
Dotazník na patologické hráčství
„South Oaks Gambling Screen“

Lesieur, H. & Blume, S. (1987). The South Oaks Gambling Screen (SOGS): A new instrument for the identification of pathological gambling.
American Journal of Psychiatry, 144(9), 1184-1188.

1. Označte prosím, který z následujících druhů hry jste ve svém životě provozoval. 
      U každého typu si vyberte možnost „vůbec“, „méně než 1x týdně“ nebo „1x týdně a více“.

a) hraní karet pro peníze: vůbec     méně než 1x týdně     1x týdně a více  
b) sázky na koně, psí dostihy nebo jiná zvířata: vůbec     méně než 1x týdně      1x týdně a více            
c) sázky na sportovní výsledky: vůbec     méně než 1x týdně      1x týdně a více 
d) hra s kostkami o peníze: vůbec     méně než 1x týdně      1x týdně a více 
e) hra v kasinu: vůbec     méně než 1x týdně      1x týdně a více 
f)  loterie, sázení čísel:              vůbec     méně než 1x týdně      1x týdně a více 
g) bingo pro peníze:  vůbec     méně než 1x týdně      1x týdně a více 

      h) hra na burze, trhu s komoditami apod.: vůbec     méně než 1x týdně      1x týdně a více 
       i) tzv. výherní automaty, pokrové automaty 
          a jiné přístroje na hazardní hru: vůbec     méně než 1x týdně      1x týdně a více 
       j) kuželky, střelba, golf nebo jiná hra,
             vyžadující dovednost pro peníze: vůbec     méně než 1x týdně      1x týdně a více 

k) jiné hry pracující s papírem než jsou uvedeny výše: vůbec     méně než 1x týdně      1x týdně a více 
l) jiná forma hry než ty, které jsou uvedeny výše: vůbec     méně než 1x týdně      1x týdně a více 

              (upřesněte prosím jaká)             

2. S jakým největším počtem peněz jste hrál v jediném dni?
do 10 Kč
více než 10 a méně než 100 Kč
více než 100 a méně než 1000 Kč
více než 1000 a méně než 10 000 Kč
více než 10 000 a méně než 100 000 Kč
více než 100 000 Kč
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3. Zaškrtněte ty lidi ve svém životě, kteří mají nebo měli problém s hrou?
Otec nebo matka
Manželka nebo partner
Bratr nebo sestra
Dítě
Prarodič
Jiný příbuzný
Přítel, nebo někdo jiný, významný
v mém životě

4. Když hrajete, jak často se vracíte zpátky druhý den, abyste nazpět vyhrál peníze, které jste prohrál?
Nikdy
Někdy (méně než v polovině případů, kdy prohraji)
Většinou, když prohraji
Pokaždé, když prohraji

5. Stalo se někdy, že jste tvrdil, že jste vyhrál, ale nebylo to tak, vlastně jste prohrál?
Nikdy (nebo jsme nikdy hazardně nehrál)
Ano, méně než v polovině případů, kdy jsem prohrál
Ano, většinou

6. Měl jste někdy pocit, že Vám hra působí problémy?
Ne
Ano
V minulosti, ale ne nyní

7. Hrál jste někdy víc, než jste chtěl?
Ano
Ne

8. Kritizovali lidé někdy Vaši hru nebo Vám říkali, že máte s hrou problém, ať už jste jim dal za pravdu nebo ne?
Ano
Ne

9. Cítil jste se někdy provinile kvůli hře nebo kvůli tomu, co se během hry stalo?
Ano
Ne
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10. Cítil jste někdy, že chcete s hrou přestat, ale měl jste dojem, že to nedokážete?
Ano
Ne

11. Stalo se někdy, že jste ukrýval tikety, sázenky, vyhrané peníze nebo jiné známky hry před manželkou, dětmi nebo jinými lidmi, kteří jsou pro
Vás důležití?

Ano
Ne

12. Pohádal jste se někdy s lidmi, s nimiž žijete, kvůli způsobu, jakým nakládáte s penězi?
Ano
Ne

13. Jestliže jste odpověděl na otázku 12 kladně: Týkaly se hádky kvůli penězům, někdy hry?
Ano
Ne

14. Půjčil jste si někdy od někoho a peníze jste mu nevrátil kvůli hře?
Ano
Ne

15. Zameškal jste někdy práci nebo školu kvůli hře?
Ano
Ne

16. Jestliže jste si na hru nebo na placení dluhů kvůli hře půjčil, od koho, nebo kde jste si vypůjčil?
       (Zaškrtněte „ANO“ nebo „Ne“ u každého bodu)

a) z peněz na domácnost ano     ne 
b) od manžela nebo manželky ano     ne 
c) od jiných příbuzných ze strany manželky ano     ne 
d) od bank, spořitelen nebo kreditních společností ano     ne 
e) z kreditní karty ano     ne 
f) od lichvářů ano     ne 
g) prodal jste akcie, obligace nebo jiné listiny ano     ne 
h) prodal jste osobní nebo rodinný majetek ano     ne 
i) půjčil jste si z vlastního konta (zaplatil jste nekrytým šekem) ano     ne 
j) máte možnost půjčit si u sázkaře ano     ne 
k) máte možnost půjčit si v kasinu ano     ne 
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