
               
 

ALKOHOLFOGYASZTÁSI RENDELLENESSÉGEK AZONOSÍTÁSI TESZTJE 
 

NÉV  

SZÜL. DÁTUM  

KEZELŐORVOS  

DÁTUM  

 

Az elmúlt 12 hónapban: Soha 
Havonta vagy 

ritkábban 

Havonta 2-

4-szer 

Hetente 2-

3-szor 

4 vagy többször 

egy héten 

A.1. Milyen gyakran fogyaszt 

alkohol tartalmú italt? 
0 1 2 3 4 

Az elmúlt 12 hónapban: 
1 vagy 

2 

3 vagy 

4 

5 vagy 

6 

7 - 

9 

10 vagy 

több 

A.2. Hány alkohol tartalmú italt fogyaszt egy olyan átlagos 

napon, amikor alkoholt iszik? 

(egy ital= egy pohár (2,5 dl) sör, vagy egy pohár (1 dl) bor, vagy 

egy pohár (0,3 dl) tömény 

0 1 2 3 4 

Az elmúlt 12 hónapban: Soha 
Ritkábban, 

mint havonta 
Havonta Hetente 

Naponta, vagy 

majdnem 

naponta 

A.3. Milyen gyakran fordul elő, hogy hat vagy 

több italt iszik meg egy alkalommal? 

(egy ital= egy pohár (2,5 dl) sör, vagy egy 

pohár (1 dl) bor, vagy egy pohár (0,3 dl) 

tömény 

0 1 2 3 4 

A.4. Milyen gyakran fordult elő az elmúlt 

évben, hogy úgy érezte nem tudja 

abbahagyni az ivást, ha egyszer elkezdte? 

0 1 2 3 4 

A.5. Hányszor fordult elő az elmúlt évben az, 

hogy az ivás miatt nem végzett el olyan 

dolgokat, amit szokásosan elvárnak öntől? 

0 1 2 3 4 

A.6. Hányszor fordult elő az elmúlt évben, 

hogy egy nagyobb ivás után reggel innia 

kellett, hogy magához térjen? 

0 1 2 3 4 



Az elmúlt 12 hónapban: Soha 
Ritkábban, 

mint havonta 
Havonta Hetente 

Naponta, vagy 

majdnem 

naponta 

A.7. Az elmúlt évben hányszor fordult elő, 

hogy bűntudata, vagy lelkiismeret furdalása 

volt az ivás után? 

0 1 2 3 4 

A.8. Hányszor fordult elő az elmúlt évben, 

hogy az ivás miatt képtelen volt emlékezni 

arra, mi történt az előző este? 

0 1 2 3 4 

Az elmúlt 12 hónapban: Igen 

Igen, de nem 

az elmúlt 

évben 

Igen, az 

elmúlt 

évben 

A.9. Előfordult-e, hogy Ön vagy valaki más megsérült az Ön ivása miatt? 0 1 2 

A.10. Előfordult-e, hogy rokona, barátja, orvos vagy más egészségügyi 

szakember aggódott az alkoholfogyasztása miatt, vagy azt javasolta, hogy 

mérsékelje azt? 

0 1 2 

 

ÖSSZESEN:  

 

INTERVENCIÓ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


