BAPİ - KISA
Lütfen her maddeyi dikkatlice okuyun.
Soruları boş bırakmayın, kendinizi en yakın hissettiğiniz tek bir şıkkı işaretleyin.
Son BİR yıl içinde alkol ve madde kullanıp kullanmadığınızı veya ne sıklıkta kullandığınızı
belirtiniz
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Ne sıklıkla alkol kullanıyorsunuz?

Esrar (marihuana, joint, gubar vb)
kullandınız mı? Ne sıklıkta?
Bonzai, jamaikan (sentetik kannabinoid)
Ecstasy (ekstazi) kullandınız mı? Ne sıklıkta
Eroin kullandınız mı? Ne sıklıkta
Kokain kullandınız mı? Ne sıklıkta
Taş (krak kokain) kullandınız mı? Ne
sıklıkta
Rohipnol, rivotril (roş) gibi haplar
kullandınız mı? Ne sıklıkta
Uçucu maddeler (tiner, bali, gaz vb)
kullandınız mı? Ne sıklıkta
Akineton, tantum, xanax vb gibi çeşitli
haplar kullandınız mı? Ne sıklıkta
Eğer bu ilaçları doktor bilgisinde ve önerisiyle
kullandıysanız "0" işaretleyiniz
Metamfetamin, ice gibi amfetamin türevleri
kullandınız mı? Ne sıklıkta
LSD, GHB gibi maddeler kullandınız mı? Ne
sıklıkta

Hiç veya
ayda 3
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Hiçbir zaman

En az bir
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Dikkat!
Aşağıdaki sorularda yer alan [madde] sözcüğü son dönem içinde kullanmayı daha çok tercih
ettiğiniz maddeyi anlatmaktadır. Bu nedenle temel olarak kullandığınız madde neyse, sorularda
onu, [madde] sözcüğü yerine koyunuz.
Örneğin…
“[Madde] kullanmak aile ilişkilerimi olumsuz yönde etkiledi” yerine alkol içiyorsanız “Alkol
kullanmak aile ilişkilerimi olumsuz yönde etkiledi” veya esrar içiyorsanız “Esrar kullanmak aile
ilişkilerimi olumsuz yönde etkiledi” biçiminde okuyun.

SON BİR YIL İÇİNDE aşağıdakilerin ne sıklıkta olduğunu belirtiniz
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Kullandığınız [maddenin] miktarı giderek arttı mı?
 Hiçbir zaman
 Bazen



Neredeyse her zaman

Kullandığınız [maddeyi] kestiğinizde ortaya çıkabilecek sorunlardan çekindiğiniz için
[madde] kullandığınız oldu mu?
 Hiçbir zaman
 Bazen
 Neredeyse her zaman
Planladığınızdan daha fazla [madde] kullandığınız oldu mu?
Örneğin az içmeyi düşünüp fazla içtiğin veya kısa süre kullanmayı planlayıp uzun süre
kullandığın oldu mu?
 Hiçbir zaman
 Bazen
 Neredeyse her zaman
[Madde] kullandığınız için aile ziyaretleri, hobiler, sosyal ilişkiler gibi hayatınızdaki
başka etkinliklerden vazgeçtiğiniz oldu mu?
 Hiçbir zaman
 Bazen
 Neredeyse her zaman
Alkol veya uyuşturucu kullanmanız beden veya ruh sağlığınızı olumsuz etkiledi mi?
Yani sağlık sorunları yaşadınız mı?
 Hiçbir zaman
 Bazen
 Neredeyse her zaman
Alkol veya uyuşturucu kullanmanız ailenle veya arkadaşlarınızla ilişkilerinizi olumsuz
yönde etkiledi mi?
 Hiçbir zaman
 Bazen
 Neredeyse her zaman
Alkol veya uyuşturucu kullanmanız eğitim hayatınızı olumsuz etkiledi mi? İş
hayatınızı olumsuz etkiledi mi? Ekonomik durumunuzu olumsuz yönde etkiledi mi?
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 Hiçbir zaman
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Bazen



Neredeyse her zaman

Gündüz saatlerinde de alkol veya uyuşturucu kullandığınız zamanlar oldu mu? Ne
sıklıkla?
 Hiçbir zaman
 Bazen
 Neredeyse her zaman
Aileniz veya çevreniz sizin çok fazla alkol veya uyuşturucu kullandığınızdan
endişeleniyor muydu? Ne sıklıkla?
 Hiçbir zaman
 Bazen
 Neredeyse her zaman

SON BİR HAFTA İÇİNDE aşağıdakilerin ne sıklıkta olduğunu belirtiniz
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[Madde] kullanmak için kuvvetli bir istek, arzu veya dürtü hissediyor musunuz? Ne
sıklıkta?
 Hiçbir zaman
 Bazen
 Neredeyse her zaman
Alkol veya uyuşturucuyu bırakmayı veya azaltmayı düşünüyor muydunuz?
 Hiçbir zaman
 Bazen
 Neredeyse her zaman
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