
 

AUDIT 

წიკითხეთ კითხვები ისე, როგორც წერია და დაიწყეთ AU კოდიანი კითხვარის ადმინისტრირება, მიაქციეთ ყურადღება 

რესპონდენტის პასუხებს. გაითვალისიწინეთ კოდირება "ერთი სტანდარტული სასმისის" მიხედვით. აუცილებლად გამოიყენეთ 

სტანდარტული სასმისის  მოკარნახე ბარათი. აუხსენით და აჩვენეთ რესპონდენტს ბარათზე, თუ რას ნიშნავს "ერთი სტანდარტული 

სასმისი".  მონიშნეთ სწორი პასუხის ნომერი. დასაშვებია მხოლოდ ერთი პასუხის შემოხაზვა. შეკითხვები ფოკუსირებულია ბოლო 

12 თვეზე.  
AU1 რამდენად ხშირად სვამთ ალკოჰოლის შემცველ 

სასმელს? 

0 არასდროს AU9 

1 ყოველთვიურად ან უფრო იშვიათად 

AU2 

2 თვეში 2-4-ჯერ 

3 კვირაში 2-3-ჯერ 

4 კვირაში 4-ჯერ ან მეტჯერ 

AU2 ალკოჰოლის შემცველი სასმელის დალევისას, რამდენ  

"სტანდარტულ სასმელს" სვამთ ერთ ტიპურ, 

ჩვეულებრივ დღეს? 

0 1 ან 2 

AU3 

1 3 ან 4 

2 5 ან 6 

3 7, 8, ან 9 

4 10 ან მეტი 

დათვალეთ AU2 და AU3 კითხვების საერთო ჯამი. თუკი ჯამი = 0 გადადით AU9                  ჩაწერეთ ჯამი-> 
  

AU3 ერთ დალევაზე რამდენად ხშირად სვამთ ექვს ან 

მეტ "სტანდარტულ სასმელს"? 

0 არასდროს 

AU4 

1 იშვიათად  

2 ყოველთვიურად 

3 ყოველკვირეულად 

4 ყოველდღე ან თითქმის ყოველდღე 

AU4 ბოლო 12 თვის განმავლობაში, რამდენჯერ 

აღმოგიჩენიათ, რომ თუ დაიწყეთ სასმელის მიღება 

გიჭირთ გაჩერება? 

0 არასდროს 

AU5 

1 იშვიათად  

2 ყოველთვიურად 

3 ყოველკვირეულად 

4 ყოველდღე ან თითქმის ყოველდღე 

AU5 ბოლო 12 თვის განმავლობაში, სმის გამო რამდენად 

ხშირად ვერ შეძელით თქვენზე დაკისრებული 

მოვალეობების შესრულება?  

0 არასდროს 

AU6 

1 იშვიათად  

2 ყოველთვიურად 

3 ყოველკვირეულად 

4 ყოველდღე ან თითქმის ყოველდღე 

AU6 ბოლო 12 თვის განმავლობაში, რამდენად ხშირად 

დაგჭირვებიათ დილით ერთი ჭიქის დალევა 

ნაბახუსევზე (პახმელიაზე) მდგომარეობიდან 

გამოსასვლელად? 

  

0 არასდროს 

AU7 

1 იშვიათად  

2 ყოველთვიურად 

3 ყოველკვირეულად 

4 ყოველდღე ან თითქმის ყოველდღე 

AU7 ბოლო 12 თვის განმავლობაში ალკოჰოლის მიღების 

შემდეგ რამდენჯერ გქონიათ დანაშაულის ან 

სინდისის ქენჯნის შეგრძნება?   

0 არასდროს 

AU8 

1 იშვიათად  

2 ყოველთვიურად 

3 ყოველკვირეულად 

4 ყოველდღე ან თითქმის ყოველდღე 

AU8 ბოლო 12 თვის განმავლობაში სმის გამო რა 

სიხშირით ვერ გაიხსენეთ   წინა ღამით მომხდარის 

შესახებ? 

0 არასდროს 

AU9 

1 იშვიათად  

2 ყოველთვიურად 

3 ყოველკვირეულად 

4 ყოველდღე ან თითქმის ყოველდღე 

AU9 თქვენ ან სხვა ვინმე ხომ არ დაშავებულა თქვენი 

სმის გამო, ბოლო 12 თვის განმავლობაში? 

0 არა 

AU10 

1 დიახ, თუმცა არა ბოლო წლის განმავლობაში 

2 დიახ, ბოლო წლის განმავლობაში 

AU10 თქვენს ნათესავს, მეგობარს, ექიმს ან ჯანდაცვის 

სფეროში მომუშავე სხვა ადამიანს შეშფოთება 

გამოუთქვამს თქვენი სმის გამო ან რჩევა მოუცია 

თქვენთვის სმა შეგეწყვიტათ? 

0 არა 

T1 

1 დიახ, თუმცა არა ბოლო წლის განმავლობაში 

2 დიახ, ბოლო წლის განმავლობაში 

 
 

 
 

 


