ראיון מיון CRAFFT
)(The CRAFFT Screening Interview
התחל/י" :אני מתכונן/ת לשאול אותך כמה שאלות אותן אני שואל/ת את כל המטופלים שלי .היה ישר
בבקשה .אשמור את תשובותיך חסויות".

חלק A
לא

כן

במהלך  12החודשים האחרונים ,האם:
 (1שתית אלכוהול )יותר מכמה לגימות(
)אל תספור/י לגימות אלכוהול שנלגמו בזמן אירועים משפחתיים או דתיים(.





 (2עישנת מריחואנה או חשיש?







 (3השתמשת במשהו אחר כדי להתמסטל?
"משהו אחר" כולל :סמים בלתי חוקיים ,תרופות ללא ועם מרשם וחומרים אחרים ששאפת.

לשימוש הקליניקה בלבד :האם המטופל ענה "כן" לאחת השאלות בחלק ?A
לא

כן

שאל/י רק את שאלת המכונית ,ואז הפסק/י

שאל/י את כל  6שאלות CRAFT

חלק B

לא

כן

האם אי-פעם נסעת במכונית שבה נהג מישהו )כולל עצמך( ,אשר היה "מסטול" או





אם יש ואת/ה משתמש/ת באלכוהול או בסמים כדי להרגע ,כדי לשפר את הרגשתך ,או
על מנת להשתלב?





האם אי-פעם השתמשת באלכוהול או בסמים בזמן שנמצאת לבדך?





האם קורה שאת/ה שוכח דברים שעשית בעת שהשתמשת באלכוהול או בסמים?





האם בני משפחתך או חבריך אמרו לך אי-פעם שעליך להפחית בשתיית אלכוהול או
בשימוש בסמים?







שהשתמש באלכוהול או בסמים?

האם אי-פעם הסתבכת בצרה בזמן שהשתמשת באלכוהול או בסמים ?

הצהרת סודיות
המידע המתועד בדף זה עלול להיות מוגן על ידי חוקים פדרלים מיוחדים להגנה על פרטיות ) 42CFRחלק  (2האוסרים על
מסירת מידע זה אלא אם מאושר בהסכמה ספציפית בכתב .הסכמה כללית לשחרור מידע רפואי אינה מספקת במקרה זה.
© CHILDREN’S HOSPITAL BOSTON, 2009. ALL RIGHTS RESERVED.
)Reproduced with permission from the Center for Adolescent Substance Abuse Research, CeASAR, Children’s Hospital Boston. (www.ceasar.org

הוראות ניקוד :עבור צוות הקליניקה בלבד
שיטת הניקוד של  :CRAFFTכל תשובה שהיא "כן" בחלק  Bמקבלת נקודה .1
סכום כולל של  2נקודות או יותר מורה על בדיקה חיובית המשקפת את הצורך בהערכה נוספת.

דיאגנוזה של סבירוּת התלוּת/התמכרות לחומרים ממכרים המבוססת על פי ניקוד CRAFFT
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ניקוד CRAFFT

קנה-מידה דיגנוזטי ) DSM-IVמקוצר(

1

סבירוּת התלוּת/התמכרות לחומרים
 DXממכרים

10 0 %

3

התמכרות לחומרים ממכרים ) 1או יותר מן המובאים לעיל(:





השימוש גורם לאי-יכולת למלא התחייבויות בעבודה ,בבית הספר ,או בבית
שימוש חוזר במצבים מסוכנים )כגון נהיגה(
בעיות חוזרות ונישנות עם החוק
שימוש מתמשך למרות בעיות חוזורות ונישנות

תלותיות ההתמכרות ) 3או יותר מן המובאים לעיל(:

 סבילות
 הפסקת הרגל ממכר
 לקיחת חומרים ממכרים בכמות מתוגברת או במשך תקופה ארוכה מן המתוכנן
 מאמצים בלתי מוצלחים לצמצם שימוש או להפסיק לחלוטין
 זמן ניכר מושקע בלהשיג חומרים ממכרים או להתאושש ממהשפעתם
 פעילויות חשובות הוקרבו בגלל התמכרות לחומרים ממכרים
 התמדה בשימוש למרות תוצאות מזיקות
© Children’s Hospital Boston, 2009. This form may be reproduced in its exact form for use in clinical
settings, courtesy of the Center for Adolescent Substance Abuse Research, Children’s Hospital Boston,
300 Longwood Ave, Boston, MA 02115, U.S.A., (617) 355-5433, www.ceasar.org.
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