
Chestionarul CRAFFT 2.1  
A se completa de către pacient 

Răspundeți sincer la toate întrebările; răspunsurile dvs. vor fi confidențiale. 

În ULTIMELE 12 LUNI, în câte din zile:  

1. Ați băut mai mult decât câteva guri de bere, vin sau orice băutură 
alcoolică? Treceți „0” în cazul în care în niciuna. 

 

2.  Ați consumat marijuana (canabis, iarbă, ulei, ceară sau hașiș) sau 
„marijuana sintetică” (precum „K2,” „Spice”)? Treceți „0” în cazul în care în 
niciuna. 

 

3. Ați utilizat orice altceva pentru a vă ameți (precum alte droguri ilegale, 
medicamente cu rețetă sau fără prescripție medicală și substanțe pe care 
le prizați, inhalați, vapați sau injectați)? Treceți „0” în cazul în care în 
niciuna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Încercuiți răspunsul 

5. Ați mers vreodată într-o MAȘINĂ condusă de cineva (inclusiv de dvs.) care era 
„amețit” sau se afla sub influența consumului de alcool sau droguri? Nu Da 

6.  Consumați alcool sau droguri pentru a vă RELAXA, pentru a avea o părere mai 
bună despre dvs. sau pentru a vă integra? Nu Da 

7. Consumați alcool sau droguri atunci când sunteți SINGUR? Nu Da 

8. Se întâmplă să UITAȚI ce ați făcut în timpul în care ați consumat alcool sau 
droguri? Nu Da 

9. FAMILIA sau PRIETENII dvs. vă spun că ar trebui să reduceți consumul de alcool 
sau droguri? Nu Da 

10. Ați avut vreodată PROBLEME în timp ce consumați alcool sau droguri? Nu Da 
 

 
 
 

nr. de zile 
 

nr. de zile 
 

nr. de zile 
 

CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE A CONTINUA: 
• Dacă treceți „0” în TOATE casetele de mai sus, RĂSPUNDEȚI LA ÎNTREBAREA 4 DE MAI 
JOS, APOI OPRIȚI-VĂ. 
• Dacă treceți „1” sau mai mult pentru întrebările 1, 2 sau 3 de mai sus, RĂSPUNDEȚI LA 
ÎNTREBĂRILE 4-9 DE MAI JOS. 
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