
 

 

 

 

 (EPIC-CP) منظور کارآزمایی بالینیپرسشنامه جامع ارزیابی فاکتورهای مرکب سرطان پروستات به
 بیماران مبتال به سرطان پروستاتکیفیت زندگی  و ارزیابی

     تاریخ تولد: نام بیمار:

    تاریخ ویزیت: پزشک:

ر چهاها مربوط به سالمت و عالئم بیماری شما در های زیر، دور گزینه صحیح خط بکشید. همه پرسشلطفاً برای پاسخ به پرسش بیماران:
 است. هفته گذشته

 برای هر پرسش، یک پاسخ انتخاب کنید:
 ساز بوده است؟به طور کلی، دفع ادرار در شما تا چه حد برایتان مشکل .۱

 مشکل زیاد مشکل متوسط مشکل کم مشکل خیلی کم بدون مشکل
 

 کند؟های زیر کنترل ادرار را در شما توصیف میکدامیک از گزینه. ۲

  کامل اختیاری بی -۴ قطره قطره مکرر -۲ قطره قطره گاه به گاه -۱ کنترل کامل -۰

 اید؟روزانه چند عدد پَد یا پوشک بزرگساالن برای نشت ادرار استفاده کرده .۳

  سه عدد یا بیشتر -۴ دو عدد در روز -۲ یک عدد در روز -۱ هیچ -۰

 ساز بوده است؟اختیاری ادرار یا نشت کردن )درصورت وجود( تا چه حد برای شما مشکلبی .۴

  مشکل زیاد -۴ مشکل متوسط -۳ مشکل کم -۲ مشکل خیلی کم -۱ بدون مشکل -۰
  (۱۲به دست بیاید )از اختیاری ادرار امتیاز عالئم بی تا کنیدجمع را با هم  ۴ تا ۲های پاسخ پرسش متخصصین بالینی:

 

 ساز بوده است؟هر یک از موارد زیر )درصورت وجود( تا چه حد برای شما مشکل .۵

 مشکل  بدون مشکل 

 کم خیلی

 مشکل  مشکل کم
 متوسط

  مشکل زیاد

  ۴ ۳ ۲ ۱ ۰ الف. درد یا سوزش هنگام ادرار
  ۴ ۳ ۲ ۱ ۰ ادرار/تخلیه ناقص مثانهب. جریان ضعیف 

  ۴ ۳ ۲ ۱ ۰ ج. تکرر ادرار
  (۱۲به دست بیاید )از  امتیاز عالئم انسداد/تحریک و سوزش ادرار تا جمع کنید با همرا  ج۵الف تا ۵های پاسخ پرسش متخصصین بالینی:

 

 ساز بوده است؟هر یک از موارد زیر )درصورت وجود( تا چه حد برای شما مشکل .۶

 مشکل  بدون مشکل 
 خیلی کم

 مشکل  مشکل کم
 متوسط

  مشکل زیاد

  ۴ ۳ ۲ ۱ ۰ الف. درد مقعد یا فوریت اجابت مزاج
  ۴ ۳ ۲ ۱ ۰ ب. افزایش دفعات اجابت مزاج

  ۴ ۳ ۲ ۱ ۰ در اجابت مزاجمشکالت کلی ج. 
  ۴ ۳ ۲ ۱ ۰ خون در مدفوعد. 

  (۱۲به دست آید )از  امتیاز وضعیت اجابت مزاج بیمارتا  جمع کنیدرا با هم  د ، ب والف۶های پاسخ پرسش متخصصین بالینی:
 

 کنید؟توانایی خود را در رسیدن به ارگاسم )اوج جنسی( چگونه ارزیابی می .۷

  خیلی ضعیف تا هیچ -۴ ضعیف -۳ معمولی -۲ خوب -۱ خیلی خوب -۰

 

 کنید؟وضعیت معمول نعوظ را در خود چگونه توصیف می .۸

نعوظ کافی برای  -۰
 نزدیکی

 فعالیت و استمنا برای کافی نعوظ- ۱
 نزدیکی از پیش های

 فعالیت برای ناکافی نعوظ -۲
 جنسی های

بدون  -۴
 نعوظ

 

 

 ساز بوده است؟به طور کلی، فعالیت جنسی یا عدم توانایی در فعالیت جنسی تا چه حد برایتان مشکل .۹

  مشکل زیاد -۴ مشکل متوسط -۳ مشکل کم -۲ مشکل خیلی کم -۱ بدون مشکل -۰

 
 
 
 



 

 

 ساز بوده است؟هر یک از موارد زیر )درصورت وجود( تا چه حد برای شما مشکل .۱۰
 مشکل  بدون مشکل 

 خیلی کم

 مشکل  مشکل کم
 متوسط

  مشکل زیاد

الف. ُگرگرفتگی یا بزرگ 
 هاشدن/حساسیت سینه

۰ ۱ ۲ ۳ ۴  

  ۴ ۳ ۲ ۱ ۰ ب. احساس افسردگی
  ۴ ۳ ۲ ۱ ۰ ج. کمبود انرژی

  (۱۲به دست بیاید )از  امتیاز وضعیت هورمونی/حیاتی بیمار تاجمع کنید را با هم  ج۱۰الف تا ۱۰ هایپاسخ پرسش متخصصین بالینی:
 

  (۶۰را به دست آورید )از سرطان پروستات  ارزیابی کیفیت زندگی با امتیاز کلی و جمع کنیدخالصه امتیازات پنج مورد باال را با هم  متخصصین بالینی:
 


