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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΨΥΧΟΤΡΟΠΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ

Οι παρακάτω ερωτήσεις αναφέρονται σε διάφορες πλευρές της σεξουαλικής λειτουργίας του ασθενούς
οι οποίες μπορούν να επηρεαστούν από την χορήγηση ψυχότροπων φαρμάκων. Όλες οι ερωτήσεις
απαντώνται από τον ασθενή εκτός από την ερώτηση Β που πρέπει να απαντηθεί από τον ερευνητή.
Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται και στα δυο φύλα.
Α. Έχετε παρατηρήσει κάποιου είδους διαταραχή στη σεξουαλική σας δραστηριότητα από το διάστημα
που ξεκινήσατε τη φαρμακοθεραπεία? (ερεθισμός, στύση, εκσπερμάτωση, οργασμό)
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή.

Β.Ο ασθενής δηλώνει αυθόρμητα τη διαταραχή ή χρειάστηκε να ρωτηθεί συγκεκριμένα για να δηλώσει
τη σεξουαλική δυσλειτουργία?
ΝΑΙ Το δήλωσε αυθόρμητα
ΟΧΙ Το δήλωσε αυθόρμητα
1. Διαπιστώσατε μείωση της επιθυμίας για σεξουαλική επαφή ή επιθυμίας για το σεξ?
0.Κανένα πρόβλημα
1.Ήπια μείωση. Ελάχιστη μείωση επιθυμίας
2.Μέτρια μείωση . Αρκετά λιγότερη επιθυμία
3.Σοβαρή μείωση . Σχεδόν καμία επιθυμία , απολύτως κανένα ενδιαφέρον.
2.

Διαπιστώσατε κάποια καθυστέρηση στην εκσπερμάτωση/οργασμό
0.Καμία
1.Ήπια καθυστέρηση ή σχεδόν απαρατήρητη
2.Μέτρια καθυστέρηση και παρατηρήσιμη.
3.Έντονη καθυστέρηση αλλά μπορεί να εκσπερματώσει

3.

Διαπιστώσατε ανικανότητα για εκσπερμάτωση/οργασμό κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής
επαφής?
0.Ποτέ
1.Μερικές φορές . Λιγότερο από 25% των περιπτώσεων
2.Συχνά. 25‐75% των περιπτώσεων.
3.Πάντα ή σχεδόν πάντα. Πάνω από το 75% των περιπτώσεων

4.

Διαπιστώσατε δυσκολία στη στύση ή στη διατήρηση της αφού έχετε ξεκινήσει τη σεξουαλική
σας επαφή? (κολπική ύγρανση στις γυναίκες)
0.Ποτέ
1.Μερικές φορές . Λιγότερο από 25% των περιπτώσεων
2.Συχνά. 25‐75% των περιπτώσεων
3.Πάντα ή σχεδόν πάντα. Πάνω από το 75% των περιπτώσεων

5.

Πως δέχεστε τις αλλαγές στην σεξουαλική σας επαφή που αναφέρατε προηγουμένως?
0. Δεν υπάρχει σεξουαλική δυσλειτουργία
1. Καλά.Κανένα πρόβλημα εξαιτίας αυτού του λόγου
2.Μέτρια.Σας ενοχλεί η δυσλειτουργία αλλά δεν σκεφτήκατε να διακόψετε την αγωγή.
Παρεμβαίνει στη σχέση σας
3.Άσχημα. Σας ενοχλεί πολύ η δυσλειτουργία. Σκεφτήκατε να διακόψετε την αγωγή εξαιτίας
της δυσλειτουργίας ή παρεμβαίνει σοβαρά στη σχέση σας

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΚΟΡ (0‐15):

•
•
•

HΠΙΑ

ΜΕΤΡΙΑ

ΣΟΒΑΡΗ

ΗΠΙΑ: Από 1‐5 πόντοι (με τη προϋπόθεση σε καμία από τις ερωτήσεις δε σκοράρει ≥2 πόντοι)
ΜΕΤΡΙΑ: Από 6‐10 πόντοι ( σε οποιαδήποτε ερώτηση =2 και <3 πόντοι
ΣΟΒΑΡΗ: Από 11‐15 πόντοι ή σε οποιαδήποτε ερώτηση =3
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