
Vietnamese 

* This instrument is copyrighted by Chestnut Health Systems 2005. Use of this measure is allowed for anyone with an existing GAIN license.

GAIN-Bản Thăm Dò Ngắn (GAIN-SS)*  
Ấn Bản [GVER]: GSS 2.0.1 

1. Quý vị tên gì? a. ______________________ b. _________ c. __________________________
  (Tên)  (Tên Lót Tắt)     (Họ) 

2. Ngày hôm nay (TT/NgNg/NNNN):……………..____ / ____/ ________ 

Th
án

g 
Tr
ướ

c 

C
ác

h 
Đ

ây
 từ

 2
 đ
ến

 
12

 T
há

ng
 

C
ác

h 
Đ

â y
 1

+ 
N
ăm

 

K
hô

ng
 B

ao
 G

iờ
 Các câu hỏi sau đây là về các khó khăn thông thường về tâm lý, hành vi hoặc cá nhân. Các khó khăn này được 

xem là đáng kể khi quý vị bị các khó khăn này từ hai tuần trở lên, khi vẫn bị đi bị lại, khi vì thế mà quý vị không 
chu toàn được các trách nhiệm của mình, hoặc khi quý vị cảm thấy không thể tiếp tục được nữa. 

Sau mỗi câu sau đây, xin cho chúng tôi biết quý vị bị khó khăn này lần cuối cùng là lúc nào, bằng cách trả lời 
(khoanh tròn) vào tháng trước (3), cách đây 2-12 tháng (2), cách đây 1 năm trở lên (1), hoặc không bao giờ (0). 3 2 1 0 

IDScr   1.  Khi nào là lần cuối cùng quý vị bị các khó khăn đáng kể… 
a) cảm thấy bị hết sức quẫn bách, cô độc, buồn, khổ, chán chường, hoặc tuyệt vọng về tương lai?........... 3 2 1 0 
b) về ngủ, chẳng hạn như ác mộng, ngủ không yên giấc hoặc ngủ gật trong ban ngày?............................. 3 2 1 0 
c) cảm thấy hết sức lo âu, hồi hộp, căng thẳng, sợ sệt, sợ hãi, hốt hoảng hoặc như thể điều gì xấu sắp sửa

xảy ra?....................................................................................................................................................... 3 2 1 0 
d) khi có điều gì làm quý vị nhớ lại quá khứ, và quý vị trở nên hết sức chán chường và bực tức?............. 3 2 1 0 
e) nghĩ đến việc kết liễu đời mình hoặc  tự sát?........................................................................................... 3 2 1 0 

EDScr   2. Khi nào là lần cuối cùng quý vị làm những điều sau đây từ hai lần trở lên?... 
a) Nói dối hặc lừa gạt để có những gì quý vị muốn hoặc để tránh phải làm việc gì?................................... 3 2 1 0 
b) Khó chú ý ở trường, ở sở hoặc ở nhà?...................................................................................................... 3 2 1 0 
c) Khó lắng nghe lời giảng hoặc chỉ dẫn ở trường, ở sở hoặc ở nhà?........................................................... 3 2 1 0 
d) Hiếp đáp hoặc đe dọa người khác?........................................................................................................... 3 2 1 0 
e) Gây chuyện ẩu đả với người khác?........................................................................................................... 3 2 1 0 
f) Cố gỡ (bài bạc) tiền thua bằng cách trở lại chơi tiếp?.............................................................................. 3 2 1 0 

SDScr    3. Khi nào là lần cuối cùng… 
a) quý vị dùng rượu hoặc ma túy hàng tuần?…………………………………………………………....... 3 2 1 0 
b) quý vị tốn nhiều thì giờ để tìm rượu hoặc ma túy, dùng rượu hoặc ma túy, hoặc trải qua tác dụng của
 rượu hoặc ma túy (say, khó chịu)?…………………………………………………………………….. 3 2 1 0 
c) quý vị tiếp tục dùng rượu hoặc ma túy dù những thứ này gây ra các khó khăn xã hội, đưa đến ẩu đả,
 hoặc khiến quý vị gặp trở ngại với người khác?.………………………………………………………. 3 2 1 0 
d) việc dùng rượu hoặc ma túy đã khiến quý vị phải từ bỏ, giảm bớt hoặc gặp khó khăn trong các sinh
 hoạt quan trọng ở sở, trường, nhà hoặc những dịp xã giao?……………………………………………. 3 2 1 0 
e) quý vị bị cơn ghiền hành vì thiếu rượu hoặc ma túy như run tay, ói mửa, khó ngồi yên hoặc ngủ,
 hoặc quý vị dùng rượu hoặc ma túy để hết khó chịu hoặc tránh bị cơn ghiền hành?………………….. 3 2 1 0 

CVScr   4.  Khi nào là lần cuối cùng quý vị … 
a) có chuyện bất đồng đến mức quý vị đẩy, chụp hoặc xô người khác?………………………………...... 3 2 1 0 
b) lấy món gì trong cửa tiệm mà không trả tiền?..…………………………………………………….….. 3 2 1 0 
c) bán, phân phối hoặc giúp chế tạo ma túy bất hợp pháp?..……………………………………………… 3 2 1 0 
d) lái xe trong khi đang bị say rượu hoặc ma túy bất hợp pháp?..………………………………………… 3 2 1 0 
e) cố ý làm hư hại hoặc phá hủy tài sản không phải của mình?.………………………………………….. 3 2 1 0 

5. Quý vị có các khó khăn đáng kể nào khác về tâm lý, hành vi hoặc cá nhân mà quý vị muốn được điều trị
  hoặc trợ giúp hay không ?  (nếu có, xin ghi dưới đây)  ………………………………………………….   1-Có   0-Không 

    v1.  ________________________________________________________________________________ 

    v2.  ________________________________________________________________________________ 

    v3.  ________________________________________________________________________________ 




