10/04/07
PATOLOGICZNY HAZARD (GM) (wersja dla kobiet)
*GM1. (KR, STR 45) Kolejne pytania dotyczą tego, jak często obstawiała pani zakłady lub grała pani w jakieś gry
hazardowe “na pieniądze”. W czasie odpowiadania na kolejne pytania proszę brać pod uwagę wszystkie
sytuacje w pani życiu, w których zakładała się pani o coś w jakikolwiek sposób. (PROSZĘ CZYTAĆ
UWAŻNIE I POWOLI) Mam tu na myśli zakłady o wynik zawodów sportowych w biurach bukmacherskich,
granie w karty z przyjaciółmi, kupowanie biletów na loterię, granie w bingo, spekulowanie akcjami wysokiego
ryzyka, granie w bilard „na pieniądze”, korzystanie z automatów i maszyn typu „Jednoręki Bandyta”, zakłady
na wyścigach konnych lub jakiekolwiek inne formy hazardu. Biorąc pod uwagę wszystkie wspomniane
sytuacje, proszę oszacować ile razy w swoim życiu zakładała się pani o coś lub grała w jakąkolwiek grę
hazardową?
NIGDY .................................................... 1
1-10 RAZY .............................................. 2
11-50 RAZY ............................................ 3
51-100 RAZY .......................................... 4
101-500 RAZY ........................................ 5
501-1000 RAZY ...................................... 6
WIĘCEJ, NIŻ 1000 ................................. 7
NIE WIEM .............................................. 9
ODMOWA .............................................. 8

IDŹ DO *EM1, NASTĘPNA SEKCJA

*GM1.1. (KR, STR 46) W przybliżeniu, ile razy w życiu obstawiała pani zakład lub wydała pieniądze, na którekolwiek z
następujących działań?
WIĘCEJ,
NW
(nie
W RAZIE KONIECZNOŚCI: PRZECZYTAJ
1-10
11-100
101-500
NIŻ 500
wiem)
RESPONDENTOWI ODPOWIEDZI DO WYBORU
NIGDY
RAZY RAZY
RAZY
RAZY
(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
*GM1.1a. Zakładanie się o coś lub obstawianie
1
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4
5
9
zakładów sportowych z przyjaciółmi?
*GM1.1b. Obstawianie zakładów sportowych w biurze
1
2
3
4
5
9
bukmacherskim?
*GM1.1c. Granie w karty, kości, szachy lub inne gry
1
2
3
4
5
9
umysłowe „na pieniądze”?
*GM1.1d. Granie w gry wymagające sprawności
fizycznej, takie jak bilard, golf czy kręgle, “na
1
2
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5
9
pieniądze”?
*GM1.1e. Spekulowanie akcjami giełdowymi
“wysokiego ryzyka”, nabywanie
1
2
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4
5
9
nieruchomości, walut i lokat o niepewnej
wartości?
*GM1.1f. Granie w Totolotka, Szczęśliwy Numerek,
1
2
3
4
5
9
loterie i „zdrapki”?
*GM1.1g. Uprawianie hazardu przez Internet?
1
2
3
4
5
9
*GM1.1h. Granie w gry video „na pieniądze”?
*GM1.1i. Granie na maszynach typu “Jednoręki
Bandyta” i automatach lub granie w bingo?
*GM1.1j. Obstawianie zakładów na wyścigach konnych,
psich lub w obstawianie wyniku walk psów lub
innych zwierząt?
*GM1.1k. Uprawianie hazardu w kasynie?
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*GM2. Ile miała pani lat, gdy po raz pierwszy obstawiała pani zakład lub grała w coś „na pieniądze”?
_________ LAT
NIE WIEM........................................ 999
ODMOWA........................................ 998

*GM3. INTERVIEWER CHECKPOINT (SEE *GM1)
*GM1 EQUALS ‘4’ – ‘9’ ............................................1
POZOSTAŁE...............................................................2

IDŹ DO *GM6

*GM4. Czy kiedykolwiek obstawiała pani zakłady lub grała w gry hazardowe „na pieniądze” co najmniej raz w
tygodniu przez sześć lub więcej miesięcy z rzędu?
TAK ....................................... 1
NIE ......................................... 5
NIE WIEM ............................. 9
ODMOWA ............................. 8

IDŹ DO *GM6
IDŹ DO *GM6
IDŹ DO *GM6

*GM5. Ile miała pani lat, gdy po raz pierwszy obstawiała pani zakłady lub grała pani w gry hazardowe „na pieniądze”
co najmniej raz w tygodniu przez sześć lub więcej miesięcy z rzędu?
_________ LAT
NIE WIEM ...................................... 999
ODMOWA ...................................... 998

2

*GM6. Gdyby zsumować wszystkie pani straty i wygrane w ciągu jednego pełnego roku, jaka byłaby największa kwota
jaką straciła pani w ciągu jednego pełnego roku?
PROSZĘ ZAKODOWAĆ “BRAK STRAT” LUB “STRATA MNIEJSZA, NIŻ 1 PLN” JAKO 0. PROSZĘ
ZAKODOWAĆ KWOTĘ WIĘKSZĄ, NIŻ 999 997 PLN JAKO 999 997.
__________PLN
WIĘCEJ, NIŻ 999 997 PLN ........... 999,997
NIE WIEM ...................................... 999,999
ODMOWA ...................................... 999,998
*GM6a. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *GM1, *GM6)
*GM1 EQUALS ‘3’ – ‘7’ AND *GM6 EQUALS ‘365’ – ‘999,997’ ..... 1
POZOSTAŁE ........................................................................................... 2
*GM8. Czy kiedykolwiek miała pani następujące problemy związane z
uprawianiem hazardu?

IDŹ DO *EM1,
NASTĘPNA SEKCJA
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*GM8a. Czy obstawianie zakładów lub uprawianie hazardu kiedykolwiek często
przeszkadzało pani w pracy czy też w sumiennym wykonywaniu
obowiązków szkolnych, zawodowych lub domowych?
(SŁOWA KLUCZOWE: obstawianie zakładów lub uprawianie hazardu
przeszkadzało w pracy i wykonywaniu obowiązków szkolnych,
zawodowych lub domowych)
*GM8b. Czy kiedykolwiek obstawianie przez panią zakładów lub uprawianie
hazardu było przyczyną kłótni lub innych poważnych lub
powtarzających się problemów w kontaktach z rodziną, przyjaciółmi,
sąsiadami lub współpracownikami?
(SŁOWA KLUCZOWE: obstawianie zakładów lub uprawianie hazardu
powodowało problemy z rodziną, przyjaciółmi lub innymi ludźmi)
*GM8c. Czy często próbowała pani ukryć przed rodziną i znajomymi swoje
przegrane?
(SŁOWA KLUCZOWE: częste ukrywanie przed rodziną i znajomymi
swoich przegranych)
*GM8d. Czy kiedykolwiek twierdziła pani, że wygrała, pomimo tego, że w
rzeczywistości przegrała pani?
(SŁOWA KLUCZOWE: twierdzenie, że się wygrało, pomimo tego, że w
rzeczywistości się przegrało)
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*GM10.
*GM10a. Czy kiedykolwiek miała pani okres, w których powinna pani skupić
się na innych rzeczach, ale zamiast tego myślała pani głównie o
graniu?
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(SŁOWA KLUCZOWE: myślenie głównie o graniu, zamiast
skupienia się na innych rzeczach)
*GM10b. Czy kiedykolwiek miała pani okres, w którym zamiast robić inne
rzeczy, spędzała pani większość czasu na analizowaniu wyników
poprzednich zakładów i planowaniu kolejnych?
(SŁOWA KLUCZOWE: spędzanie czasu na analizowaniu wyników
poprzednich zakładów i planowaniu kolejnych, zamiast robienia
innych rzeczy)
*GM10c. Czy w miarę upływu czasu musiała pani zwiększać kwotę zakładów
by nadal były one tak ekscytujące, jak wcześniej?
(SŁOWA KLUCZOWE: zwiększanie kwoty zakładu by utrzymać
wcześniejsze uczucie ekscytacji)
*GM10d. Czy kiedykolwiek miała pani okres, w którym często obstawiała pani
zakłady lub uprawiała pani hazard, jako sposób na pozbycie się złego
humoru lub poprawienie sobie humoru.
(SŁOWA KLUCZOWE: częste obstawianie zakładów lub uprawianie
hazardu jako sposób na pozbycie się złego humoru lub poprawienie
sobie humoru)
*GM10e. Czy często grała pani po to by uciec od problemów w życiu osobistym
lub przestać myśleć o tym, co nieprzyjemne?
(SŁOWA KLUCZOWE: częste granie po to, by uciec od problemów
osobistych)
*GM10f. Czy często zdarzało się, że następnego dnia po przegranej, grała pani
po to, by się odegrać?
(SŁOWA KLUCZOWE: częste granie po to by się odegrać po
przegranej)
*GM10g. Czy w sytuacji, gdy miała pani znaczne długi zaciągnięte z powodu
hazardu, grała pani coraz więcej w nadziei, że uda się pani odegrać
straty?
(SŁOWA KLUCZOWE: częstsze granie w nadziei na odegranie strat
i spłacenie długów zaciągniętych z powodu hazardu)
*GM10h. Czy kiedykolwiek uciekła się pani do działań niezgodnych z prawem
takich jak kradzież czy oszustwo po to, by zgromadzić pieniądze
potrzebne pani na granie?
(SŁOWA KLUCZOWE: uciekanie się do kradzieży, oszustwa lub
innych działań niezgodnych z prawem po to, by zgromadzić pieniądze
na granie)
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*GM10i. Czy wielokrotnie pożyczała pani pieniądze od członków swojej
rodziny lub przyjaciół po to, by móc dalej grać lub spłacić długi
zaciągnięte z powodu hazardu?
(SŁOWA KLUCZOWE:
wielokrotne zaciąganie pożyczanie
pieniędzy od rodziny lub przyjaciół po to, by móc dalej grać lub
spłacić wcześniejsze długi hazardowe)
*GM10j. Czy kiedykolwiek miała pani tak silną chęć by obstawić zakład lub
zagrać, że nie mogła się pani powstrzymać przed zrobieniem tego lub
nie umiała pani myśleć o niczym innym?
(SŁOWA KLUCZOWE: silna i nieodparta potrzeba grania)
*GM10k. Czy kiedykolwiek obstawiała pani zakłady lub grała pomimo tego,
że wcześniej obiecała pani sobie, że nie będzie tego robiła lub
grała pani znacznie dłużej, niż zamierzała?
(SŁOWA KLUCZOWE: granie pomimo tego, że zamierzało się
tego nie robić lub granie znacznie dłużej, niż się wcześniej
planowało)
*GM10l. Ile razy podejmowała pani poważne próby ograniczenia grania lub
zrezygnowania z niego całkowicie?
_________ RAZY
NIE WIEM ............................ 999
ODMOWA ............................ 998
*GM11. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *GM10l)
RESPONDET PODJĄŁ PRZYNAJMNIEJ
JEDNĄ PRÓBĘ OGRANICZENIA LUB CAŁKOWITEGO
ZREZYGNOWANIA Z GRANIA .................... 1
INNE ................................................................ 2 IDŹ DO *GM15
*GM12. PYTANIE DO AKIETERA (SPRAWDŹ GM10l)
CZY RESPONDENT PODAŁ LICZBĘ DWA LUB WIĘKSZĄ W
ODPOWIEDZI NA PYTANIE GM10l?
(SŁOWA KLUCZOWE: podjęcie poważnej próby ograniczenia lub
całkowitego zrezygnowania z grania)
*GM13. Czy w okresie, gdy próbowała pani ograniczyć granie lub zrezygnować
z niego całkowicie czuła się pani niespokojna i rozdrażniona?
(SŁOWA KLUCZOWE: uczucie niepokoju i rozdrażnienia)
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*GM14. Ile trwał najdłuższy okres, w którym nie grała pani, po tym jak podjęła
pani (tę próbę/ te próby) ograniczenia lub całkowitego zrezygnowania z
grania?

__________ CZAS TRWANIA
ZAZNACZ JEDNOSTKĘ CZASU: DZIEŃ....1 MIESIĄC....2

ROK....3

NIE WIEM .............................. 999
ODMOWA .............................. 998

*GM15. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *GM8a-d, *GM10a-k, *GM12, *GM13)
ZERO “YES” RESPONSES IN *GM8a-d and *GM10a-k and *GM12 and
*GM13 ................................................................................................................. 1 IDŹ DO *GM27
1-4 “YES” RESPONSES IN *GM8a-d, *GM10a-k, *GM12, *GM13 ............. 2
ALL OTHERS ...................................................................................................... 3 IDŹ DO *GM20

*GM16. Przyznała pani, że w pewnym okresie swojego życia (PROSZĘ WSTAWIĆ WSZYSTKIE SŁOWA
KLUCZOWE Z PYTAŃ Z SERII *GM8a-d, *GM10a-l, *GM13, NA KTÓRE RESPONDENT
ODPOWIEDZIAŁ TWIERDZĄCO). Czy pamięta pani dokładnie ile miała lat, kiedy miało to miejsce po
raz pierwszy?
TAK......................................... 1
NIE ......................................... 5
NIE WIEM .............................. 9
ODMOWA .............................. 8

IDŹ DO *GM16b
IDŹ DO *GM16b
IDŹ DO *GM16b

*GM16a. (W RAZIE KONIECZNOŚCI: Ile miała pani lat?)
__________ LAT

IDŹ DO *GM17

NIE WIEM.......................................... 999
ODMOWA ......................................... 998
*GM16b. W przybliżeniu, ile miała pani lat, gdy po raz pierwszy to się zdarzyło?
W SYTUACJI, GDY RESPONDENT UDZIELA ODPOWIEDZI „PRZEZ CAŁE ŻYCIE” LUB
„TAK DŁUGO JAK PAMIĘTAM” PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce przed 13 rokiem
życia?
W SYTUACJI, GDY RESPONDENT ODPOWIE „NIE”, PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to
miejsce przed 20 rokiem życia?
__________ LAT
PRZED 13 ROKIEM ŻYCIA ……….……………12
PRZED 20 ROKIEM ŻYCIA...……………..…….19
NIE WIEM…………………….…………………999
ODMOWA……………………………………….998
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*GM17. Kiedy ostatnio miała pani (ten problem/ którykolwiek z tych problemów) z powodu grania – w ciągu
ostatnich 30 dni, w okresie od dwóch do sześciu miesięcy, w okresie od siedmiu do dwunastu miesięcy czy
też ponad 12 miesięcy temu?
OSTATNI MIESIĄC .................................................. 1
DWA DO SZEŚCIU MIESIĘCY ................................ 2
SIEDEM DO DWUNASTU MIESIĘCY .................... 3
PONAD DWANAŚCIE MIESIĘCY .......................... 4
NIE WIEM .................................................................. 9
ODMOWA .................................................................. 8

IDŹ DO *GM19
IDŹ DO *GM19
IDŹ DO *GM19
IDŹ DO *GM19
IDŹ DO *GM19

*GM18. Ile miała pani lat, gdy po raz ostatni miała pani (ten problem/ którykolwiek z tych problemów) z
powodu grania?
__________ LAT
NIE WIEM ................................................ 999
ODMOWA ................................................ 998
*GM19. W przybliżeniu, w ciągu ilu lat w swoim życiu miała pani (ten problem/ którykolwiek z tych problemów)?
__________ LAT

IDŹ DO *GM27

NIE WIEM ..........................999
ODMOWA ..........................998

IDŹ DO *GM27
IDŹ DO *GM27

*GM20. Przyznała pani, że ma różne problemy z powodu grania. Czy pamięta pani dokładnie ile miała lat, kiedy
którykolwiek z tych problemów pojawił się po raz pierwszy?
TAK......................................... 1
NIE ......................................... 5
NIE WIEM .............................. 9
NIE WIEM .............................. 8

IDŹ DO *GM20b
IDŹ DO *GM20b
IDŹ DO *GM20b

*GM20a. (W RAZIE KONIECZNOŚCI: Ile miała pani lat?)
__________ LAT

IDŹ DO *GM21

NIE WIEM.......................................... 999
ODMOWA ......................................... 998
*GM20b. W przybliżeniu, ile miała pani lat, gdy po raz pierwszy miała pani którykolwiek z tych
problemów z powodu grania?
W SYTUACJI, GDY RESPONDENT UDZIELA ODPOWIEDZI „PRZEZ CAŁE ŻYCIE” LUB „TAK DŁUGO
JAK PAMIĘTAM” PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce przed 13 rokiem życia?
W SYTUACJI, GDY RESPONDENT ODPOWIE „NIE”, PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce przed 20
rokiem życia?
__________ LAT
PRZED 13 ROKIEM ŻYCIA ……….……………12
PRZED 20 ROKIEM ŻYCIA ……………..…….19
NIE WIEM…………………….…………………999
ODMOWA……………………………………….998
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*GM21. Kiedy ostatnio miała pani którykolwiek z tych problemów z powodu grania – w ciągu ostatnich 30 dni, w
okresie od dwóch do sześciu miesięcy, w okresie od siedmiu do dwunastu miesięcy czy też ponad 12
miesięcy temu?
OSTATNI MIESIĄC .................................................. 1
DWA DO SZEŚCIU MIESIĘCY ................................ 2
SIEDEM DO DWUNASTU MIESIĘCY .................... 3
PONAD DWANAŚCIE MIESIĘCY .......................... 4
NIE WIEM .................................................................. 9
ODMOWA .................................................................. 8

IDŹ DO *GM23
IDŹ DO *GM23
IDŹ DO *GM23
IDŹ DO *GM23
IDŹ DO *GM23

*GM22. Ile miała pani lat, gdy po raz ostatni miała pani którykolwiek z tych problemów z powodu grania?
W SYTUACJI, GDY RESPONDENT UDZIELA ODPOWIEDZI „PRZEZ CAŁE ŻYCIE” LUB „TAK DŁUGO
JAK PAMIĘTAM” PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce przed 13 rokiem życia?
W SYTUACJI, GDY RESPONDENT ODPOWIE „NIE”, PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce przed 20
rokiem życia?
__________ LAT
PRZED 13 ROKIEM ŻYCIA ……….……………12
PRZED 20 ROKIEM ŻYCIA...……………..…….19
NIE WIEM…………………….…………………999
ODMOWA……………………………………….998

*GM23. W przybliżeniu, w ciągu ilu lat w swoim życiu miała pani co najmniej jeden z tych problemów?
__________ LAT
NIE WIEM ..........................999
ODMOWA ..........................998

*GM24. Czy kiedykolwiek miała pani pięć lub więcej z tych problemów w ciągu jednego roku, tj. 12 miesięcy?
TAK........................................................ 1
NIE ......................................................... 5
NIE WIEM ............................................. 9
ODMOWA ............................................. 8

IDŹ DO *GM27
IDŹ DO *GM27
IDŹ DO *GM27
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*GM25. Ile miała pani lat, gdy po raz pierwszy miała pani pięć lub więcej spośród omawianych wcześniej
problemów w ciągu jednego roku, tj. 12 miesięcy?
W SYTUACJI, GDY RESPONDENT UDZIELA ODPOWIEDZI „PRZEZ CAŁE ŻYCIE” LUB „TAK DŁUGO
JAK PAMIĘTAM” PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce przed 13 rokiem życia?
W SYTUACJI, GDY RESPONDENT ODPOWIE „NIE”, PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce przed 20
rokiem życia?
__________ LAT
PRZED 13 ROKIEM ŻYCIA ……….……………12
PRZED 20 ROKIEM ŻYCIA...……………..…….19
NIE WIEM…………………….…………………999
ODMOWA……………………………………….998

*GM27. W przybliżeniu, ile dni spośród 365 w ciągu ostatnich 12 miesięcy, obstawiała pani jakikolwiek zakład lub
grała pani?
__________ LICZBA DNI
NIE WIEM ....................... 999
ODMOWA ....................... 998

*GM28. INTERVIEWER CHECKPOINT (SEE *GM27)
GAMBLED AT LEAST 1 TIME IN THE PAST 12 MONTHS .............. 1
ALL OTHERS ........................................................................................... 2 IDŹ DO *GM33

Brak
wpływu

0

Nieznaczny

1

2

Umiarkowany

3

4

5

Bardzo silny
wpływ

Silny
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10

*GM28a. (KR, STR 9) Proszę pomyśleć o okresie miesiąca lub dłuższym, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w którym
granie przysporzyło pani najwięcej problemów. W jakim stopniu granie zakłócało pani aktywność w
następujących dziedzinach, obszarach życia? Proszę udzielić odpowiedzi, korzystając ze skali od 0 do 10,
gdzie 0 oznacza brak wpływu, a 10 oznacza bardzo silny wpływ.
(W RAZIE KONIECZNOŚCI: W jakim stopniu granie zakłóciło w tym czasie pani aktywność w (OBSZAR
ŻYCIA)?
(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Jako odpowiedź proszę podać liczbę z przedziału od 0 do 10.)
LICZBA (0-10)
*GM28a1. Obowiązki domowe, takie jak sprzątanie, robienie zakupów, dbanie o dom/ mieszkanie?
____________ LICZBA
NIE DOTYCZY ............. 97
NIE WIEM ..................... 99
ODMOWA…………… 98
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*GM28a2. Zdolność do pracy zawodowej?

____________ LICZBA
NIE DOTYCZY ............. 97
NIE WIEM ..................... 99
ODMOWA ..................... 98

*GM28a3. Zdolność do nawiązywania i utrzymywania bliskich kontaktów z innymi ludźmi?
____________ LICZBA
NIE DOTYCZY ............. 97
NIE WIEM ..................... 99
ODMOWA ..................... 98
*GM28a4. Życie towarzyskie?

____________ LICZBA
NIE DOTYCZY ............. 97
NIE WIEM ..................... 99
ODMOWA……………...98

*GM28a5. INTERVIEWER CHECKPOINT (SEE *GM28a1 - *GM28a4)
ALL RESPONSES EQUAL ‘0’ OR ‘97’ .................................................. 1 IDŹ DO *GM29
ALL OTHERS ........................................................................................... 2
*GM28A6. W przybliżeniu, ile dni spośród 365 w ciągu ostatnich 12 miesięcy, była pani zupełnie niezdolna do
pracy i normalnej codziennej aktywności z powodu grania?
(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Jako odpowiedź proszę podać liczbę z przedziału między 0 a 365.)
__________ LICZBA DNI
NIE WIEM .................................... 999
ODMOWA .................................... 998
*GM29. Proszę teraz zsumować wszystkie swoje wygrane i przegrane z ostatnich 12 miesięcy. Czy po ich podliczeniu
jest pani na plusie, czy też na minusie?
NA PULSIE.....................................……………………………1
NA MINUSIE .................................……………………………2
(SPONTANICZNA ODPOWIEDŹ) JESTEM SPŁUKANA…..3
NIE WIEM ......................................……………………………9
ODMOWA ......................................……………………………8

IDŹ DO *GM30

*GM29a. W przybliżeniu, biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy, ile jest pani (na plusie/ na minusie)?
PLN______________
NIE WIEM .............................. 999
ODMOWA .............................. 998
*GM30. Czy w jakimkolwiek innym roku swojego życia grała pani częściej, niż w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
TAK.................................... 1
NIE ..................................... 5
NIE WIEM ......................... 9
ODMOWA ......................... 8

IDŹ DO *GM34

10

*GM31. Czy woli pani grać samotnie, czy też w towarzystwie przyjaciół i znajomych?
SAMOTNIE ................................................................ 1
Z PRZYJACIÓŁMI I ZNAJOMYMI .......................... 2
(SPONTANICZNA ODPOWIEDŹ) Z PARTNEREM/
WSPÓŁMAŁŻONKIEM ........................................... 3
NIE WIEM .................................................................. 9
ODMOWA .................................................................. 8
*GM32. Proszę wyobrazić sobie, że może pani wybrać kupon jednej z dwóch loterii, które oferują wygrane tej samej
wysokości. Zasady pierwszej z tych loterii zakładają, że dowiedziałaby się pani o wysokości swojej wygranej
natychmiast po zdrapaniu wyznaczonego pola na kuponie. W przypadku drugiej loterii musiałaby pani
poczekać na informację o swojej ewentualnej wygranej. Który kupon by pani wybrała – zdrapkę czy ten, w
przypadku, którego musi pani poczekać na wyniki?
ZDRAPKA .................................................................. 1
OCZEKIWANIE NA WYGRANĄ ............................. 2
(SPONTANICZNA ODPOWIEDŹ)
BRAK PREFERENCJI ............................................... 3
(SPONTANICZNA ODPOWIEDŹ)
NIE KUPIŁABYM ŻADNEGO Z NICH ................... 4
NIE WIEM .................................................................. 9
ODMOWA .................................................................. 8
IDŹ DO *GM37
*GM33. Ile miała pani lat, gdy po raz ostatni obstawiła pani zakład lub grała pani w grę hazardową?
__________ LAT
NIE WIEM ............................................... 999
ODMOWA ............................................... 998
*GM34. Proszę teraz pomyśleć o tym roku w swoim życiu, w którym zakładała się pani lub grała najczęściej.
POCZEKAJ I UPEWNIJ SIĘ, ŻE RESPONDENT PRZYPOMNIAŁ SOBIE TEN KONKRETNY OKRES
W przybliżeniu, ile dni spośród 365 w tym konkretnym roku, obstawiała pani jakikolwiek zakład lub grała
pani?
_________ LICZBA DNI
NIE WIEM .................................. 999
ODMOWA .................................. 998
*GM35. Czy w tym konkretnym roku pani życia, wolała pani grać głównie samotnie czy też w towarzystwie przyjaciół i
znajomych?
SAMOTNIE ................................................................ 1
Z PRZYJACIÓŁMI I ZNAJOMYMI .......................... 2
(SPONTANICZNA ODPOWIEDŹ) Z PARTNEREM/
WSPÓŁMAŁŻONKIEM ........................................... 3
NIE WIEM .................................................................. 9
ODMOWA .................................................................. 8
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*GM36. Proszę wyobrazić sobie, że w okresie, w którym pani grała mogła pani wybrać kupon jednej z dwóch loterii,
które oferowały wygrane tej samej wysokości. Zasady pierwszej z tych loterii zakładały, że dowiedziałaby się
pani o wysokości swojej wygranej natychmiast po zdrapaniu wyznaczonego pola na kuponie. W przypadku
drugiej loterii musiałaby pani poczekać na informację o swojej ewentualnej wygranej. Który kupon by pani
wybrała – zdrapkę czy ten, w przypadku, którego musiałaby pani poczekać na wyniki?
ZDRAPKA .................................................................. 1
OCZEKIWANIE NA WYGRANĄ ............................. 2
(SPONTANICZNA ODPOWIEDŹ)
BRAK PREFERENCJI ............................................... 3
(SPONTANICZNA ODPOWIEDŹ)
NIE KUPIŁABYM ŻADNEGO Z NICH ................... 4
NIE WIEM .................................................................. 9
ODMOWA .................................................................. 8
*GM37. Różni ludzie obstawiają zakłady i grają z różnych powodów. Czy (decyduje/ decydowała) się pani na granie z
następujących powodów – w znacznym stopniu, w pewnym stopniu, w niewielkim stopniu, w żadnym stopniu?
[W RAZIE KONIECZNOŚCI: Czy (gra/ grała) pani (Z POWÓDU) – w znacznym stopniu, w pewnym
stopniu, w niewielkim stopniu czy też w żadnym stopniu?]

*GM37a. Powód pierwszy: dla uczucia
ekscytacji. Czy (gra/ grała) pani by
poczuć podekscytowanie – w
znacznym stopniu, w pewnym
stopniu, w niewielkim stopniu czy
też w żadnym stopniu?
*GM37b. Dla relaksu i zabawy?
*GM37c. Żeby wygrać pieniądze?
*GM37d. Żeby spędzić czas z przyjaciółmi i
znajomymi lub nawiązać nowe
znajomości?

ZNACZNY
STOPIEŃ
(1)

PEWNY
STOPIEŃ
(2)

NIEWIELKI
STOPIEŃ
(3)

ŻADEN
STOPIEŃ
(4)

NW
(9)

OD
(8)

1

2

3

4

9

8

1

2

3

4

9

8

1

2

3

4

9

8

1

2

3

4

9

8
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*GM38. Kiedy pani (gra/ grała), jak często zdarzają się pani następujące sytuacje – często, czasami, rzadko czy też
nigdy?
[W RAZIE KONIECZNOŚCI: Jak często się to pani (zdarza/ zdarzało) – często, czasami, rzadko czy też
nigdy?]
CZĘSTO
(1)

CZASAMI
(2)

RZADKO
(3)

NIGDY
(4)

NW
(9)

OD
(8)

1

2

3

4

9

8

1

2

3

4

9

8

1

2

3

4

9

8

*GM38a. Jak często (zdarza/ zdarzało) się
pani stracić poczucie czasu?
*GM38b. Jak często (zdarza/ zdarzało) się
pani być jak w transie?
*GM38c. Jak często (zdarza/ zdarzało) się
pani mieć poczucie, że znajduje się
pani poza swoim ciałem, jakby
oglądała pani samą siebie grającą?

*GM39. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *GM8a – d SERIES, *GM15)
*GM8a – d SERIES EQUALS ‘1’ OR *GM15 EQUALS ‘2’ – ‘3’ . 1
ALL OTHERS ......................................................................................... 2 IDŹ DO *EM1, NASTĘPNA
SEKCJA
*GM40. Czy kiedykolwiek rozmawiała pani z lekarzem lub innym specjalistą na temat swoich problemów z
hazardem? (Przez specjalistę rozumiem, oprócz lekarza, psychologa, terapeutę, osobę duchowną, zielarza,
akupunkturzystę lub innego uzdrowiciela.)
TAK ................................ 1
NIE ..................................5 IDŹ DO *GM41
NIE WIEM ..................... 9 IDŹ DO *GM41
ODMOWA ................... 8 IDŹ DO *GM41
*GM40a. Ile miała pani lat, gdy po raz pierwszy rozmawiała pani z lekarzem lub innym specjalistą z powodu
(swojego grania)?
__________ LAT
NIE WIEM .......................999
ODMOWA ......................998
*GM40b. Ile wizyt u specjalisty zajmującego się problemem hazardu odbyła pani w ciągu ostatnich 12
miesięcy?
__________ LICZBA WIZYT
NIE WIEM .......................999
ODMOWA ......................998

*GM41. Czy kiedykolwiek uczestniczyła pani w spotkaniach samopomocowej grupy dla osób z problemem
hazardu?
TAK ................................ 1
NIE ..................................5 IDŹ DO *GM42
NIE WIEM ..................... 9 IDŹ DO *GM42
ODMOWA ................... 8 IDŹ DO *GM42
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*GM41a. Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy poszła pani na spotkanie grupy
samopomocowej tego rodzaju)?
______________ LAT
NIE WIEM .................................999
ODMOWA .................................998
*GM41b. W ilu spotkaniach tego rodzaju grup uczestniczyła pani w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
______________ SPOTKAŃ
NIE WIEM ................................................ 99
ODMOWA ................................................ 98

*GM42. INTERVIEWER CHECKPOINT (SEE *GM40, *GM41)
R EVER SAW A PROFESSIONAL OR ATTENDED A SELF-HELP GROUP ........ 1
ALL OTHERS ................................................................................................................. 2 IDŹ DO *EM1, NASTĘPNA
SEKCJA
*GM43. Czy kiedykolwiek otrzymała pani pomocne lub skuteczne leczenie tej dolegliwości?
TAK ..................................1
NIE ....................................5 IDŹ DO *GM43c
NIE WIEM ....................... 9 IDŹ DO *GM43c
ODMOWA ..................... 8 IDŹ DO*GM43c
*GM43a. Ile miała pani lat, (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy otrzymała pani takie leczenie)
__________ LAT
NIE WIEM ............................ 999
ODMOWA ........................... 998

IDŹ DO *GM43c
IDŹ DO *GM43c

*GM43b. W ilu różnych grupach terapeutycznych lub samopomocowych uczestniczyła pani z powodu
swoich problemów z hazardem do czasu otrzymania skutecznej pomocy (włączając grupę, która
jako pierwsza okazała się być skuteczna)?
___________ LICZBA GRUP TERAPEUTYCZNYCH/ SAMOPOMOCOWYCH
NIE WIEM ............................ 999
ODMOWA ........................... 998
IDŹ DO *EM1, NASTĘPNA SEKCJA
*GM43c. W ilu różnych grupach terapeutycznych lub samopomocowych uczestniczyła pani kiedykolwiek w
związku ze swoimi problemami z hazardem?
___________ LICZBA GRUP
NIE WIEM ........................... 999
ODMOWA ........................... 998
IDŹ DO*EM1, NASTĘPNA SEKCJA
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