Nasledujúce otázky sa týkajú možného výskytu sexuálnych problémov po začatí liečby psychotropnými látkami.
A. Pozorovali ste nejakú zmenu vašej sexuálnej aktivity (vzrušivosti, erekcii, ejakulácii alebo orgazme) odkedy ste začali
užívať tento liek?
ÁNO

NIE

B. Referoval pacient túto zmenu spontánne alebo bolo nutné sa pýtať priame otázky na to, aby sa definovala sexuálna
dysfunkcia?
ÁNO
NIE

Bolo to spontánne referované.
Nebolo to spontánne referované.

1. Pozorovali ste nejaký pokles vašej túžby po sexuálnej aktivite alebo vášho záujmu o sex?
0.
1.
2.
3.

Nie, žiaden problém.
Mierne zníženie. O niečo menší záujem.
Stredné zníženie. Oveľa menší záujem.
Výrazné zníženie. Takmer žiaden alebo žiaden záujem o sex.

2. Pozorovali ste akékoľvek oneskorenie (oddialenie) ejakulácie/orgazmu?
0.
1.
2.
3.

Žiadne oneskorenie.
Mierne oneskorenie alebo len sotva pozorovateľné.
Stredné oneskorenie alebo jasne pozorovateľné.
Veľké oneskorenie, niekedy dosiahnutie orgazmu nie je možné.

3. Pozorovali ste, že nie ste schopný ejakulovať/mať orgazmus potom, ako ste začali sexuálny kontakt?
0.
1.
2.
3.

Nie.
Občas: menej než 25% prípadov.
Často: 25-75% prípadov.
Vždy alebo takmer vždy: viac ako 75% prípadov.

4. Zažili ste nejaký problém s dosiahnutím alebo udržaním erekcie po začatí sexuálnej aktivity? (vaginálnou lubrikáciou u žien)
0.
1.
2.
3.

Nikdy.
Občas: menej než 25% prípadov.
Často: 25-75% prípadov.
Vždy alebo takmer vždy: viac ako 75% prípadov.

5. Ako dobre znášate tieto zmeny vo vašich sexuálnych vzťahoch?
0. Žiadna sexuálna dysfunkcia.
1. Dobre. Žiaden problém pre túto príčinu.
2. Prijateľne. Táto dysfunkcia ho/ju trápi, hoci neuvažuje prerušiť liečbu z tohto dôvodu. Nepriaznivý vplyv na
partnerský vzťah.
3. Zle. Táto dysfunkcia predstavuje vážny problém. On alebo ona uvažuje o prerušení liečby z tohto dôvodu alebo
tento dôvod vedie k vážnemu narušeniu partnerského vzťahu.
CELKOVÉ SKÓRE (0-15):
MIERNA: 0-5 (žiadna položka nie je > 1); STREDNÁ: 6-10 (alebo 1 položka = 2, žiadna položka = 3); ZÁVAŽNÁ:
11-15 (alebo akákoľvek položka = 3)
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