
 

 

 

 

Kliinilise praktika eesnäärmevähi laiendatud liitindeks (Expanded Prostate Cancer Index 
Composite for Clinical Practice, EPIC-CP) 

Eesnäärmevähiga seotud elukvaliteet  
Patsiendi nimi: Sünniaeg:  
Arst: Külastuse kuupäev:  
Patsiendid: palun vastake järgmistele küsimustele, tehes sobivale vastusele ringi ümber. Kõik küsimused on 
teie tervise ja sümptomite kohta VIIMASEL NELJAL NÄDALAL. 
Valige iga küsimuse kohta ÜKS vastus: 
1. Kui suurt probleemi tervikuna on urineerimine teile tekitanud? 
Mitte mingit probleemi Väga väikest probleemi Väikest probleemi Mõõdukat probleemi Suurt probleemi 

 

2. Milline järgmistest väidetest kirjeldab teie puhul urineerimise kontrollitavust kõige paremini? 
0-Täielik kontrollitavus 1-Aeg-ajalt esinev nirisemine 2-Sage nirisemine 4-Urineerimise kontrollitavuse puudumine  

3. Mitut sidet või täiskasvanute mähet päevas olete uriini lekke vastu kasutanud? 
0-Mitte ühtki 1-Üht sidet päevas 2-Kaht sidet päevas 4-Kolme või nelja sidet päevas  

4. Kui suur on probleem, mida on teile tekitanud uriini järeltilkumine või leke (kui üldse)? 
0-Mitte mingit 

probleemi 
1-Väga väikest probleemi 2-Väikest probleemi 3-Mõõdukat probleemi 4-Suurt probleemi  

KLINITSISTID: LIITKE KOKKU vastused küsimustele 2–4, et arvutada uriinipidamatuse sümptomite skoor  
(kokku võimalik 12) 

 

 

5. Kui suurt probleemi on iga allolev sümptom teile põhjustanud (kui üldse)? 
 Mitte mingit 

probleemi 
Väga väikest 
probleemi 

Väikest 
probleemi 

Mõõdukat 
probleemi 

Suurt 
probleemi 

 

a. Valu või põletustunne urineerimisel 0 1 2 3 4  
b. Nõrk uriinijuga / põie mittetäielik 
tühjenemine 

0 1 2 3 4  

c. Sage urineerimise vajadus 0 1 2 3 4  
KLINITSISTID: LIITKE KOKKU vastused küsimustele 5a–5c, et arvutada urineerimisel esineva ärrituse/takistatuse 
sümptomite skoor (kokku võimalik 12) 

 

 

6. Kui suurt probleemi on iga allolev sümptom teile põhjustanud (kui üldse)? 
 Mitte mingit 

probleemi 
Väga väikest probleemi Väikest 

probleemi 
Mõõdukat 
probleemi 

Suurt 
probleemi 

 

a. Pärakuvalu või soolte tühjendamise 
pakilisus 

0 1 2 3 4  

b. Soolte tühjendamise sageduse 
suurenemine 

0 1 2 3 4  

c. Üldised probleemid soolte tühjendamisega  0 1 2 3 4  
d. Verine väljaheide 0 1 2 3 4  

KLINITSISTID: LIITKE KOKKU vastused küsimustele 6a, b ja d, et arvutada soolte sümptomite skoor  
(kokku võimalik 12) 

 

 

7. Kuidas hindate oma orgasmi saavutamise võimet? 
0-Väga hea 1-Hea 2-Rahuldav 3-Kehv 4-Väga kehv või puudub  

 

8. Kuidas kirjeldaksite oma erektsioonide tavalist kvaliteeti? 
0-Piisavalt kõva vahekorraks 1-Piisavalt kõva masturbeerimiseks 

ja eelmänguks 
2-Ei ole piisavalt kõva mis tahes 
seksuaaltegevuseks 

4-Puudub 
täielikult 

 

 



 

 

9. Kui suurt probleemi tervikuna on suguvõime või selle puudumine teile tekitanud? 
0-Mitte mingit 

probleemi 
1-Väga väikest probleemi 2-Väikest probleemi 3-Mõõdukat probleemi 4-Suurt probleemi  

 
 

10. Kui suurt probleemi on iga allolev sümptom teile põhjustanud (kui üldse)? 
 Mitte mingit 

probleemi 
Väga väikest 
probleemi 

Väikest 
probleemi 

Mõõdukat 
probleemi 

Suurt 
probleemi 

 

a. Kuumahood või rinna 
tundlikkus/suurenemine 

0 1 2 3 4  

b. Depressioonitunne 0 1 2 3 4  
c. Energiapuudus 0 1 2 3 4  

KLINITSISTID: LIITKE KOKKU vastused küsimustele 10a–10c, et arvutada vitaalsuse / hormonaalsete sümptomite 
skoor (kokku võimalik 12) 

 

 

KLINITSISTID: LIITKE KOKKU viie valdkonna koondskoorid, et arvutada üldine eesnäärmevähiga seotud elukvaliteedi 
skoor (kokku võimalik 60) 

 

 


