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( test rozpoznawania zaburzeñ zwi¹zanych z piciem alkoholu )

UWAGA! Test nie jest instrumentem diagnostycznym. Mo¿e byæ jedynie pomocny w wykrywaniu osób pij¹cych 

ryzykownie lub szkodliwie. W przypadku uzyskania wyniku sugeruj¹cego uzale¿nienie od alkoholu nale¿y przeprowadziæ 
bardziej szczegó³owe badanie diagnostyczne.

W prostok¹ty nale¿y wpisaæ iloœæ punktów odpowiadaj¹cych wybranej odpowiedzi. 
Wszystkie punkty nale¿y zsumowaæ. Wyniki podane s¹ na koñcu testu.

1. Jak czêsto pijesz napoje alkoholowe?

a) nigdy 0 pkt.

b) najwy¿ej raz w miesi¹cu 1 pkt.

c) dwa do czterech razy w miesi¹cu 2 pkt.

d) dwa, trzy razy w tygodniu 3 pkt.

e) czêœciej ni¿ trzy razy w tygodniu 4 pkt.

2. Gdy pijesz alkohol, to zazwyczaj w jakiej iloœci?

a) butelka piwa albo dwie lampki wina albo piêædziesi¹tka wódki 0 pkt.

b) dwie butelki piwa / pó³ butelki wina / setka wódki 1 pkt.

c) 3 butelki piwa / pó³ litra wina / pó³tora setki wódki 2 pkt.

d) 4 butelki piwa / butelka wina / dwie setki wódki 3 pkt.

e) wiêcej ni¿ w d) 4 pkt.

3. Jak czêsto zdarza Ci siê wypiæ wiêcej ni¿ trzy butelki piwa 

    albo wiêcej ni¿ butelkê wina, b¹dŸ te¿ wiêcej ni¿ pó³tora setki wódki?

a) nigdy 0 pkt.

b) rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu 1 pkt.

c) raz w miesi¹cu 2 pkt.

d) raz w tygodniu 3 pkt.

e) prawie codziennie 4 pkt.
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4. Jak czêsto w tym roku wypi³eœ wiêcej alkoholu ni¿ sobie to zaplanowa³eœ?

a) nigdy 0 pkt.

b) rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu 1 pkt.

c) raz w miesi¹cu 2 pkt.

d) raz w tygodniu 3 pkt.

e) prawie codziennie 4 pkt.

5. Jak czêsto „klinujesz” (pijesz rano na kaca)?

a) nigdy 0 pkt.

b) rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu 1 pkt.

c) raz w miesi¹cu 2 pkt.

d) raz w tygodniu 3 pkt.

e) prawie codziennie 4 pkt.

6. Jak czêsto w tym roku, z powodu picia nie mog³eœ sobie przypomnieæ, 

    co zdarzy³o siê poprzedniego dnia lub nocy?

a) nigdy 0 pkt.

b) rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu 1 pkt.

c) raz w miesi¹cu 2 pkt.

d) raz w tygodniu 3 pkt.

e) prawie codziennie 4 pkt.

7. Jak czêsto w tym roku zrobi³eœ pod wp³ywem alkoholu coœ niew³aœciwego, 

    czego nie zrobi³byœ na trzeŸwo?

a) nigdy 0 pkt.

b) rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu 1 pkt.

c) raz w miesi¹cu 2 pkt.

d) raz w tygodniu 3 pkt.

e) prawie codziennie 4 pkt.
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8. Jak czêsto w tym roku mia³eœ po piciu poczucie winy lub wyrzuty sumienia?

a) nigdy 0 pkt.

b) rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu 1 pkt.

c) raz w miesi¹cu 2 pkt.

d) raz w tygodniu 3 pkt.

e) prawie codziennie 4 pkt.

9. Czy Ty lub ktoœ inny dozna³ jakiegoœ urazu fizycznego w wyniku Twojego picia?

a) nie 0 pkt.

b) tak, ale nie w tym roku 2 pkt.

c) tak, w tym roku 4 pkt.

10. Czy ktoœ (np. cz³onek rodziny, lekarz, szef) interesowa³ siê Twoim piciem 

      albo sugerowa³ ograniczenie?

a) nie 0 pkt.

b) tak, ale nie w tym roku 2 pkt.

c) tak, w tym roku 4 pkt.

SUMA PUNKTÓW
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TWOJE PICIE ...

JRady dla Ciebie:

Ø nie zwiêkszaj czêstotliwoœci picia oraz iloœci alkoholu wypijanej jednorazowo!

Ø nie pij gdy zamierzasz prowadziæ samochód, gdy za¿ywasz leki b¹dŸ te¿, 
      gdy jesteœ w ci¹¿y lub karmisz piersi¹!

 0 - 5 pkt.  ... jest towarzyskie.

KLRady dla Ciebie:

Ø ogranicz picie!

Ø spytaj, co myœl¹ o Twoim piciu najbli¿sze Ci osoby!

Ø porozmawiaj o swoim piciu z fachowcem (pracownikiem poradni odwykowej) 
      - masz zapewnion¹ anonimowoœæ!

 6 - 9 pkt.  ... jest nadmierne.

LLL
Rady dla Ciebie:

Ø zacznij leczyæ siê w Oœrodku Terapii Uzale¿nienia!

Ø przyjdŸ na miting AA!

Ø nie traæ nadziei!

 10 pkt. i wiêcej  

... jest dla Ciebie niebezpieczne; 
najprawdopodobniej jesteœ uzale¿niony 

lub bardzo bliski uzale¿nienia siê od alkoholu.
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