KWESTIONARIUSZ OCENY NASILENIA PRZEDWCZESNEGO WYTRYSKU PEDT
Imię i Nazwisko:….……………………….…………………………..………………………………..…………………….………………………….
Data wypełnienia kwestionariusza:.……………..……………………..……………………….………………………………………….……

INFORMACJE O KWESTIONARIUSZU:
Jakość życia seksualnego mężczyzny jest niezwykle istotną częścią jego ogólnego stanu zdrowia, nie tylko
bezpośrednio, ale także wpływając na inne aspekty życia. Przedwczesny wytrysk to jedna z najczęstszych
przyczyn obniżenia jakości życia seksualnego. Aby zobiektywizować i ocenić w mierzalny sposób obecność tych
zaburzeń, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza. Dzięki temu Pański lekarz będzie miał
możliwość oceny potrzeby terapii, wyboru jej intensywności oraz analizy jej efektów
W poniższej tabeli znajdują się pytania . Przy każdym pytaniu prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź – tą,
która Pana zdaniem najlepiej obrazuje Pańską sytuację.

W CIĄGU OSTATNICH 4 TYGODNI:
Jak trudno jest Panu opóźnić wytrysk?

0

bez trudu

0

Czy ma Pan wytrysk wcześniej niż by
Pan sobie tego życzył?

prawie nigdy lub
nigdy

Czy miewa Pan wytrysk przy
minimalnej stymulacji?

prawie nigdy lub
nigdy

Czy odczuwa Pan frustrację związaną z
przedwczesnym wytryskiem?

wcale

Jak bardzo martwi się Pan, że Pana
czas do wytrysku pozbawia partnerkę
satysfakcji seksualnej?

wcale

0

0

0

1

nieznacznie trudno

1

rzadziej niż w
połowie
przypadków

1

rzadziej niż w
połowie
przypadków

1

nieznacznie

1

nieznacznie

2

umiarkowanie trudno

2

w około połowie
przypadków

2

w około połowie
przypadków

2

umiarkowanie

2

umiarkowanie

3

bardzo trudno

3

częściej niż w
połowie
przypadków

3

częściej niż w
połowie
przypadków

3

bardzo

3

bardzo

4

ekstremalnie
trudno

4

prawie zawsze
lub zawsze

4

prawie zawsze
lub zawsze

4

ekstremalnie

4

ekstremalnie

Wynik (pkt):.………………………………………………………………………..……………………………………………..…………………………
Wynik równy bądź mniejszy od 8 punktów z dużym prawdopodobieństwem wyklucza poważne zaburzenia
związane z przedwczesnym wytryskiem. Należy mieć jednak na uwadze, że podstawą wdrożenia postępowania
terapeutycznego jest brak satysfakcji pacjenta ze swojego życia seksualnego, a kwestionariusz stanowi jedynie
narzędzie pomocnicze. Wynik równy bądź wyższy od 11 punktów jest podstawą do specjalistycznej konsultacji
lekarskiej, diagnostyki i włączenia leczenia

