ОЗНАЧАВА: ПРЕМИНЕТЕ КЪМ ДИАГНОСТИЧНИТЕ РАМКИ В ТОЗИ МОДУЛ, ОТБЕЛЕЖЕТЕ "НЕ" ВЪВ ВСИЧКИТЕ И ПРЕМИНЕТЕ КЪМ
СЛЕДВАЩИЯ МОДУЛ

K. ЗЛОУПОТРЕБА И ЗАВИСИМОСТ ОТ АЛКОХОЛ
K1

Поемали ли сте през последните 12 месеца 3 или повече алкохолни
питиета в рамките на тричасов период при 3 или повече случая?

НЕ

ДА

K2

През последните 12 месеца:
а Имахте ли нужда да пиете повече, за да получите същия ефект,
който получавахте, когато започнахте първоначално да пиете?

НЕ

ДА

b Когато прекратихте рязко пиенето, трепереха ли Ви ръцете,
изпотявахте ли се, чувствахте ли се възбудени?
Или пък трябваше ли да пиете, за да избегнете тези прояви или да
избегнете махмурлук, напр. треперене, изпотяване или възбуда?
ПРИ ДА НА КОЙ ДА Е ОТ ДВАТА ОТГОВОРА, ПОСТАВЕТЕ ОЦЕНКА ДА

НЕ

ДА

c В моментите, в които пиехте алкохол, случваше ли се да изпиете в
края на краищата повече, отколкото бяхте планирали при
започване на пиенето?

НЕ

ДА

d Опитвали ли сте се неуспешно да намалите или прекратите
пиенето на алкохол?

НЕ

ДА

e В дните, в които пиехте, изразходвахте ли много време за намиране
на алкохол, пиене или възстановяване от ефектите на алкохола?

НЕ

ДА

f Отделяхте ли по-малко време за работа, за ангажиране с хобита или
за общуване с други хора поради пиенето?

НЕ

ДА

g Продължихте ли да пиете, макар че знаехте, че пиенето Ви създава
проблеми със здравето или с психиката?

НЕ

ДА

НЕ

ДА

ПОСТАВЕНА ЛИ Е ОЦЕНКА ДА НА 3 ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТГОВОРА ОТ РАЗДЕЛ K2?

Ако ДА, пропуснете въпросите от K3, заградете НЕЯСНО в кутийката
за злоупотреба за това вещество, и преминете на следващото разстройство.
Зависимостта включва в себе си злоупотреба.
KЗ

зависимост от алкохол
настояща

През последните 12 месеца:

а Били ли сте опиянен, приповдигнат или с махмурлук повече от
веднъж, когато сте имали други задължения в училище, в службата
или вкъщи? Това създаде ли някакви проблеми?
ОЦЕНЕТЕ С ДА САМО АКО ТОВА Е ПРИЧИНИЛО ПРОБЛЕМИ

НЕ

ДА

b Били ли сте опиянен в каквато и да е ситуация, която е създала
физически риск за Вас, напр. шофиране на кола, каране на
велосипед, използване на машини, возене на лодка и пр.?

НЕ

ДА

c Имахте ли някакви съдебни проблеми поради пиенето, напр. арест
или хулиганско поведение?

НЕ

ДА
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d Продължихте ли да пиете, макар че пиенето Ви причиняваше проблеми
със семейството Ви или с други хора?
ПОСТАВЕНА ЛИ Е ОЦЕНКА ДА НА 1 ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТГОВОРА
ОТ РАЗДЕЛ KЗ?

НЕ
НЕ

НЕЯСНО

ДА
ДА

зависимост от алкохол
настояща

K. ЗЛОУПОТРЕБА И ЗАВИСИМОСТ ОТ АЛКОХОЛ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
K4

Някога поемали ли сте 3 или повече алкохолни питиета
в рамките на тричасов период при 3 или повече случая?

НЕ

ДА

K5

През Вашия живот:
а Имахте ли нужда да пиете повече, за да получите същия ефект,
който получавахте, когато започнахте първоначално да пиете?

НЕ

ДА

b Когато прекратихте рязко пиенето, трепереха ли Ви ръцете,
изпотявахте ли се, чувствахте ли се възбудени?
Или пък трябваше ли да пиете, за да избегнете тези прояви или да
избегнете махмурлук, напр. треперене, изпотяване или възбуда?
ПРИ ДА НА КОЙ ДА Е ОТ ДВАТА ОТГОВОРА, ПОСТАВЕТЕ ОЦЕНКА ДА

НЕ

ДА

c В моментите, в които пиехте алкохол, случваше ли се да изпиете в
края на краищата повече, отколкото бяхте планирали при
започване на пиенето?

НЕ

ДА

d Опитвали ли сте се неуспешно да намалите или прекратите
пиенето на алкохол?

НЕ

ДА

e В дните, в които пиехте, изразходвахте ли много време за намиране
на алкохол, пиене или възстановяване от ефектите на алкохола?

НЕ

ДА

f Отделяхте ли по-малко време за работа, за ангажиране с хобита или
за общуване с други хора поради пиенето?

НЕ

ДА

g Продължихте ли да пиете, макар че знаехте, че пиенето Ви създава
проблеми със здравето или с психиката?

НЕ

ДА

НЕ

ДА

ПОСТАВЕНА ЛИ Е ОЦЕНКА ДА НА 3 ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТГОВОРА ОТ РАЗДЕЛ K5?

Ако ДА, пропуснете въпросите от K6, заградете НЕЯСНО в кутийката
за злоупотреба за това вещество, и преминете на следващото разстройство .
Зависимостта включва в себе си злоупотреба.
K6 През Вашия живот:
а Били ли сте опиянен, приповдигнат или с махмурлук повече от
веднъж, когато сте имали други задължения в училище, в службата
или вкъщи? Това създаде ли някакви проблеми?
ОЦЕНЕТЕ С ДА САМО АКО ТОВА Е ПРИЧИНИЛО ПРОБЛЕМИ
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зависимост от алкохол
през целия живот

НЕ

ДА

ОЗНАЧАВА: ПРЕМИНЕТЕ КЪМ ДИАГНОСТИЧНИТЕ РАМКИ В ТОЗИ МОДУЛ, ОТБЕЛЕЖЕТЕ "НЕ" ВЪВ ВСИЧКИТЕ И ПРЕМИНЕТЕ КЪМ
СЛЕДВАЩИЯ МОДУЛ

b Били ли сте опиянен в каквато и да е ситуация, която е създала
физически риск за Вас, напр. шофиране на кола, каране на
велосипед, използване на машини, возене на лодка и пр.?

НЕ

ДА

c Имахте ли някакви съдебни проблеми поради пиенето, напр. арест
или хулиганско поведение?

НЕ

ДА

d Продължихте ли да пиете, макар че пиенето Ви причиняваше проблеми
със семейството Ви или с други хора?

НЕ

ДА

ПОСТАВЕНА ЛИ Е ОЦЕНКА ДА НА 1 ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТГОВОРА
ОТ РАЗДЕЛ K6?

НЕ

НЕЯСНО

ДА

зависимост от алкохол
през целия живот

L. РАЗСТРОЙСТВА, СВЪРЗАНИ C ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕАЛКОХОЛНИ ПСИХОАКТИВНИ
ВЕЩЕСТВА
Сега ще Ви покажа/ще Ви прочета списък съдържащ имената на вещества, продавани по улиците и
на медикаменти.
L1 а Поемали ли сте някога повече от веднъж някое от тези вещества с цел да
се приповдигнете, да се почувствате по-добре или да промените
настроението си?

НЕ

ДА

ОКРЪЖЕТЕ ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНО ВЕЩЕСТВО:

Стимуланти: амфетамини, " speed", crystal meth, " rush", амфетамин, риталин, хапчета
за отслабване.
Кокаин: чрез смъркане, венозно, свободна основа, крек, "speedball".
Наркотици: хероин, морфин, дилаудид, опиум, демерол, матадон, кодеин, percodan,
darvon.
Халюциногени: ЛСД ("киселина"), мескалин, кактус пейотл, фенциклидии ("ангелски
прах", "миротворец"), псилоцибин, STP, "гъби", екстази, тенамфетамин.
Инхаланти: "лепило", етил хлорид, азотен окис, ("райски газ"), амил или бутил
нитрат.
Марихуана: хашиш ("хаш"), тетрахидроканабинол, "pot", "трева", "бурен", "reefer".
Транквилизатори: метаквалон, Seconal ("reds"), Валиум, Ксанакс, Либриум, Ативан,
флуразепам, Халцион, барбитурати, Транквилан.
Разни: стероиди, непредписани хапчета за сън или за отслабване. Нещо друго?
УТОЧНЕТЕ НАЙ-МНОГО ИЗПОЛЗВАНОТО (ИЗПОЛЗВАНИТЕ) ВЕЩЕСТВО (ВЕЩЕСТВА):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗПОЛЗВАНО Е САМО ЕДНО ВЕЩЕСТВО (КЛАС ВЕЩЕСТВА)
ИЗСЛЕДВАН Е САМО НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИЯ КЛАС ВЕЩЕСТВА
ВСЕКИ ИЗПОЛЗВАН КЛАС ВЕЩЕСТВА Е ИЗСЛЕДВАН ПООТДЕЛНО
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УТОЧНЕТЕ КАКВО ЩЕ СЕ ИЗСЛЕДВА ЧРЕЗ ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ДОЛУ КРИТЕРИИ АКО Е
НАЛИЦЕ УСПОРЕДНО ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МНОГО ВЕЩЕСТВА
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L2 Като имате предвид използването на [НАЗОВЕТЕ ИЗБРАНОТО ВЕЩЕСТВО / КЛАС
ВЕЩЕСТВА] през Вашия живот:
а

Открихте ли, че Ви се налага да използвате повече от [ИМЕТО НА
ИЗБРАНОТО ВЕЩЕСТВО / КЛАС ВЕЩЕСТВА], за да получите същия
ефект, който получавахте, когато започнахте да приемате
веществото?

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

f Отделяхте ли по-малко време за работа, за хоби или за контакти
със семейството си или с приятели поради използването на веществото?

НЕ

ДА

g Продължихте ли да използвате [името на избраното вещество/клас
вещества], макар че то ви създаваше здравословни или психични проблеми?

НЕ

ДА

b

Когато намалихте приемането или спряхте да приемате [ ИМЕТО НА
ИЗБРАНОТО ВЕЩЕСТВО /КЛАСЪТ ВЕЩЕСТВА], получихте ли
симптоми поради отменянето му (болки, треперене, повишена
температура, слабост, диария, гадене, изпотяване, сърцебиене,
проблеми със съня, или възбуда, тревожност, раздразнителност
или потиснатост)? Или пък Ви се наложи да използвате някакво
вещество (някакви вещества), за да не се чувствате зле (симптоми
на отменяне), или да се почувствате по-добре?
АКО ОТГОВОРЪТ НА КОЙ ДА Е ОТ ДВАТА ВЪПРОСА Е ДА, ПОСТАВЕТЕ ОЦЕНКА ДА

c

Забелязали ли сте често, че когато използвахте [името на избраното
вещество/клас вещества], в края на краищата поемахте повече,
отколкото предполагахте, че ще поемете?

d Опитвали ли сте се да намалите или прекратите приемането на
[името на избраното вещество/клас вещества], НО без успех?
e По време на дните, през които използвахте [името на
избраното вещество/клас вещества], отделяхте ли
значителна част от времето си (повече от два часа) за придобиването му,
използването му, за възстановяване от ефектите му или за мисли,
свързани с него?

ПОСТАВЕНА ЛИ Е ОЦЕНКА ДА НА 3 ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТГОВОРА
ОТ РАЗДЕЛ L2?
УТОЧНЕТЕ ВЕЩЕСТВОТО (ВЕЩЕСТВАТА)
LЗ а Употребявали ли (най-употребяваното вещество или каквото
и да е вещество) през последните 12 месеца:
b ПОСТАВЕНА ЛИ Е ОЦЕНКА ДА НА 3 ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТГОВОРА
ОТ РАЗДЕЛ К2 ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА?
УТОЧНЕТЕ ВЕЩЕСТВОТО (ВЕЩЕСТВАТА) -------------------------------------------
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НЕ
ДА
зависимост от вещества
през целия живот

НЕ

ДА

НЕ

ДА

ОЗНАЧАВА: ПРЕМИНЕТЕ КЪМ ДИАГНОСТИЧНИТЕ РАМКИ В ТОЗИ МОДУЛ, ОТБЕЛЕЖЕТЕ "НЕ" ВЪВ ВСИЧКИТЕ И ПРЕМИНЕТЕ КЪМ
СЛЕДВАЩИЯ МОДУЛ

ПОСТАВЕНА ЛИ Е ОЦЕНКА ДА НА L3а или b?
УТОЧНЕТЕ ВЕЩЕСТВОТО (ВЕЩЕСТВАТА) -----------------------------------

НЕ
ДА
зависимост от вещества
през целия живот

АКО ОТГОВОРЪТ Е ДА, ПРОПУСНЕТЕ L4 И ПРОДЪЛЖЕТЕ СЪС
СЛЕДВАЩОТО РАЗСТРОЙСТВО
L4 През последните 12 месеца:
а Били ли сте повече от един път упоени, приповдигнати или
с махмурлук от [името на избраното вещество / клас вещества],
когато сте имали други задачи в училище, на работа или вкъщи?
Това създаде ли някакъв проблем ? (оценете с да само ако това е
причинило проблеми)

НЕ

ДА

НЕ

ДА

c Имахте ли някакви юридически проблеми поради използването на
[името на избраното вещество/клас вещества], напр. арестуване
или хулиганско поведение?

НЕ

ДА

d Продължихте ли да използвате [името на избраното вещество/
клас вещества], въпреки че това предизвикваше проблеми със
семейството Ви или с други хора?

НЕ

ДА

b Били ли сте приповдигнати или упоени от [името на избраното
вещество / клас вещества] в някаква ситуация, в която е имало
риск за здравето или живота Ви (напр. при шофиране на кола, на
мотоциклет, използване на машини, каране на лодка и пр.) ?

ПОСТАВЕНА ЛИ Е ОЦЕНКА ДА НА 1 ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТГОВОРА ОТ РАЗДЕЛ LЗ?
УТОЧНЕТЕ ВЕЩЕСТВОТО (ВЕЩЕСТВАТА):

НЕ

НЕЯСНО

зависимост от вещества
НАСТОЯЩА

ХРОНОЛОГИЯ
L5 На колко години бяхте, когато започнахте да имате проблеми
със злоупотребата с наркотични вещества?
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години

