
PSİKOTROP İLİŞKİLİ CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU (PİCİB) 
ÖLÇEĞİ 

Aşağıdaki sorular, psikotrop ilaçlarla tedaviye başladıktan sonra ortaya çıkabilecek olası cinsel 
işlev bozukluğu ile ilgilidir. 

A. Tedaviye başladığınızdan beri cinsel ilişkinizde (istek, uyarılma, sertleşme, boşalma veya orgazm) 
herhangi bir değişiklik gözlemlediniz mi? 

□ EVET □ HAYIR
B. Hasta kendiliğinden bu değişikliği bildirdi mi yoksa cinsel işlev bozukluğunu tespit etmek için onu 

açıkça sorgulamak gerekti mi? 

□ EVET kendiliğinden bildirdi □ HAYIR kendiliğinden bildirmedi

1. Cinsel ilişki isteğinizde veya cinselliğe olan ilginizde herhangi bir azalma gözlemlediniz mi?
0. Sorun yok.
1. Hafif azalma. Bir miktar daha az ilgi.
2. Orta derecede azalma. Çok daha az ilgi.
3. Şiddetli azalma. Neredeyse hiç ya da hiç ilgi yok.

2. Boşalmada/orgazmda herhangi bir gecikme gözlemlediniz mi?
0. Gecikme yok.
1. Hafif gecikme veya neredeyse hiç fark edilmiyor.
2. Orta derecede gecikme veya açıkça fark ediliyor.
3. Şiddetli gecikme, bazen orgazm bile mümkün değil.

3. Cinsel ilişkiye başladıktan sonra boşalamadığınızı/veya orgazm olamadığınızı gözlemlediniz mi?
0. Hiç.
1. Bazen: %25'ten az.
2. Sıklıkla: % 25-75 oranında.
3. Her zaman veya hemen hemen her zaman:  % 75'ten fazla.

4. Cinsel ilişkiye başladıktan sonra sertleşme elde etmekte veya sertleşmeyi sürdürmekte herhangi bir zorluk
yaşadınız mı? (kadınlarda vajinal ıslanma) 

0. Hiç.
1. Bazen: % 25'ten az.
2. Sıklıkla: % 25-75 oranında.
3. Her zaman veya hemen hemen her zaman:  % 75'ten fazla.

5. Cinsel ilişkilerinizdeki bu değişiklikleri ne kadar tolere edebildiniz?
0. Cinsel İşlev Bozukluğu yok
1. İyi. Bu nedenle sorun yok
2. Makul. Bu nedenle tedaviyi bırakmayı düşünmemiş olsa da, işlev bozukluğu kendisini rahatsız
etmektedir. Çiftin ilişkisini etkilemektedir. 
3. Kötü. Bozukluk, önemli bir sorun teşkil eder. Tedaviyi bu nedenle bırakmayı düşünmüştür veya
bu sorun çiftin ilişkisini ciddi şekilde etkilemektedir. 

TOPLAM SKOR: 

HAFİF: 0-5 (Hiçbir madde>1);  ORTA: 6-10 (VEYA herhangi bir madde=2, hiçbir madde=3); CİDDİ: 
11-15 (VEYA herhangi bir madde=3) 
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