Khám sàng lọc sức khỏe cho thiếu niên

Teen health screen – Vietnamese
Chúng tôi hỏi tất cả các bệnh nhân tuổi teen của chúng tôi về
ma túy và rượu vì sử dụng chất gây nghiện có thể ảnh hưởng
đến sức khỏe của bạn. Hãy hỏi bác sĩ nếu bạn có bất kỳ câu
hỏi nào. Câu trả lời của bạn về hình thức này sẽ được giữ bí
mật.

______________________________
______________________________
___

S2BI:
Trong NĂM VỪA QUA, bạn đã sử dụng những
chất sau đây bao nhiêu lần:

Không
bao giờ

Một
vài lần

Hàng
tháng

Hàng
tuần

Thuốc lá:









Rượu:









Cần sa:









Nếu bạn trả lời "Không bao giờ" cho tất cả các câu hỏi trên, bạn có thể bỏ qua câu hỏi CRAFFT #1 và
sau đó dừng lại. Nếu không, vui lòng tiếp tục trả lời tất cả các câu hỏi dưới đây.

Thuốc theo toa không được kê toa cho bạn:
(chẳng hạn như thuốc giảm đau hoặc Adderall)

































Không
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3. Bạn có bao giờ sử dụng rượu hoặc chất kích thích khi ở một mình không?





4. Bạn có bao giờ quên những việc mà bạn đã làm trong khi uống rượu hoặc













Các Chất Kích Thích Bất Hợp Pháp: (chẳng hạn
như cocaine hoặc Ecstasy)
Chất kích thích dạng hít: (chẳng hạn như nitrous
oxide)
Các loại thảo mộc hoặc thuốc tổng hợp:
(chẳng hạn như salvia, “K2”, hoặc muối Tắm)

CRAFFT questions
1. Bạn có bao giờ đi xe do người khác lái (kể cả bản thân bạn) đang ở tình
trạng “phê thuốc” hoặc đã uống rượu hoặc dùng chất kích thích không?

2. Bạn có bao giờ dùng rượu hoặc chất kích thích để thư giãn, cảm thấy tự tin
hơn về bản thân, hoặc cảm thấy hòa nhập không?

dùng chất kích thích không?

5. Gia đình hoặc bạn bè của bạn có bao giờ nói với bạn rằng bạn nên giảm
mức độ uống rượu hoặc sử dụng chất kích thích không?

6. Bạn có bao giờ gặp rắc rối trong khi đang dùng rượu hoặc chất kích thích
không?

For the health professional

Interpreting the S2BI questions:
Highest frequency
of non-tobacco
substance use

Risk category

Recommended action

Never

Abstinence

Positive reinforcement

Once or twice

No substance use disorder (SUD)

Brief education

Monthly

Possible mild SUD

Brief intervention

Weekly

Possible moderate or severe SUD

Brief intervention
(offer options that include treatment)

Interpreting the CRAFFT questions:
Any “Yes” responses should be explored with the patient to reveal the extent of substance use–related
problems and inform the brief intervention.
Brief education: Sharing information with patients about the risks of substance use.
Brief intervention: Patient-centered discussion that employs Motivational Interviewing principles to raise a
patient’s awareness of their substance use and enhance their motivation to reduce harm from their use. Brief
interventions are typically performed in 3-15 minutes, and should occur in the same session as the initial
screening. Repeated sessions are more effective than a one-time intervention.
If a patient is ready to accept treatment, a referral is a proactive process that facilitates access to specialized
care for individuals likely experiencing a substance use disorder. These patients are referred to alcohol and
drug treatment experts for more definitive, in-depth assessment and, if warranted, treatment. However,
treatment also includes prescribing medications for substance use disorder as part of the patient’s normal
primary care.
More resources: www.sbirtoregon.org
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