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  تاریخ  التنفیذ    رقم ھویة العضو

 تعاطي المخدرات
 االجراءات الذاتیة من قبل العضو

 في الثالثین یوًما الماضیة، ھل تعاطیت النیكوتین، أو السجائر اإللكترونیة؟  .1
  نعم 
  ال 3 انتقل للسؤال رقم 
  أفضل أن ال أقول 3 انتقل للسؤال رقم 
 ال أعرف  3 انتقل للسؤال رقم 

 في الثالثین یوًما الماضیة، حوالي كم مرة تعاطیت النیكوتین، أو السجائر اإللكترونیة؟  .2
  ً  یومیا
  ً  أسبوعیا
  ً  شھریا
  أقل من مرة بالشھر 

 في الثالثین یوًما الماضیة، ھل استھلكت الكحول؟  .3
  نعم 
  ال  5 للسؤال رقمانتقل 
  أفضل أن ال أقول 5 رقم انتقل للسؤال 
 ال أعرف  5 انتقل للسؤال رقم 

 في الثالثین یوًما الماضیة، كم مرة استھلكت الكحول؟ .4
  ً  یومیا
  ً  أسبوعیا
  ً  شھریا
 أقل من مرة بالشھر 

 )وحده CBD، ولیس زیت THCیشیر ھذا إلى (في الثالثین یوًما الماضیة، ھل دخنت الماریجوانا؟  .5
 نعم 
  ال 8 انتقل للسؤال رقم 
  أفضل أن ال أقول 8 رقم انتقل للسؤال 
 ال أعرف  8 انتقل للسؤال رقم 

 



  رقم ھویة العضو 

  : تاریخ التنفیذ
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 في الثالثین یوًما الماضیة، كم مرة دخنت الماریجوانا؟  .6
  ً  یومیا
  ً  أسبوعیا
  ً  شھریا
 أقل من مرة بالشھر 

 الصحیة؟ھل تم وصف الماریجوانا من قبل الطبیب أو غیره من أخصائي الرعایة  .7
  نعم 
 ال 
 أفضل أن ال أقول 
 ال أعرف 

في الثالثین یوًما الماضیة، ھل تعاطیت المواد األفیونیة المخدرة؟ قد تشمل المواد األفیونیة المخدرة أدویة مثل  .8
Vicodin  وOxycontin  وHydrocodone  وPercocet  وMethadone. 

  نعم 
  ال 11 انتقل للسؤال رقم 
  أفضل أن ال أقول  11انتقل للسؤال رقم 
 ال أعرف  11 انتقل للسؤال رقم 

 في الثالثین یوًما الماضیة، كم مرة تعاطیت المواد األفیونیة المخدرة؟ .9
  ً  یومیا
  ً  أسبوعیا
  ً  شھریا
 أقل من مرة بالشھر 

 ھل كانت المواد األفیونیة المخدرة بموجب وصفة طبیة؟ .10
  نعم 
 ال 
 أفضل أن ال أقول 
 ال أعرف 

  ؟)مثل المیثامفیتامین والكوكایین وأدیرال(في الثالثین یوًما الماضیة، ھل استخدمت منبھات غیر موصوفة  .11
  نعم 
  ال انتقل إلى الجزء التالي 
  أفضل أن ال أقول انتقل  إلى الجزء التالي 
 ال أعرف  انتقل  إلى الجزء التالي 



  رقم ھویة العضو 

  : تاریخ التنفیذ

 ؟)مثل المیثامفیتامین والكوكایین وأدیرال(في الثالثین یوًما الماضیة، كم مرة استخدمت منبھات غیر موصوفة  .12
  ً  یومیا
  ً  أسبوعیا
  ً  شھریا
 أقل من مرة بالشھر 
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