniego roku wyraźnie koncentrował się na picu alkoholu i z 
tego powodu zaniedbywał inne zainteresowania, obowiązki lub przyjemności?

           NIE 
           TAK, proszę podać przykłady.........................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

14. Czy w dniu następnym po nadużyciu alkoholu występowały u badanego następujące 
objawy lub dolegliwości?
Drżenia mięśniowe, nudności, wymioty, zaburzenia pamięci, wzmożona potliwość, 
zaburzenia snu, drażliwość, stany lękowe, zaburzenia w pracy serca, objawy 
padaczki, zaburzenia psychiczne?

           NIE 
           TAK, proszę podkreślić lub opisać ................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

15. Czy badany w okresie ostatniego roku podejmował próby kontrolowania picia, 
ograniczenia picia, deklarował, że nie będzie pił?

           NIE 
           TAK,  proszę podkreślić lub opisać................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

16. Czy w związku z piciem nastąpiła zmiana zachowań seksualnych np. stał się bardziej
pobudzony seksualnie lub przestał się tym interesować, jest skłonny do przemocy 
seksualnej, stał się bardziej zazdrosny i podejrzliwy o partnerkę, wykazywał 
skłonność do osób tej samej płci?

          NIE 



          TAK, proszę podkreślić lub 
opisać................................................................................ .........................................................
....................................................................................................................................................
...........................................................................................

17. Czy w ciągu ostatniego roku badany wypija alkohol z rana,  na czczo?

            NIE 
            TAK, jak często to robi, jaki pije alkohol .....................................................................
...................................................................................................................................................

18. Czy badany chowa alkohol. Czy robi zapasy, czy ukrywa  alkohol w domu lub poza 
domem?

            NIE 
            TAK, proszę podkreślić lub opisać................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

19. Czy badany w okresie ostatniego roku miał ciągi picia trwające powyżej 2 dni?

            NIE 
            TAK, jak często występowały takie ciągi .....................................................................
....................................................................................................................................................

20. Czy wskutek picia zdarzały się u badanego zaburzenia pamięci tzn. zupełna 
niepamięć z okresu picia, częściowa pamięć z okresu picia, pokrywanie zdarzeń 
wymazanych z pamięci zdarzeniami zmyślonymi?

           NIE 
           TAK, proszę podkreślić  rodzaj zaburzeń pamięci.

                                                                         ........................................................................
                                                                              (podpis osoby wypełniającej ankietę)


