
 

 

 

 

Շագանակագեղձի քաղցկեղի ընդլայնված բաղադրյալ ինդեքսի որոշում՝ ախտորոշման և բուժման նպատակով 

(EPIC-CP) 

Շագանակագեղձի քաղցկեղով հիվանդների կյանքի որակը (QOL) 

Հիվանդի անունը՝ Ծննդյան տարեթիվը՝  

Բժիշկը՝ Այցելության ամսաթիվը՝  

Հիվանդների համար. Խնդրում ենք պատասխանել հետևյալ հարցերին՝ շրջանակի մեջ առնելով համապատասխան կետերը: 

Բոլոր հարցերը վերաբերում են ձեր առողջությանը և ախտանիշներին՝ ՎԵՐՋԻՆ ՉՈՐՍ ՇԱՓԱԹՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ: 

Յուրաքանչյուր հարցի համար ընտրեք ՄԵԿ պատասխան: 

1. Ընդհանուր առմամբ, որքա՞ն անհանգստություն է ձեզ պատճառում ձեր միզարձակման ֆունկցիան: 

Չի անհանգստացնում Շատ քիչ է անհանգստացնում Քիչ է անհանգստացնում Չափավոր է անհանգստացնում Շատ է անհանգստացնում 

 

2. Որքանո՞վ եք կարողանում կառավարել ձեր միզարձակումը: 
0-Ամբողջովին 

կառավարում եմ 

1-Պարբերաբար լինում են մեզի 

չվերահսկվող արտահոսքեր 

2-Հաճախ լինում են մեզի 

չվերահսկվող 

արտահոսքեր 

4-Ընդհանրապես չեմ կարողանում կառավարել  

3. Օրական քանի՞ միջադիր կամ տակդիր եք օգտագործում մեզի չվերահսկվող արտահոսքի պատճառով: 

0-Ոչ մի 1-Օրական մեկ հատ 2-Օրական երկու հատ 4-Երեք կամ ավելի  

4. Որքա՞ն շատ են ձեզ անհանգստացնում մեզի չվերահսկվող արտահոսքերը կամ անմիզապահությունը (եթե այդպիսիք եղել են): 

0-Չեն անհանգստացնում 1-Շատ քիչ են անհանգստացնում 2-Քիչ են 

անհանգստացնում 

3-Չափավոր են 

անհանգստացնում 

4-Շատ են 

անհանգստացնում 
 

ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ. ԻՐԱՐ ԳՈՒՄԱՐԵՔ 2-4 հարցերի պատասխանները՝ Անմիզապահության ախտանիշների 
արտահայտվածության աստիճանը հաշվարկելու համար (12-բալանոց համակարգով) 

 

 

5. Որքա՞ն լուրջ խնդիր է ստեղծում ձեզ համար նշվածներից յուրաքանչյուրը (եթե այդպիսիք կան): 

 Նման խնդիր չկա Շատ փոքր խնդիր է Փոքր խնդիր է Միջին խնդիր է Մեծ խնդիր է  

ա) Ցավ և այրոց միզարձակման ժամանակ 0 1 2 3 4  

բ) Թույլ միզարձակում/միզապարկի ոչ լիարժեք 

դատարկման զգացողություն 

0 1 2 3 4  

գ) Հաճախամիզություն 0 1 2 3 4  

ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ. ԻՐԱՐ ԳՈՒՄԱՐԵՔ 5ա-5գ հարցերի պատասխանները՝ Միզուղիների իրիտատիվ/օբստրուկտիվ 

ախտանիշների արտահայտվածության աստիճանը հաշվարկելու համար (12-բալանոց համակարգով) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

6. Որքա՞ն լուրջ խնդիր է ստեղծում ձեզ համար նշվածներից յուրաքանչյուրը (եթե այդպիսիք կան): 

 Նման խնդիր չկա Շատ փոքր խնդիր է Փոքր խնդիր է Միջին խնդիր է Մեծ խնդիր է  

ա) Հետանցքի շրջանի ցավ կամ արտաթորման 

անզուսպ ցանկություն 

0 1 2 3 4  

բ) Աղիների հաճախակի դատարկում 0 1 2 3 4  

գ) Ընդհանուր խնդիրներ աղիների դատարկման հետ 0 1 2 3 4  

դ) Արյունոտ կղանք 0 1 2 3 4  

ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ. ԻՐԱՐ ԳՈՒՄԱՐԵՔ 6ա,բ,դ հարցերի պատասխանները Աղիների դատարկման ախտանիշների 

արտահայտվածության աստիճանը հաշվարկելու համար (12-բալանոց համակարգով) 

 

 

7. Ինչպե՞ս կգնահատեք օրգազմի հասնելու ձեր կարողությունը: 

0- Շատ լավ 1-Լավ 2-Միջին 3-Վատ 4-Շատ վատ կամ օրգազմը 

բացակայում է 
 

 

8. Ինչպե՞ս կգնահատեք ձեր էրեկցիայի ընդհանուր որակը: 

0- Բավականին ամուր՝ սեռական ակտ 

ունենալու համար 

1-Բավականին ամուր՝ ձեռնաշարժության 

և սեռական ակտի նախաբանի համար  

2-Ոչ բավականաչափ ամուր՝ սեռական 

գործողություններ կատարելու համար 

4-Էրեկցիան 

բացակայում է 

 

 

9. Ընդհանուր առմամբ, որքա՞ն անհանգստություն է ձեզ պատճառում ձեր սեռական ֆունկցիան կամ դրա բացակայությունը: 
0-Չի անհանգստացնում 1-Շատ քիչ է անհանգստացնում 2-Քիչ է 

անհանգստացնում 

3-Չափավոր է 

անհանգստացնում 

4-Շատ է 

անհանգստացնում 
 

 

10. Որքա՞ն լուրջ խնդիր է ստեղծում ձեզ համար նշվածներից յուրաքանչյուրը (եթե այդպիսիք կան): 

 Նման խնդիր չկա Շատ փոքր խնդիր է Փոքր խնդիր է Միջին խնդիր է Մեծ խնդիր է  

ա) Ջերմության առհոսումներ կամ կրծքի 

զգայունություն/մեծացում 

0 1 2 3 4  

բ) Ճնշվածության զգացում 0 1 2 3 4  

գ) Թուլություն 0 1 2 3 4  

ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ. ԻՐԱՐ ԳՈՒՄԱՐԵՔ 10ա-10գ հարցերի պատասխանները՝ Կենսական/հորմոնալ տոնուսի հետ կապված 
ախտանիշների արտահայտվածության աստիճանը հաշվարկելու համար (12-բալանոց համակարգով) 

 

 

ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ. Իրար գումարեք ստացված 5 ցուցանիշները Շագանակագեղձի քաղցկեղով տառապող հիվանդի` կյանքի 
որակի ընդհանուր ցուցանիշը հաշվարկելու համար (60-բալանոց համակարգով) 

 

 


