
   

THÔNG BÁO CHO NHÂN VIÊN TRUNG TÂM Y TẾ VÀ HỒ SƠ Y TẾ: 
Thông tin trong trang này được bảo vệ bởi các quy tắc bảo mật của liên bang (42 CFR Phần 2), cấm tiết lộ những thông tin này trừ khi được 

cho phép cụ thể bằng văn bản. Việc chỉ cho phép nói chung về tiết lộ thông tin y tế là KHÔNG đủ. 
 

© John R. Knight, MD, Boston Children’s Hospital, 2016. 
Sao chép với sự cho phép từ Center for Adolescent Substance Abuse Research (CeASAR), Boston Children’s Hospital. 

Để biết thêm thông tin và các phiên bản bằng các ngôn ngữ khác, xem ở www.ceasar.org 
 

 
 
 
 
 
 

Trong vòng 12 THÁNG QUA, xin cho biết số ngày bạn đã: 
 1. Uống hơn một vài ngụm bia, rượu, hoặc bất kỳ thức uống có 

cồn nào. Trả lời "0" nếu không dùng loại nào. 
     

2. Xử dụng cần sa (ví dụ hoa, dầu hay nhựa cần sa) hay là loại 
cần sa nhân tạo (ví dụ như “K2” hay “Spice”)?Trả lời "0" nếu 
không dùng loại nào. 

   

3. Bạn có dùng thêm loại thuốc nào khác để gây say không (ví 
dụ,các loại thuốc bị cấm dùng, thuốc mua tại quầy nhà thuốc, 
hay dùng hít những loại hóa chất hay “hít khói’)?Trả lời "0" 
nếu không dùng loại nào.  

     
   

 
 

 

 

Bảng câu hỏi CRAFFT (phiên bản 2.1)  
Do bệnh nhân hoàn thành 

Xin hãy trả lời trung thực tất cả các câu hỏi; các câu trả lời của bạn sẽ được giữ bí mật. 
 
 
 

 Không Có 
4.  Bạn có bao giờ đi trên một XE HƠI do người lái (kể cả bạn) 

đang “hưng phấn” hoặc đã sử dụng thức uống có cồn hay ma 
túy chưa?  

    

5. Có bao giờ bạn sử dụng thức uống có cồn hoặc ma túy để THƯ 
GIÃN, để cảm thấy dễ chịu hơn về bản thân, hoặc để hòa nhập 
với mọi người chưa?  

  

6. Có bao giờ bạn sử dụng thức uống có cồn hoặc ma túy khi bạn 
MỘT MÌNH chưa?    

7. Có bao giờ bạn QUÊN những việc đã làm khi sử dụng thức 
uống có cồn hoặc ma túy chưa?    

8. Có bao giờ GIA ĐÌNH hoặc BẠN BÈ nói với bạn rằng bạn nên 
giảm uống rượu, bia hoặc giảm dùng ma túy chưa?     

9. Bạn đã bao giờ gặp RẮC RỐI trong khi bạn sử dụng thức uống 
có cồn hoặc ma túy chưa?    

số ngày 
 

số ngày 
 

ĐỌC CÁC HƯỚNG DẪN SAU TRƯỚC KHI TIẾP TỤC:  
• Nếu bạn trả lời “0” cho TẤT CẢ các ô trên, TRẢ LỜI CÂU HỎI 4, RỒI DỪNG. 
• Nếu bạn trả lời “1” hoặc nhiều hơn cho BẤT KỲ ô nào ở trên, TRẢ LỜI CÂU HỎI 4-9. 

số ngày 


