
CAMBERWELL ASSESSMENT OF NEED SHORT APPRAISAL SCHEDULE (CANSAS) 
 

 

Lingkari Responden :         P = Pasien; S = Staf; K = Keluarga/Pengasuh  
Isilah dengan 0 = tidak ada masalah/kebutuhan terpenuhi; 1 = masalah ringan/kebutuhan terpenuhi 
dengan bantuan; 2 = masalah serius/kebutuhan tidak terpenuhi; atau 9 = tidak tahu 
Yang menilai (Inisial) : 
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1. Akomodasi 
Tempat tinggal seperti apakah yang pasien tinggali sekarang ini?  

   

2. Makanan 
Apakah pasien memperoleh cukup makanan? 

   

3. Perawatan rumah 
Apakah pasien mampu merawat rumahnya? 

   

4. Perawatan diri 
Apakah pasien mengalami kesulitan menjaga kebersihan dan kerapihan diri? 

   

5. Aktivitas sehari-hari 
Bagaimana pasien menghabiskan hari-harinya setiap hari? 

   

6. Kesehatan fisik 
Seberapa baikkah pasien merasa sehat secara fisik? 

   

7. Gejala-gejala psikotik 
Apakah pasien mendengar suara-suara (halusinasi) atau memiliki masalah dengan pikirannya (waham)? 

   

8. Informasi tentang kondisi dan pengobatan 
Apakah pasien telah diberikan informasi yang jelas mengenai pengobatannya? 

   

9. Tekanan psikologis 
Apakah pasien akhir-akhir ini merasa sedih atau muram?  

   

10. Membahayakan diri sendiri 
Apakah pasien pernah berpikir untuk melukai diri sendiri? 

   

11. Membahayakan orang lain 
Apakah pasien merasa bahwa ia dapat melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain? 

   

12. Alkohol 
Apakah minum alkohol menyebabkan pasien mengalami kesulitan? 

   

13. Zat dan obat-obatan 
Apakah pasien memakai obat yang tidak diresepkan? 

   

14. Teman dan pergaulan 
Apakah pasien bahagia/puas dengan kehidupan sosialnya? 

   

15. Hubungan intim 
Apakah pasien memiliki pasangan? 

   

16. Ekspresi seksual 
Bagaimana kehidupan seksual pasien? 

   

17. Perawatan anak 
Apakah pasien memiliki anak di bawah usia 18 tahun? Bagaimana pasien merawat anaknya? 

   

18. Pendidikan dasar 
Apakah pasien kesulitan dalam membaca, menulis, dan memahami bahasa Indonesia? 

   

19. Telefon 
Apakah pasien mengerti cara menggunakan telefon? 

   

20. Transportasi 
Bagaimana pasien dalam menggunakan bis, kereta api, atau transportasi umum lainnya? 

   

21. Uang 
Bagaimana pasien mengelola keuangannya? 

   

22. Keuntungan dan kemudahan 
Apakah pasien bisa memperoleh uang yang menjadi haknya? 

   

A  Kebutuhan terpenuhi dengan bantuan – jumlah angka 1 

B  Kebutuhan tidak terpenuhi – jumlah angka 2  

C  Jumlah total kebutuhan – jumlah  A+B 

 


