
 
 
 

Dotazník k psychotropně orientované sexuální dysfunkci. 
(PRSexDQ-SALSEX). 

 

 

A. - Pozoroval/a jste od začátku užívání léku jakýkoli typ změny ve své sexuální aktivitě (touha, 
vzrušení, erekce, ejakulace nebo orgasmus)? 
£ ANO £ NE 

B. - Uváděl pacient toto zhoršení spontánně nebo bylo nutné se jej za účelem zjištění sexuální 
dysfunkce výslovně zeptat? 

£ ANO Zhoršení bylo uvedeno spontánně £ NE Nebylo uvedeno spontánně. 
 

1. - Pozoroval/a jste jakékoli snížení své touhy po sexuální aktivitě nebo svého zájmu o sex? 
0. - Žádné problémy 
1. - Mírné snížení. O něco menší zájem. 
2. - Střední snížení. Mnohem menší zájem. 
3. - Závažné snížení. Téměř žádný nebo nulový zájem. 

2.- Pozoroval/a jste pozdější ejakulaci/orgasmus? 
0.- Žádné zpoždění 
1.- Mírné nebo sotva patrné zpoždění 
2.- Střední nebo jasně patrné opoždění. 
3. - Výrazné zpoždění, někdy dokonce nebylo možné orgasmu dosáhnout. 

3. - Zpozoroval/a jste, že nejste po započetí sexuálního styku schopen/schopna ejakulovat nebo 
dosáhnout orgasmu? 

0. - Vůbec ne. 
1. - Někdy: v méně než 25 % případů. 
2. - Často: V 25-75 % případů. 
3. - Pokaždé nebo téměř pokaždé: více než v 75 % případů. 

4. - Měl jste po započetí sexuálního styku nějaké problémy s dosažením erekce nebo jejím udržením? 
(se zvlhčením vaginální sliznice u žen) 

0. - Nikdy. 
1. - Někdy: v méně než 25 % případů. 
2. - Často: V 25-75 % případů. 
3. - Pokaždé nebo téměř pokaždé: více než v 75 % případů. 

5. – Jak jste snášel/a tyto změny v rámci svých sexuálních styků? 
0.- Žádná sexuální dysfunkce 
1.- Dobře. Žádné problémy z tohoto důvodu 
2.- Přiměřeně. Dysfunkce ho/ji trápí, i když neuvažoval/a o přerušení léčení z tohoto důvodu. 
Narušuje to vztah partnerů. 
3.- Špatně. Dysfunkce představuje významný problém. Uvažoval/uvažovala proto o přerušení 
léčby nebo to vážně narušuje vztah obou partnerů. 

CELKOVÉ SKÓRE 
 
 

MÍRNÁ 0-5 (při žádném hodnocení >1); STŘEDNĚ TĚŽKÁ: 6-10 (NEBO všechna hodnocení =2, bez hodnocení =3); TĚŽKÁ: 11-15 (NEBO 
všechna hodnocení =3) 
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Následující otázky se vztahují k možnému výskytu sexuální dysfunkce po zahájení léčení 
psychotropními léky. 


