
Alkoholio vartojimo patikros testas MAST 
(Michigan Alcohol Screening Test) 

 

1. Ar manote, jog geriate ne daugiau kaip ir daugelis žmonių? 

2. Ar buvo atsitikę taip, jog pabudę ryte po išgertuvių, negalėjote prisiminti dalies praėjusio 
vakaro įvykių? 

3. Ar Jūsų sutuoktinis(-ė), tėvai ir kiti artimieji išgyvena ar skundžiasi dėl Jūsų girtuokliavimo? 

4. Ar galite be didesnių pastangų sustoti vartoti alkoholį po to, kai išgėrėte 1-2 taureles? 

5. Ar jautėte kada nors kaltę dėl savo gėrimo? 

6. Jūsų draugai ir giminės mano, jog geriate ne daugiau už kitus? 

7. Jūs bet kada galite nustoti vartoti alkoholinius gėrimus, jeigu panorėsite? 

8. Ar lankėtės kada nors Anoniminių Alkoholikų susirinkime? 

9. Ar kada įsitraukėte į muštynes, būdamas(-a) apsvaigęs nuo alkoholio? 

10. Ar dėl Jūsų girtuokliavimo turėjote problemų su sutuoktiniu(-e), tėvais ir kitais artimaisiais? 

11. Ar Jūsų sutuoktinis(-ė), tėvai ar kiti artimi giminaičiai kreipėsi į ką nors, prašydami padėti 
išspręsti Jūsų girtuokliavimo problemą? 

12. Ar Jums teko kada nors prarasti draugus ar drauges dėl girtuokliavimo? 

13. Ar turėjote nemalonumų darbe dėl girtuokliavimo? 

14. Ar buvote praradęs darbą dėl girtuokliavimo? 

15. Ar pasitaikė, kad neatlikote tarnybinių ar šeimyninių pareigų, arba dvi ir daugiau dienų 
nėjote į darbą dėl to, kad buvote apsvaigęs(-usi) nuo alkoholio? 

16. Ar dažnai vartojate alkoholį iki pietų? 

17. Ar Jums kada nors sakė, jog Jūsų nesveikos kepenys (cirozė)? 

18. Ar buvo atsitikę, jog po išgertuvių matėte daiktus, kurių nebuvo, girdėjote balsus, kurie 
realybėje neegzistavo? 

19. Ar kreipėtės į ką nors su pagalbos prašymu padėti išspręsti girtuokliavimo problemą? 

20. Ar buvote kada patekęs į ligoninę dėl alkoholio vartojimo? 

21. Ar kada nors buvote psichiatrijos/narkologijos skyriaus pacientu dėl piktnaudžiavimo 
alkoholiu? 

22. Ar kada nors kreipėtės į psichiatrijos/narkologijos skyrių (ambulatoriją), į kurį nors gydytoją, 
socialinį darbuotoją, psichologą, kunigą dėl pagalbos padėti išspręsti emocines problemas, kurių 
dalimi buvo ir girtuokliavimas? 

23. Ar buvote kada sulaikytas neblaivus už vairo? 

24. Ar buvote kada sulaikytas policijos dėl elgesio neblaivioje būsenoje? 


