ANKETA
Sveiki,
Kartu su Lietuvos Valstybiniu psichikos sveikatos centru atliekame anoniminį šalies gyventojų tyrimą, kurio
tikslas ištirti gyventojų nuostatas alkoholio vartojimo atţvilgiu.
Mums yra svarbūs Jūsų atsakymai į kiekvieną klausimą, nes tik taip galima susidaryti vaizdą apie bendrą
Lietuvos gyventojų alkoholio vartojimą. Apklausa yra anonimiška, Jūsų atsakymai konfidencialūs, jie bus
naudojami tik statistiniuose apibendrinimuose.
Maloniai prašome Jus užpildyti šią anketą atsakant į kiekvieną klausimą, įdėti ją į voką, užklijuoti ir atiduoti
mūsų darbuotojai (-ui).
Ačiū, kad dalyvaujate šiame tyrime!
Anketos pildymo pavyzdys
Pažymėkite, prašau, savo atsakymus apibraukdami, ar pažymėdami varnele Jums tinkantį atsakymo
varianto (-ų) skaičių. Pvz.: Jei klausimai lentelėje, tai po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje.
Kaip dažnai Jūs...?

Einate pasivaikščioti?
Bėgiojate?

4 ar daugiau
kartų per
savaitę

2-3 kartus
per savaitę







2-4
kartus
per
mėnesį



Kartą per
mėnesį ar
rečiau

Niekada







Ar mėgstate ledus?
 Taip
 Ne
ANKETA
P1. Nurodykite, prašau, sutinkate ar
nesutinkate su pateiktais teiginiais.
Kiekvienoje eilutėje pasirinkite ir
paţymėkite po vieną atsakymą.
1. Saikingas alkoholio vartojimas yra
kasdienio gyvenimo dalis.
2. Lietuvoje alkoholio vartojama per
daug, per daţnai.
3. Alkoholis turėtų būti vartojamas tik
esant ypatingoms progoms, šventėms.
4. Išgėrus keletą bokalų alaus ar vyno
taurių dar galima vairuoti.
5. Kasdien išgerti „taurelę“ labai sveika.
6. Nėščiai moteriai nėštumo metu ar
prieš gimdymą sveika šiek tiek
išgerti.
7. Nevartojantys alkoholio ţmonės
nelabai pritampa prie kitų.
8. Vakarėliai linksmesni, kai juose yra
alkoholinių gėrimų.

Visiškai
sutinku
(1)

Greičiau
sutinku
(2)

Nei sutinku,
nei nesutinku
(3)

Greičiau
nesutinku
(4)

Visiškai
nesutinku
(5)

















































































P2. Palyginkite, prašau, savo alkoholio vartojimo įpročius su Lietuvos gyventojų vartojimo įpročiais.
Paţymėkite tik vieną atsakymą:
 (1) Aš vartoju maţiau
 (2) Aš vartoju taip pat, kaip ir dauguma Lietuvos gyventojų
 (3) Aš vartoju daugiau
 (4) Nevartoju alkoholio
P3. Vartodami alkoholį, kaip nusprendţiate, kiek išgerti? Galimi keli atsakymai:
 (1) Geriu tiek, kiek kiti ţmonės kompanijoje.
 (2) Geriu tiek, kiek esu įpratęs.
 (3) Geriu tiek, kiek rekomendavo mano draugas, gydytojas ar kiti.
 (4) Geriu tiek, kiek reikia, kad patirčiau malonumą.
 (5) Geriu tiek, kiek yra.
 (6) Geriu tiek, kad nesijausčiau kitą dieną blogai.
 (7) Kita, įrašykite:_______________________
 (98) Nevartoju alkoholio
P4. Kai vartojate alkoholinius gėrimus, ar kartu su jumis vartoja alkoholį ir Jūsų
sutuoktinis/sutuoktinė, širdies draugas/draugė? Paţymėkite tik vieną atsakymą:
 (1) Visada/beveik visada.
 (2) Daţnai.
 (3) Maždaug pusę atvejų.
 (4) Retai/beveik niekada.
 (5) Niekada.
 (6) Nevartoju alkoholio.
 (7) Mano partnerė/partneris negeria.
 (8) Neturiu partnerio/partnerės.
P5. Kokie gėrimai, Jūsų
nuomone, labiausiai tinka
vartoti šiomis progomis:
Kiekvienoje eilutėje galite
pasirinkti kelis atsakymus
Vestuvės
Svečių lankymas
Pirtis
Laisvadienio pietus
Verslo pietūs, oficialūs
priėmimai
6. Penkiolikos metų
gimtadienis
7. Darbovietės šventės
8. Kūčių vakaras
9. Krikštynos
10. Laidotuvės
1.
2.
3.
4.
5.






Sidras ir
panašaus
stiprumo
alkoholiniai
kokteiliai (3)





Vynas,
šampana
s,
vermutas
(4)





Degtinė,
konjakas ir
kt. stiprieji
alkoholiniai
gėrimai (5)



























































Nealkoh
oliniai
gėrimai
(1)

Alus
(2)






Nei
vienas iš
šių (6)





P6. Kiek Jums buvo metų, kai pirmą kartą pavartojote alkoholinių gėrimų?
Įrašykite: I___I___I
 (98) Nesu vartojęs alkoholinių gėrimų
P7. Nuo kelių metų leistumėte paragauti alkoholinių gėrimų savo vaikui (jei neturite, įsivaizduokite)?
Įrašykite: I___I___I
 (98) Niekada neleisčiau

P8. Nuo kelerių metų, Jūsų nuomone, ţmogus gali švęsti savo gimtadienį pasivaišindamas
alkoholiniais gėrimais?
Įrašykite:
I___I___I
 (999) Niekada
P9. Ar vartojote kokius nors alkoholinius gėrimus per paskutinius 12 mėnesių?:
 (1) Taip.
 (2) Ne.
Jei visai nevartojate alkoholinių gėrimų atsakykite į P10 klausimą, o tada pildykite toliau nuo P13
klausimo.
Jei vartojate alkoholinius gėrimus, P10 praleiskite ir atsakinėkite toliau nuo P11 klausimo.
P10. Alkoholinių gėrimų nevartojate, nes:
Paţymėkite visus Jums tinkančius atsakymus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dėl savo sveikatos būklės.
Dėl savo religinių įsitikinimų.
Dėl to, kad bijau prarasti savikontrolę.
Uţaugau aplinkoje, kurioje nevartojamas alkoholis.
Laikausi blaivybės iš principo.
Aš mačiau tiek daug blogų alkoholio vartojimo pavyzdţių, kad nenoriu pats vartoti.
Nevartoju, nes mano šeima ir draugai nepritaria tam.
Todėl, kad bijau tapti priklausomu.
Todėl, kad tai neskanu.
Be jokių rimtų prieţasčių.
Kad turėčiau daugiau laiko darbui.
Negeriu, nes noriu išleisti pinigus kitiems dalykams.
Negeriu, nes noriu būti geru pavyzdţiu vaikams.















P11. Alkoholinius gėrimus vartojate, nes:
Paţymėkite visus Jums tinkančius atsakymus
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Alkoholis puikiai tinka prie maisto.
Aš jaučiuosi linksmesnis išgėręs.
Mane supantys ţmonės vartoja alkoholį.
Kai išgeriu, laikinai pamirštu kasdienius rūpesčius ir problemas.
Alkoholis padeda man uţmigti.
Vartoju alkoholį tam, kad atsipalaiduočiau.
Malonu šiek tiek išgerti, kai nėra ką veikti.
Aš pripratęs tai daryti, tai mano gyvenimo dalis.
Man kartais tenka išgerti per darbo susitikimus/verslo pietus.
Alkoholis sušildo šaltą dieną.
Alkoholis padeda man atsigauti po sunkios darbo dienos.
Alkoholis sukuria vakarėlio sielą.
Kartais po ilgos savaitės, ar sunkaus darbo, aš jaučiu, kad nusipelniau gero gėrimo.
Aš kartais išgeriu, kai susiduriu su sunkumais.
Man lengviau susipaţinti su priešingos lyties atstovais, kai esu išgėręs.

















P12. Kokius alkoholinius gėrimus
esate vartoję šiems negalavimams
pašalinti?
Ţymėkite kiekvienoje eilutėje,
eilutėje galimi keli atsakymai.
1. Nemigai.
2. Virškinimo sutrikimams.
3. Širdies skausmams ir kitiems
širdies negalavimams
malšinti.
4. Kitam skausmui malšinti.
5. Peršalimo ligoms.
6. Kraujotakos ir kraujo
spaudimo reguliavimui.
7. Nerimui.
8. Blogai nuotaikai.




Degtinė,
konjakas ir
kt. stiprieji
alkoholiniai
gėrimai (4)



Šiam
sutrikimui
šalinti
nevartojau
alkoholio (5)






Sidras ir
panašaus
stiprumo
alkoholiniai
kokteiliai (2)





















































Alus
(1)

Vynas,
šampanas,
vermutas (3)

Klausimai visiems:
P13. Atsakykite, prašau, į šiuos klausimus:
1.
2.
3.
4.
5.

7.
8.
9.
10.

Ar esate gavęs alkoholinių gėrimų dovanų, per paskutinius 12 mėnesių?
Ar pats, pati gaminote alkoholinius gėrimus per paskutinius 12 mėnesių?
Kai vykstate į uţsienį, ar grįţdami atveţate namiškiams, draugams, kolegoms
alkoholinių gėrimų lauktuvių?
Ar dovanojate alkoholinius gėrimus norėdamas, norėdama atsidėkoti uţ paslaugą ar
pagalbą?
MOTERIMS: Ar vartojote/vartotumėte alkoholinius gėrimus būdama nėščia?
VYRAMS: Ar sutikote/sutiktumėte, kad Jūsų sutuoktinė, draugė vartotų
alkoholinius gėrimus būdama nėščia?
Ar pirkote/pirktumėte nepilnamečiui, nepilnametei alkoholinį gėrimą?
Ar turėjote finansinių sunkumų dėl alkoholio vartojimo?
Ar turėjote problemų darbe dėl alkoholio vartojimo?
Ar turėjote problemų su teisėsauga ar policija dėl alkoholio vartojimo?

P14. Ar turite vairuotojo teises? Paţymėkite tik vieną atsakymą.
 (1) Turiu.
 (2) Neturiu, nes nesimokiau, nelaikiau egzaminų.
P15. Kiek kiekvienas iš šių veiksnių Jus asmeniškai
paskatintų riboti alkoholinių gėrimų vartojimą.
Ţymėkite kiekvienoje eilutėje, eilutėje galimas tik vienas
atsakymas.
1.
Jūsų šeimos ir draugų nepritarimas
2.
Nenoras gerti daugiau, nei Jūsų draugas/-ai.
3.
Negeriančių ţmonių aplinka.
4.
Pagirios, bloga savijauta išgėrus.
5.
Nenoras, kad Jūsų vartojimo įpročiai būtų pavyzdys
kitiems.
6.
Išlaidos alkoholiui.
7.
Baimė, kad išgėrus negalėsite kontroliuoti savo elgesio.
8.
Maţametis vaikas Jūsų šeimoje.
9.
Ţala sveikatai.
10. Pavojingas ir reikalaujantis daug dėmesio darbas.
11. Sportas, treniruotės (jei sportuotumėte,

Taip (1)



Ne (2)

























 (3) Neturiu, nes atimtos.
Greičia
Labai
u
paskatin
paskatin
tų (4)
tų (3)









Visiškai
nepaskati
ntų (1)

Greičiau
nepaskati
ntų (2)















































P15. Kiek kiekvienas iš šių veiksnių Jus asmeniškai
paskatintų riboti alkoholinių gėrimų vartojimą.
Ţymėkite kiekvienoje eilutėje, eilutėje galimas tik vienas
atsakymas.
treniruotumėtės).
12. Jūsų religiniai įsitikinimai.
13. Kita, įrašykite:.........................................................

Visiškai
nepaskati
ntų (1)

Greičiau
nepaskati
ntų (2)







Greičia
Labai
u
paskatin
paskatin
tų (4)
tų (3)






P16. Paţymėkite, ar buvote atsidūręs kurioje nors iš ţemiau išvardintų situacijų dėl to, kad buvote
išgėręs. Paţymėkite visus Jums tinkančius atsakymus
1.
Ginčas, barniai.

2.
Muštynės.

3.
Patyrėte suţalojimų.

4.
Suţalojote kitą asmenį.

5.
Pametėte pinigus.

6.
Sugadinote materialines vertybes.

7.
Buvote apiplėštas.

8.
Vairavote mašiną išgėręs.

9.
Gailėjotės dėl to, ką kalbėjote arba darėte.

10. Kita, įrašykite: ..........................................................................................

0.
Nesu atsidūręs nei vienoje iš šių situacijų

P17. Paţymėkite valandų skalėje nuo kada iki kada, Jūsų nuomone, turėtų būti leidţiama prekiauti
alkoholiniais gėrimais kiekvienoje iš šių įstaigų:
Atsakymą paţymėkite valandų skalėje prie kiekvienos įstaigos, PVZ.: nuo 11 val. iki 17 val.:

Va
l:

Va
l:

                       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1. Specializuotose alkoholio parduotuvėse.
                       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 (0) Visą parą
 (98) Specializuotų alkoholio parduotuvių neturėtų būti.

Va
l:

2. Maisto prekių parduotuvėse:
                       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 (0) Visą parą
 (98) Maisto prekių parduotuvėse neturėtų būti leidţiama prekiauti alkoholiu

Va
l:

3. Kioskuose:
                       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 (0) Visą parą
 (98) Kioskuose neturėtų būti leidţiama prekiauti alkoholiu

Va
l:

4. Degalinėse:
                       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 (0) Visą parą
 (98) Degalinėse neturėtų būti leidţiama prekiauti alkoholiu

Va
l:

5. Restoranuose, kavinėse, baruose.
                       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 (0) Visą parą
 (98) Restoranuose, kavinėse, baruose neturėtų būti leidţiama prekiauti alkoholiu

Va
l:

6. Kita, įrašykite: .................................
                       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 (0) Visą parą

 (98) Čia neturėtų būti leidţiama prekiauti alkoholiu

Parengė:
Valstybinio psichikos sveikatos centro Priklausomybės ligų skyriaus
vyriausioji specialistė Lina Ignatavičiūtė.

