
 

 CRAFFT+Nمقابلة 
 

 تتم إدارتھا شفھیًا بواسطة طبیب سریري

"سأطرح علیك بعض األسئلة التي أطرحھا على جمیع المرضى لدّي. أرجو اإلجابة بصدق. وسأحافظ  ابدأ بالعبارة التالیة: 
"  على سریَّة معلوماتك.

 الجزء (أ) 
 فیھا بما یلي: ) شھًرا الماضیة، كم عدد األیام التي قمت12خالل االثني عشر (

 شرب أكثر من بضع رشفات من البیرة أو النبیذ أو أي مشروب یحتوي على 
" إذا لم تفعل ذلك نھائیًا.0الكحول؟ قل "  1. 

 

تعاطي أي من أنواع الماریجوانا (القنب أو البانجو أو الزیت أو الشمع أو الحشیش من خالل   
أو االستنشاق أو داخل الطعام) أو "الماریجوانا االصطناعیة"  التدخین أو السجائر اإللكترونیة

K2(مثل " " إذا لم تفعل ذلك نھائیًا.0" أو "سبایس")؟ قل "  

2.   

(مثل غیره من المخدرات المحظورة قانونیًا أو األدویة الموصوفة أي شيء آخر لالنتشاء بھ تعاطي   
وكذلك األشیاء التي تستنشقھا أو تنفخھا أو تدخنھا باستخدام جھاز أو التي تصرف بدون وصفة طبیة، 

 " إذا لم تفعل ذلك نھائیًا.0إلكتروني أو تحقنھا في الجسم)؟ قل "

3.  

  
" على جمیع األسئلة الواردة في الجزء (أ)؟0ھل أجاب المریض بـ "  

 
 
 
 
 
 
 

 الجزء (ب) 
یقودھا شخص (سواء كنت أنت ھذا الشخص) كانسیارة ھل سبق لك الركوب في  ال نعم  

 C في حالة "انتشاء" تحت تأثیر مخدر أو كان یتعاطى الكحول أو
أو للشعور بإحساس أفضل تجاه نفسك أو من أجل االنسجام؟ االسترخاءھل سبق لك أن تعاطیت الكحول أو المخدرات من أجل  ال نعم  R 
؟وحیًداھل سبق لك تعاطي الكحول أو المخدرات أثناء وجودك بمفردك أو  ال نعم  A 
المخدرات؟األشیاء التي فعلتھا أثناء تعاطیك للكحول أو نسیت ھل سبق لك أن  ال نعم  F 
 F بأنھ ینبغي لك التقلیل من الشراب أو تعاطي المخدرات؟أصدقائك أو أسرتك ھل سبق أن أخبرك أحد أفراد  ال نعم
أثناء تعاطي الكحول أو المخدرات؟ تعرضت لمشاكلھل سبق لك أن  ال نعم  T 

) للحصول 3تقییم إضافي. اطلع على الصفحة (مرتین أو أكثر إلى وجود مشكلة خطیرة وتحتاج إلى » نعم«تشیر اإلجابة بـ
 على مزید من التعلیمات.

 

 

 إشعار لموظفي العیادات والسجالت الطبیة:
 )، والتي تحظر اإلفصاح عن ھذه المعلومات إالCFR Part 2 42إن المعلومات الواردة في ھذه الصفحة محمیة بموجب قواعد السریة الفیدرالیة الخاصة (

 بموجب موافقة كتابیة محددة.بتصریح بذلك 

 ال
 

 نعم

الست جمیعًا  CRAFFTاطرح أسئلة 
 في الجزء (ب)

 
 اطرح السؤال المتعلق بالسیارة فقط، ثم توقف

 عدد األیام

 عدد األیام

 عدد األیام

 ال



 

 
" 

 

 

 
 
 

 CRAFFTتفسیر درجات 
 *CRAFFTحسب درجة  DSM-5احتمالیة وجود اضطراب تعاطي المخدرات 
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 الموجزة.استخدم ھذه النقاط الخمس من أجل االستشارات 

 نتائج الفحصمراجعة  
 .1 "ھل یمكنك أن تخبرني بالمزید حول ھذا األمر؟"»: نعم«لكل إجابة بـ 

 

 
 بعدم التعاطيالتوصیة 

باعتباري طبیبك (أخصائي التمریض/مقدم الرعایة الصحیة الخاصة بك)، فإنني أوصیك بعدم تعاطي أي “
) اإلضرار بعقلك في مرحلة نموه؛ 1مخدرات أخرى ألن بإمكانھا:  كحول أو نیكوتین أو ماریجوانا أو أي

) وتعریضك لمواقف ُمحرجة أو خطیرة".3) والمساس بقدرتك على التعلم والذاكرة، 2  

2. 
 

 
 استشارات حول مخاطر قیادة/ركوب السیارات

الحیاة" إلى جمیع  "تعتبر حوادث السیارات ھي السبب الرئیسي لوفاة الشباب. أقدم "العقد المستمر مدى
مرضاي. یُرجى أن تأخذه إلى المنزل ومناقشتھ مع أولیاء أمرك/األوصیاء علیك من أجل وضع خطة لركوب 

 السیارات بشكل آمن عند العودة إلى المنزل"

3. 
 

 
 المستخِلصة إلفادات ذاتیة التحفیزاالستجابة 

"إذا سألك أحد عن سبب عدم قیامك بالشرب أو تدخین السجائر اإللكترونیة أو تدخین التبغ أو لغیر المتعاطین: 
 "ما ھي بعض فوائد عدم التعاطي؟"للمتعاطین: تعاطي المخدرات، فماذا ستقول؟" 

 
4. 

 

 
خ من   الكفاءة الذاتیَّةرّسِ

 طریق تحقیقك ألھدافك.""أعتقد أن لدیك قدرة كافیة لمنع تعاطي المخدرات من تشكیل عقبة في 
 

5. 
 

  ." "العقد المستمر مدى الحیاة  www.crafft.org/contractوھو متاح على قدم إلى المریض 
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 .www.crafft.orgللمزید من المعلومات واالطالع على اإلصدارات بلغات أخرى، یُرجى زیارة  
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	الجزء (أ)
	خلال الاثني عشر (12) شهرًا الماضية، كم عدد الأيام التي قمت فيها بما يلي:
	استخدم هذه النقاط الخمس من أجل الاستشارات الموجزة.


