WHO ASSIST V3.0: Thẻ phản hồi cho bệnh nhân
Response Card - substances
a. Các sản phẩm từ cây thuốc lá như thuốc lá, thuốc lá nhai, xì gà, v..v…
b. Các đồ uống có chưá cồn như bia, rượu, ruợu mạnh
c. Ma túy làm từ cây gai dầu (Marijuana như pot, grass, điếu quấn (reefer, weed, ganja, chronic, gangster, hash,
v..v….)
d. Cocaine (Cocaine, coke, blow, snow, flake, toot, crack, rock, v..v...)
e. Amphetamine loại chất kích thích thần kinh (speed, Ritalin, Ecstasy, X, diet pills, crystal meth, ice, crank, Dexedrine,
Methamphetamine, v..v….)
f. Thuốc xông (, keo, chất lỏng glue, chất xoá chữ, xăng, butane, chất làm mỏng sơn, chất lỏng loãng, sơn xì, popper, snapper,
Rush, Locker Room, Nitrous oxide, khí cư ời, whippets, v..v….)
g. Chất an thần và thuốc ngủ, Valium, Xanax, Librium, Dalmane, Ativan, Halcion, Miltown, Thorazine, Mellaril, Restoril, Rohypnol,
roofies, GHB, Liquid X, Liquid E, Mebaral, Nembutal, Seconal, Fiorinal, Amytal, Phenobarbital, thuốc trấn thống, v..v…
h. Chất gây ảo giác, LSD, blotter, acid, nấm ảo giác, PCP, angel dust, THC, wet, illy, ketamine, Special K,
vitamin k, 2C-B, etc.
i. Opioids (Thuốc chữa đau, thuốc giảm đau, codeine, OxyContin, Darvon, Vicodin, Dilaudid, Demerol, Lomotil,
Percodan,Talwin-Nx, heroin, methadone, morphine, v..v….)
j. Những loại thuốc khác: nếu không được liệt kê ở đây, hãy nêu rõ:

Thẻ phản hồi (ASSIST Từ Q2 – Q 5)
Không bao giờ: không sử dụng trong 3 tháng qua.
Một hoặc hai lần: 1 đến 2 lần trong 3 tháng qua.
Hàng tháng: từ 1 đến 3 lần trong 1 tháng
Hàng tuần: từ 1 đến 4 lần mỗi tuần
Hàng ngày hoặc hầu như hàng ngày: 5 đến 7 ngày
Thẻ phản hồi (ASSIS Q6 - Q 8)
Không, không bao giờ.
Có, nhưng không phải trong 3 tháng vừa qua.
Có, trong 3 tháng vừa qua.

