
 

 

 

 

Átfogó kérdőívcsomag prosztatarákkal élők életminőségének kórházi keretek között történő 
felmérésére (EPIC-CP) 

Prosztatarákkal élők életminősége 
Beteg neve: Születési idő:  
Orvos: Látogatás dátuma:  
Betegek: Kérjük, a megfelelő válasz bekarikázásával válaszoljon a következő kérdésekre. Az egészségi 
állapotával és a tünetekkel kapcsolatos összes kérdés A LEGUTÓBBI NÉGY HÉTRE vonatkozik. 
Minden egyes kérdésnél EGY választ adjon meg: 
1. Összességében mennyire okoz Önnek gondot a vizelés? 

Nem okoz gondot Nagyon csekély mértékben 
okoz gondot 

Kis mértékben okoz 
gondot 

Közepes mértékben okoz 
gondot 

Komoly gondot okoz 

 

2. Az alábbiak közül melyik jellemzi legjobban a vizelettartását? 
0-Tökéletes vizelettartás 1-Alkalmi vizeletcsepegés 2-Gyakori 

vizeletcsepegés 
4-Egyáltalán nincs vizelettartás  

3. Hány betétet vagy felnőtt pelenkát használ el naponta vizeletszivárgás miatt? 
0-Egyet sem 1-Egy betét naponta 2-Két betét naponta 4-Három vagy több betét  

4. Összességében mennyire okoz Önnek gondot a vizeletcsepegés vagy -szivárgás? 
0-Nem okoz gondot 1-Nagyon csekély mértékben 

okoz gondot 
2-Kis mértékben okoz 

gondot 
3-Közepes mértékben 

okoz gondot 
4-Komoly gondot 

okoz 
 

KLINIKUSOK: A 2-4. kérdésekre adott válaszok ÖSSZEADÁSÁVAL számítsa ki a Vizeletinkontinenciával kapcsolatos 
tüneti pontszámot (a maximális pontszám: 12) 

 

 

5. Összességében mennyire okoznak Önnek gondot a következők? 
 Nem okoz 

gondot 
Nagyon csekély 
mértékben okoz 

gondot 

Kis mértékben 
okoz gondot 

Közepes mértékben 
okoz gondot 

Komoly gondot 
okoz 

 

a. Fájdalom vagy égő érzés vizelés közben 0 1 2 3 4  
b. Gyenge vizeletsugár/nem sikerül teljesen 
kiürítenie a hólyagját 

0 1 2 3 4  

c. Gyakori vizelési inger 0 1 2 3 4  
KLINIKUSOK: Az 5a-5c kérdésekre adott válaszok ÖSSZEADÁSÁVAL számítsa ki a Húgyúti irritációval/elzáródással 
kapcsolatos tüneti pontszámot (a maximális pontszám: 12) 

 

 

6. Összességében mennyire okoznak Önnek gondot a következők? 
 Nem okoz 

gondot 
Nagyon csekély 
mértékben okoz 

gondot 

Kis mértékben 
okoz gondot 

Közepes mértékben 
okoz gondot 

Komoly 
gondot okoz 

 

a. Végbélfájdalom vagy sürgető székelési 
inger 

0 1 2 3 4  

b. Székelési inger gyakoriságának 
megnövekedése 

0 1 2 3 4  

c. Általános problémák a székelési ingerrel  0 1 2 3 4  
d. Véres széklet 0 1 2 3 4  

KLINIKUSOK: A 6a, b és d kérdésekre adott válaszok ÖSSZEADÁSÁVAL számítsa ki a Belekkel kapcsolatos tüneti 
pontszámot (a maximális pontszám: 12) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Milyennek értékeli az orgazmus elérésére való képességét? 

0-Nagyon jó 1-Jó 2-Közepes 3-Gyenge 4-Nagyon gyenge vagy 

egyáltalán nem vagyok 

képes rá 

 

 

8. Hogyan jellemezné erekciói minőségét? 
0-Szexuális aktushoz megfelelő 
erekció 

1-Maszturbáláshoz és előjátékhoz 
megfelelő erekció 

2-Szexuális tevékenységhez nem 
megfelelő erekció 

4-Egyáltalán 
nincs 

 

 

9. Összességében mennyire okoz Önnek gondot a szexuális élet vagy annak hiánya? 
0-Nem okoz gondot 1-Nagyon csekély mértékben 

okoz gondot 
2-Kis mértékben okoz 

gondot 
3-Közepes mértékben 

okoz gondot 
4-Komoly gondot 

okoz 
 

 

10. Összességében mennyire okoznak Önnek gondot a következők? 
 Nem okoz 

gondot 
Nagyon csekély 
mértékben okoz 

gondot 

Kis mértékben 
okoz gondot 

Közepes mértékben 
okoz gondot 

Komoly 
gondot okoz 

 

a. Hőhullámok vagy a mellek 
puhasága/megnagyobbodása 

0 1 2 3 4  

b. Levertség 0 1 2 3 4  
c. Energiahiány 0 1 2 3 4  

KLINIKUSOK: A 10a-10c kérdésekre adott válaszok ÖSSZEADÁSÁVAL számítsa ki a Vitalitással/Hormonműködéssel 
kapcsolatos tüneti pontszámot (a maximális pontszám: 12) 

 

 

KLINIKUSOK: Az öt terület összesített pontszámának ÖSSZEADÁSÁVAL számítsa ki a Prosztatarákkal élők 
életminőségének összesített pontszámát (a maximális pontszám: 60) 

 

 


