KRÓNIKUS PROSZTATITISZ TÜNETEIT FELMÉRŐ NEMZETKÖZI KÉRDŐÍV (NIH-CPSI)
Életkor:

A tünetek hatása

Dátum:

Fájdalom vagy diszkomfort érzés
igen
1. Az elmúlt héten volt-e fájdalma vagy kellemetlen érzése az alábbi helyeken:
A: gáttájékon (herezacskó és végbél környéke)
1
B: herékben
1
C: a nemiszerve végén (makk) a vizeléstől függetlenül
1
D: a húgyhólyag táján
1
igen
2. Az elmúlt héten érzett-e:
A: fájdalmat vagy égető érzést vizelés alatt?
1
B: fájdalmat vagy kellemetlen érzést ejakuláció alatt?
1
3. A z elmúlt hét során milyen gyakran érzett fájdalmat vagy kellemetlen érzést
az 1. pontban említett területen?
0: soha
1: ritkán
2: néha
3: gyakran
4: rendszeresen
5: mindig
4. M
 elyik szám jellemzi legjobban az ön átlagos fájdalom vagy diszkomfort érzését
a megelőző héten?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: nincs fájdalom

pontszám
nem
0
0
0
0
nem
0
0

Életminőség

II. Vizelési panaszok ÖSSZPONTSZÁM (5+6)
Fájdalom + vizelési panaszok ÖSSZPONTSZÁM (I+II)

pontszám

9. Ha az egész életét az elmúlt héten tapasztalt panaszaival kellene leélnie,
hogyan fogadná azt?
0: nagy örömmel
1: örömmel
2: nagyobb részt elégedetten
3: vegyes érzéssel (azonos mértékben elégedetten és elégedetlenül)
4: inkább elégedetlenül
5: boldogtalanul
6: szörnyen

I. Fájdalom vagy diszkomfort érzés ÖSSZPONTSZÁM (1A+1B+1C+1D+2A+2B+3+4)

5. A z elmúlt hét során milyen gyakran volt olyan érzése a vizelés után,
hogy nem tudta a hólyagját teljesen kiüríteni?
0: egyáltalán nem
1: kevesebbszer, mint az esetek 1/5-ében
2: kevesebbszer, mint az esetek felében 3: kb. az esetek felében
4: az esetek több mint felében
5: gyakran, minden esetben
6. Milyen gyakran kellett újból vizelnie 2 órán belül az elmúlt héten?
0: egyáltalán nem
1: kevesebbszer, mint az esetek 1/5-ében
2: kevesebbszer, mint az esetek felében 3: kb. az esetek felében
4: az esetek több mint felében
5: gyakran, minden esetben

7. Az elmúlt hét során milyen mértékben tartották vissza panaszai olyan dolgok elvégzésétől,
melyeket rendszeresen végez?
0: semennyire
1: csak egy kicsit
2: valamelyest
3: nagyon
8. Mennyit foglalkozott panaszaival az elmúlt hét során?
0: egyáltalán nem 1: csak egy kicsit
2: valamelyest
3: nagyon

10: az elképzelhető leghevesebb fájdalom

Vizelés

pontszám

III. Életminőség ÖSSZPONTSZÁM (7+8+9)
pontszám
Fájdalom + vizelési panaszok + életminőség ÖSSZPONTSZÁM (I+II+III)

Maximum

I.
Fájdalom

II.
Vizelés

I.+II.
Fájdalom + vizelés

III.
Életminőség

I.+II.+III.
Összpontszám*

21

10

31

12

43

Eredmény
Enyhe

0-9

Középsúlyos

10-18

Súlyos

19-31

*az állapot változásának
megítélésére alkalmas.
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