
 

 CRAFFT+Nمقابلة 
 

 تتم إدارتھا شفھیًا بواسطة طبیب سریري

" سأطرح علیك بعض األسئلة التي أطرحھا على جمیع المرضى لدّي. أرجو اإلجابة بصدق. وسأحافظ على ابدأ بالعبارة التالیة: 
 "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 التدخین أو   
أو االستنشاق أو داخل الطعام) أو "الماریجوانا االصطناعیة" (مثل " السجائر اإللكترونیة K2 أو "

" إذا لم تفعل ذلك نھائیًا.0"سبایس")؟ قل "  

2.   

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

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

3.  

 ، أو تعاطي أي منجھاز تدخین إلكتروني* یحتوي على النیكوتین أو نكھات أو كلیھماستخدام  
 تفعل ذلك نھائیًا. " إذا لم0قل "؟ †منتجات التبغ

، أو JUUL)، مثل Pod*مثل السجائر اإللكترونیة أو السجائر اإللكترونیة المرنة القابلة للتعدیل أو أجھزة التدخین اإللكتروني (
، أو أقالم التدخین اإللكتروني، أو الشیشة Puff Barأجھزة التدخین اإللكتروني المخصصة لالستخدام مرة واحدة، مثل 

السجائر أو السیجار أو السجائر الصغیرة أو الشیشة أو مضغ التبغ أو استنشاقھ أو وضعھ تحت الشفة أو تعاطي †اإللكترونیة. 
 منتجاتھ القابلة للذوبان.

4.  

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

(ب)الجزء    

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 
األشیاء التي فعلتھا أثناء تعاطیك للكحول أو المخدرات؟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 3مرتین أو أكثر إلى وجود مشكلة خطیرة وتحتاج إلى تقییم إضافي. اطلع على الصفحة (» 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 (

 بتصریح بذلك بموجب موافقة كتابیة محددة.

 نعم  
 ال

 )3) و (2) أو (1" أو عدد أكبر في السؤال رقم (1"
 

 ال
 )4" أو عدد أكبر في السؤال رقم (1"

 

العشرة جمیعًا في  CRAFFTاطرح أسئلة 
 الجزء (ج)

 

الست جمیعًا في  CRAFFTاطرح أسئلة 
 الجزء (ب)

 

 اطرح السؤال المتعلق بالسیارة فقط، ثم توقف

 عدد األیام

 عدد األیام

 عدد األیام

 عدد األیام



 

 

 
منتجات ، أو تعاطیك ألي من إلكتروني تحتوي على النیكوتین أو النكھات أو كلیھما أجھزة تدخین"تسألك األسئلة التالیة عن استخدامك ألي 

"التبغ.*  

 الجزء (ج) 

 .1 ھل سبق لك أن حاولت اإلقالع عن التعاطي ولكنك لم تستطع اإلقالع عنھ؟ نعم ال

 .2 ھل تدخن السجائر اإللكترونیة أو التبغ في الوقت الحالي بسبب صعوبة اإلقالع عنھ؟ نعم ال

 .3 ھل سبق لك أن شعرت بأنك مدمن للتدخین اإللكتروني أو التبغ؟ نعم ال

 .4 ھل سبق لك أن شعرت برغبة شدیدة في تدخین السجائر اإللكترونیة أو التبغ؟ نعم ال

 .5 ھل سبق لك أن شعرت باحتیاج شدید إلى تدخین السجائر اإللكترونیة أو التبغ؟ نعم ال

الصعب علیك االمتناع عن التدخین اإللكتروني أو تعاطي منتجات التبغ في األماكن التي ال یفترض أن ھل من  نعم ال
 تقوم فیھا بذلك، مثل المدرسة؟

6. 

 .7 حین تمتنع عن تدخین السجائر اإللكترونیة أو التبغ لفترة (أو كنت تحاول التوقع عن تدخینھا/تعاطیھا)...

 نعم ال
التركیز ألنك ال تستطیع تدخین السجائر اإللكترونیة أو التبغ؟ھل وجدت صعوبة في   

  أ.  

ھل شعرت بمزید من االنفعال أو تعكر المزاج بسبب عدم قدرتك على تدخین السجائر اإللكترونیة أو  نعم ال
  ب.   التبغ؟

  ج.   ھل شعرت بحاجة أو رغبة شدیدة في تدخین السجائر اإللكترونیة أو التبغ؟ نعم ال

ھل شعرت بالعصبیة أو االنزعاج أو التوتر بسبب عدم قدرتك على تدخین السجائر اإللكترونیة أو  نعم ال
  د. التبغ؟

 

 
  

 *مراجع:
Wheeler, K. C., Fletcher, K. E., Wellman, R. J., & DiFranza, J. R. (2004). Screening adolescents for nicotine dependence: 

the Hooked On Nicotine Checklist .J Adolesc Health, 35(3), 225–230; 
McKelvey, K., Baiocchi, M., & Halpern-Felsher, B. (2018). Adolescents’ and Young Adults’ Use and Perceptions of 

Pod-Based Electronic Cigarettes .JAMA Network Open, 1(6), e183535. 

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

 بتصریح بذلك بموجب موافقة كتابیة محددة.



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 CRAFFTتفسیر درجات 
 *CRAFFTحسب درجة  DSM-5احتمالیة وجود اضطراب تعاطي المخدرات 

 

 
 
        Mitchell SG, Kelly SM, Gryczynski J, Myers CP, O’Grady KE, Kirk AS, & Schwartz RP .(2014). The CRAFFT cut-points*مصدر البیانات: 
and  DSM-5  criteria  for  alcohol and  other drugs: a reevaluation  and  reexamination .Substance  Abuse, 35(4),   376–80. 

 استخدم ھذه النقاط الخمس من أجل االستشارات الموجزة.

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

 

 
 بعدم التعاطيالتوصیة 

باعتباري طبیبك (أخصائي التمریض/مقدم الرعایة الصحیة الخاصة بك)، فإنني أوصیك بعدم تعاطي أي “
 قلك في مرحلة نموه؛) اإلضرار بع1كحول أو نیكوتین أو ماریجوانا أو أي مخدرات أخرى ألن بإمكانھا: 

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

2. 
 

 
 استشارات حول مخاطر قیادة/ركوب السیارات

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

 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 

http://www.crafft.org/contract
mailto:crafft@childrens.harvard.edu
http://www.crafft.org/
http://www.crafft.org/
http://www.crafft.org/
http://www.crafft.org/

	الجزء (أ)
	خلال الاثني عشر (12) شهرًا الماضية، كم عدد الأيام التي قمت فيها بما يلي:

	الجزء (ج)
	استخدم هذه النقاط الخمس من أجل الاستشارات الموجزة.


