
 
 

 

 

Grupi i zgjeruar i treguesve të kancerit të prostatës për praktikën klinike (EPIC-CP) 

Cilësia e jetës (QOL) e pacientëve me kancer prostate 
Emri i pacientit: Datëlindja:  
Mjeku: Data e vizitës:  
Pacientët: Ju lutemi, përgjigjjuni pyetjeve të mëposhtme duke rrethuar përgjigjen e duhur. Të gjitha pyetjet 
lidhen me shëndetin dhe simptomat tuaja gjatë KATËR JAVËVE TË FUNDIT. 
Zgjidhni NJË përgjigje për çdo pyetje: 
1. Në përgjithësi, sa problem ka qenë për ju funksioni urinar? 

Aspak problem Problem shumë i vogël Problem i vogël Problem mesatar Problem i madh 
 

2. Cili nga opsionet e mëposhtme përshkruan më së miri kontrollin tuaj urinar? 
0-Kontroll i plotë 1-Pikim rastësor 2-Pikim i shpeshtë 4- Pa kontroll urinar  

3. Sa peceta ose pelena për të rritur përdorni në ditë për rrjedhjen e urinës? 
0-Asnjë 1-Një pecetë në ditë 2-Dy peceta në ditë 4- Tre ose më shumë peceta  

4. Nëse e keni hasur, sa problem ka qenë për ju pikimi ose rrjedhja e urinës? 
0-Aspak problem 1-Problem shumë i vogël 2-Problem i vogël 3-Problem mesatar 4-Problem i madh  

MJEKËT: Shtoni përgjigjet e pyetjeve 2-4 për të llogaritur rezultatin e simptomës së inkontinencës urinare (nga 12)  
 

5. Nëse i keni hasur, sa problem ka qenë për ju secili prej opsioneve të mëposhtme? 
 Aspak problem Problem shumë i vogël Problem i vogël Problem mesatar Problem i 

madh 
 

a. Dhimbje ose djegie gjatë urinimit 0 1 2 3 4  
b. Çurg i dobët urine/zbrazje jo e plotë e fshikës 
së urinës 

0 1 2 3 4  

c. Nevojë për të urinuar shpesh 0 1 2 3 4  
MJEKËT: SHTONI përgjigjet e pyetjeve 5a-5c për të llogaritur rezultatin e simptomës së irritimit/bllokimit urinar (nga 12)  

 

6. Nëse i keni hasur, sa problem ka qenë për ju secili prej opsioneve të mëposhtme? 
 Aspak problem Problem shumë i vogël Problem i vogël Problem mesatar Problem i 

madh 
 

a. Dhimbje rektale ose urgjencë për defekim 0 1 2 3 4  
b. Defekim i shpeshtë 0 1 2 3 4  
c. Probleme të përgjithshme me defekimin  0 1 2 3 4  
d. Feçe me gjak 0 1 2 3 4  

MJEKËT: SHTONI përgjigjet e pyetjeve 6a,b,d për të llogaritur rezultatin e simptomës së zorrëve (nga 12)  
 

7. Si e vlerësoni aftësinë tuaj për të arritur orgazëm (klimaks seksual)? 
0- Shumë e mirë 1-E mirë 2-Mesatare 3-E dobët 4-Shumë e dobët deri në 

zero 

 

 

8. Si e përshkruani cilësinë e zakonshme të ereksioneve tuaja? 
0- Mjaftueshëm të qëndrueshme 
për marrëdhënie seksuale 

1-Mjaftueshëm të qëndrueshme për 
masturbim dhe eksitim 

2-Jo mjaftueshëm të qëndrueshme 
për ndonjë aktivitet seksual 

4-Nuk ka 
aspak 

 

 

9. Në përgjithësi, sa problem ka qenë për ju funksioni seksual ose mungesa e funksionit seksual? 
0-Aspak problem 1-Problem shumë i vogël 2-Problem i vogël 3-Problem mesatar 4-Problem i madh  

 
 
 



  
 
 

 

10. Nëse i keni hasur, sa problem ka qenë për ju secili prej opsioneve të mëposhtme? 
 Aspak 

problem 
Problem shumë i 

vogël 
Problem i vogël Problem 

mesatar 
Problem i 

madh 
 

a. Afshe të nxehta ose dhimbje/zmadhim gjoksi 0 1 2 3 4  
b. Gjendje depresive 0 1 2 3 4  
c. Mungesë energjie 0 1 2 3 4  

MJEKËT: SHTONI përgjigjet e pyetjeve 10a-10c për të llogaritur rezultatin e vitalitetit/simptomës hormonale (nga 12)  
 

MJEKËT: SHTONI rezultatet përmbledhëse të pesë grupeve për të llogaritur rezultatin e përgjithshëm të cilësisë së 
jetës së pacientëve me kancer prostate (nga 60) 

 

 


