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 .Boston Children's Hospital)، لدى مستشفى CABHReأعید إصدار ھذه الوثیقة من مركز أبحاث الصحة السلوكیة للمراھقین (

 www.crafft.orgللمزید من المعلومات واالطالع على اإلصدارات بلغات أخرى، یُرجى زیارة 

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

 محددة.

 

  CRAFFTاستبیان 
 یتم إكمالھ بواسطة المریض

 .بسریّة كاملة؛ وستتمتع إجاباتك بصدقیُرجى اإلجابة على جمیع األسئلة 
) شھًرا الماضیة، كم عدد األیام التي قمت فیھا بما یلي:12الل االثني عشر (   

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

 
1. 

تعاطي أي من أنواع الماریجوانا (القنب أو البانجو أو الزیت أو الشمع أو الحشیش من خالل التدخین أو  
االستنشاق أو داخل الطعام) أو "الماریجوانا االصطناعیة" (مثل "السجائر اإللكترونیة أو  K2 أو "سبایس")؟ "

" إذا لم تفعل ذلك نھائیًا.0ضع "  
 

2.  

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

" إذا لم تفعل ذلك نھائیًا.0تحقنھا في الجسم)؟ ضع "  
 

3. 

   

 
 
 

 ضع دائرة حول أحدھما
ھل سبق لك الركوب في سیارة یقودھا شخص (سواء كنت أنت ھذا الشخص) كان في حالة "انتشاء" تحت تأثیر مخدر  ال نعم

 .4 المخدرات؟أو كان یتعاطى الكحول أو 

نعم  ھل سبق لك أن تعاطیت الكحول أو المخدرات من أجل االسترخاء أو للشعور بإحساس أفضل تجاه نفسك أو من أجل  ال 
 .5 االنسجام؟

 .6 ھل سبق لك تعاطي الكحول أو المخدرات أثناء وجودك بمفردك أو وحیًدا؟ ال نعم

أثناء تعاطیك للكحول أو المخدرات؟ھل سبق لك أن نسیت األشیاء التي فعلتھا  ال نعم  7. 

 .8 ھل سبق أن أخبرك أفراد أسرتك أو أصدقاؤكبأنھ ینبغي لك التقلیل من الشراب أو تعاطي المخدرات؟  ال نعم

 .9 ھل سبق لك أن تعرضت لمشاكل أثناء تعاطي الكحول أو المخدرات؟ ال نعم
 
 

 اطلع على ھذه التعلیمات قبل المتابعة:
 ) أدناه، ثم توقف.4" في جمیع المربعات الموجودة أعاله، فأجب عن السؤال رقم (0إذا وضعت " •
 أدناه. 9إلى  4أعاله، فأجب عن األسئلة من ) 3) أو (2) أو (1السؤال رقم (" أو عدًدا أكبر في 1إذا وضعت " •
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