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[Ukrainian]

CRAFFT+N: Програма SBIRT у школах
Введення у скрипт скринінгу
Стислий опис скринінгу
Я хотів(-ла) би(б) поставити кілька запитань для перевірки стану здоров'я,
пов'язаних із вживанням алкоголю, інших наркотиків, нікотину та тютюну,
які ми ставимо усім учням вашого класу.
Опис принципів конфіденційності
Під час цієї скринінгової перевірки ми не ведемо письмовий облік даних,
які дозволяють ідентифікувати вас. Ми максимально захищаємо
конфіденційність усіх відомостей, що ви розповідаєте мені. Одна причина,
з якої може бути порушено це правило конфіденційності: ваша
інформація вказує на безпосередній ризик для вашої безпеки або безпеки
іншої особи. Крім того, ви, ваш(-а) батько/матір або ваш опікун, можуть
запитати інформацію, яку ми сьогодні обговорювали. У будь-якому разі
ми разом створимо план дій для підтримки. Вам усе зрозуміло?
Запит дозволу ставити запитання
Чи можна мені поставити вам ці запитання?

українська
[Ukrainian]

CRAFFT 2.1+N Інтервью
SBIRT у школах

Частина A
За останні 12 місяців, скільки днів ви:
Вживали, більш ніж декілька ковтків, пива, вина або ж інших

1. алкогольних напоїв? Відмітьте «0» якщо не вживали.

# днів

2. Вживаєте якийсь вид марихуани (канабіс, олія, віск, паління, вейпінг,

вдихання випарування або їстівні продукти) або синтетичну марихуану
(«К2» чи «спайс»)? Відмітьте «0» якщо не вживали.

# днів

3. Вживаєте щось інше для «кайфу» (наприклад, пігулки, заборонені

наркотичні засоби, медикамен ти, що відпускаються без рецепта,
речовини, які ви нюхаєте або через вдихання або ін’єкцію Відмітьте
«0» якщо не вживали.

4.

# днів

Використовуєте пристрій для вейпінгу, який містить нікотин та/або ароматизатори,
або вживаєте будь-які тютюнові вироби†? *Як-от електронні цигарки, моди, podсистеми на кшталт JUUL, одноразові вейпи на кшталт Puff Bar, вейп-ручки або
електронні кальяни. †Цигарки, сигари, сигаріли, кальяни, жувальний тютюн,
нюхальний тютюн, снус, розчинний нікотин або нікотинові суміші.

# днів

Якщо учень відповів…
«0» на всі запитання в частині
A
Поставте лише запитання 1
у частині В нижче й
і

Частина B

«1» або більше на запитання
1, 2 або 3

«1» або більше на
запитання 4

Поставте всі 6 запитань у
частині В нижче.

Поставте всі 10 запитань у
частині С на наступній
і і

Обведіть колом один варіант

C

Чи сідали ви коли небудь в МАШИНУ (CAR), за кермом якої знаходилася
людина (включаючи вас) в стані алкогольного сп'яніння, під дією наркотиків
або «під кайфом»?

Hi

Taк

R

Чи вживали ви коли небудь алкоголь або наркотики щоб РОЗСЛАБИТИСЯ
(RELAX), самоствердитися або «вписатися»?

Hi

Taк

A

Чи вживали ви коли або алкоголь або наркотики без друзів, САМОСТІЙНО
(ALONE)?

Hi

Taк

F

Чи ЗАБУВАЛИ (FORGET) ви коли нeбудь те, що робили під впливом
алкогольних напоїв або наркотиків?

Hi

Taк

F

Чи говорили вам коли нeбудь ваші РОДИЧІ (FAMILY) або ДРУЗІ (FRIENDS),
що вам треба менше вживати алкоголь або наркотики?

Hi

Taк

T

Чи потрапляли ви коли нибудь в НЕПРИЄМНОСТІ (TROUBLE),
перебуваючи під впливом алкогольних напоїв або наркотиків?

Hi

Taк

Наведені далі запитання стосуються користування вами будь-якими пристроями
для вейпінгу, які містять нікотин та/або ароматизатори, або вживання будь-яких
тютюнових виробів*.

Частина C

Обведіть колом один варіант

1.

Чи намагалися ви коли-небудь КИНУТИ, вживаючи, але безуспішно?

Так

Hi

2.

Чи палите ви електронні цигарки або тютюн ЗАРАЗ, оскільки кинути
дійсно важко?

Так

Hi

3.

Чи виникало у вас коли-небудь відчуття ЗАЛЕЖНОСТІ від
електронних чи тютюнових цигарок?

Так

Hi

4.

Чи відчували ви коли-небудь сильну ТЯГУ до електронних чи
тютюнових цигарок?

Так

Hi

5.

Чи відчували ви коли-небудь справжню ПОТРЕБУ в електронних чи
тютюнових цигарках?

Так

Hi

6.

Чи важко утримуватися від паління електронних або тютюнових
цигарок у МІСЦЯХ, де це не передбачено, як-от у школі?

Так

Hi

7.

Коли ви НЕ ПАЛИЛИ електронних або тютюнових цигарок якийсь час (або коли
ви намагалися кинути палити)…

a.

чи важко вам було КОНЦЕНТРУВАТИСЯ через неможливість
палити електронні або тютюнові цигарки?

Так

Hi

b.

чи ставали ви більш ДРАТІВЛИВИМИ через неможливість
палити електронні або тютюнові цигарки?

Так

Hi

c.

чи відчували ви сильну ПОТРЕБУ чи спонуку палити електронні
або тютюнові цигарки?

Так

Hi

Так

Hi

чи ставали ви більш ЗНЕРВОВАНИМИ, невгамовними чи
d. стурбованими через неможливість палити електронні або
тютюнові цигарки?
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