اﺳﺗﺑﯾﺎن CRAFFT
ﯾﺗم إﻛﻣﺎﻟﮫ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣرﯾض

ﯾ ُرﺟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺑﺻدق؛ وﺳﺗﺗﻣﺗﻊ إﺟﺎﺑﺎﺗك ﺑﺳرﯾّﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ.
ﻻل اﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷر ) (12ﺷﮭًرا اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ،ﻛم ﻋدد اﻷﯾﺎم اﻟﺗﻲ ﻗﻣت ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺷرب أﻛﺛر ﻣن ﺑﺿﻊ رﺷﻔﺎت ﻣن اﻟﺑﯾرة أو اﻟﻧﺑﯾذ أو أي ﻣﺷروب ﯾﺣﺗوي ﻋل
اﻟﻛﺣول؟ ﺿﻊ " "0إذا ﻟم ﺗﻔﻌل ذﻟك ﻧﮭﺎﺋﯾًﺎ.

1.

ﻋدد اﻷﯾﺎم

2.

ﺗﻌﺎطﻲ أي ﻣن أﻧواع اﻟﻣﺎرﯾﺟواﻧﺎ )اﻟﻘﻧب أو اﻟﺑﺎﻧﺟو أو اﻟزﯾت أو اﻟﺷﻣﻊ أو اﻟﺣﺷﯾش ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدﺧﯾن أو
" أو "ﺳﺑﺎﯾس"(؟ K2اﻟﺳﺟﺎﺋر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أو اﻻﺳﺗﻧﺷﺎق أو داﺧل اﻟطﻌﺎم( أو "اﻟﻣﺎرﯾﺟواﻧﺎ اﻻﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ" )ﻣﺛل "
ﺿﻊ " "0إذا ﻟم ﺗﻔﻌل ذﻟك ﻧﮭﺎﺋﯾًﺎ.

3.

 .ﺗﻌﺎطﻲ أي ﺷﻲء آﺧر ﻟﻼﻧﺗﺷﺎء ﺑﮫ )ﻣﺛل ﻏﯾره ﻣن اﻟﻣﺧدرات اﻟﻣﺣظورة ﻗﺎﻧوﻧﯾًﺎ أو اﻷدوﯾﺔ اﻟﻣوﺻوﻓﺔ أو اﻟﺗﻲ
ﺗﺻرف ﺑدون وﺻﻔﺔ طﺑﯾﺔ ،وﻛذﻟك اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧﺷﻘﮭﺎ أو ﺗﻧﻔﺧﮭﺎ أو ﺗدﺧﻧﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺟﮭﺎز إﻟﻛﺗروﻧﻲ أو
ﺗﺣﻘﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺳم(؟ ﺿﻊ " "0إذا ﻟم ﺗﻔﻌل ذﻟك ﻧﮭﺎﺋﯾًﺎ.

ﻋدد اﻷﯾﺎم

ﻋدد اﻷﯾﺎم

اطﻠﻊ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻗﺑل اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ:
•
•

إذا وﺿﻌت " "0ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﻣوﺟودة أﻋﻼه ،ﻓﺄﺟب ﻋن اﻟﺳؤال رﻗم ) (4أدﻧﺎه ،ﺛم ﺗوﻗف.
إذا وﺿﻌت " "1أو ﻋددًا أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﺳؤال رﻗم ) (1أو ) (2أو ) (3أﻋﻼه ،ﻓﺄﺟب ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣن  4إﻟﻰ  9أدﻧﺎه.

ﺿﻊ داﺋﺮة ﺣﻮل أﺣﺪھﻤﺎ
4.

ھل ﺳﺑق ﻟك اﻟرﻛوب ﻓﻲ ﺳﯾﺎرة ﯾﻘودھﺎ ﺷﺧص )ﺳواء ﻛﻧت أﻧت ھذا اﻟﺷﺧص( ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ "اﻧﺗﺷﺎء" ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺧدر
أو ﻛﺎن ﯾﺗﻌﺎطﻰ اﻟﻛﺣول أو اﻟﻣﺧدرات؟

ﻻ

ﻧﻌم

5.

ھل ﺳﺑق ﻟك أن ﺗﻌﺎطﯾت اﻟﻛﺣول أو اﻟﻣﺧدرات ﻣن أﺟل اﻻﺳﺗرﺧﺎء أو ﻟﻠﺷﻌور ﺑﺈﺣﺳﺎس أﻓﺿل ﺗﺟﺎه ﻧﻔﺳك أو ﻣن أﺟل
اﻻﻧﺳﺟﺎم؟

ﻻ

ﻧﻌم

6.

ھل ﺳﺑق ﻟك ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻛﺣول أو اﻟﻣﺧدرات أﺛﻧﺎء وﺟودك ﺑﻣﻔردك أو وﺣﯾدًا؟

ﻻ

ﻧﻌم

7.

ھل ﺳﺑق ﻟك أن ﻧﺳﯾت اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﻓﻌﻠﺗﮭﺎ أﺛﻧﺎء ﺗﻌﺎطﯾك ﻟﻠﻛﺣول أو اﻟﻣﺧدرات؟

ﻻ

ﻧﻌم

8.

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

ﻻ

ﻧﻌم

9.

ھل ﺳﺑق ﻟك أن ﺗﻌرﺿت ﻟﻣﺷﺎﻛل أﺛﻧﺎء ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻛﺣول أو اﻟﻣﺧدرات؟

ﻻ

ﻧﻌم

إ ﺷ ﻌ ﺎر ﻟ ﻣ و ظ ﻔ ﻲ ا ﻟ ﻌ ﯾ ﺎد ا ت و ا ﻟ ﺳ ﺟ ﻼ ت ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ :
إن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻣﺣﻣﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗواﻋد اﻟﺳرﯾﺔ اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ) ،(CFR Part 2 42واﻟﺗﻲ ﺗﺣظر اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻻ ﺑﺗﺻرﯾﺢ ﺑذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻣواﻓﻘﺔ ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ
ﻣ ﺣ د د ة.
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