
 

 
 

 
ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੈਕਨਿਸ ਲਈ ਸੰਯੋਜਤ ਨਿਸਨਤਰਤ ਪ੍ਰਸੋਿੇਿ ਕੈਂਸਰ ਇੰਡੈਕਸ (EPIC-CP) 

ਪ੍ਰੋਸਿੇਿ ਕੈਂਸਰ ਜੀਿਿ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ 
ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ:______________________________________ਜਨਮ ਮਮਤੀ:____________________________ 
ਡਾਕਟਰ:____________________________________________ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ:_____________________ 
ਮਰੀਜ਼: ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਮਿਤ ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਗੋਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਮਦਿੱ ਤ ੇਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਦਓ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਪ੍ਛਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਨਤਆਂ 
ਮਵਿੱ ਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਹਤ ਅਤ ੇਲਿੱ ਛਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਮਿਤ ਹਨ। 
ਹਰ ਸਿਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਾਬ ਚੁਣੋ: 
1. ਸਮੁੱ ਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਿ ੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਨਪ੍ਸ਼ਾਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਰਕ ੇਨਕੰਿੀ ਕੁ ਸਮੱਨਸਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 

ਕੋਈ ਸਮਿੱ ਮਸਆ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਿੱ ਮਸਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਿੱ ਮਸਆ ਮਿੱਿਮ ਸਮਿੱ ਮਸਆ ਬਹੁਤ ਸਮਿੱ ਮਸਆ 
 

2. ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਤੇ ਕਥਿਾਂ ਨਿੱਚੋਂ ਨਕਹੜਾ ਕਥਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਪ੍ਸ਼ਾਬ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਨਬਆਿ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

0-ਪੂਰਾ ਮਨਯੰਤਰਣ ਹੈ 1-ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਮਪਸ਼ਾਬ ਮਰਸਦਾ ਹੈ 
2-ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਪਸ਼ਾਬ 

ਮਰਸਦਾ ਹੈ 
4-ਮਪਸ਼ਾਬ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਨਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ  

3. ਨਪ੍ਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਰਸਾਿ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਕੰਿੇ ਪ੍ੈਡਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋੜਹਾਂ ਲਈ ਬਣ ੇਡਾਇਪ੍ਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 
0-ਕੋਈ ਨਹੀਂ 1-ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਿੱਕ ਪੈਡ 2- ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦ ੋਪੈਡ 4-ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਤੰਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਆਦਾ ਪੈਡ  

4. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਪ੍ਸ਼ਾਬ ਨਰਸਦਾ ਜਾਂ ਿਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਿਾਲ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਨਕੰਿੀ ਕੁ ਸਮੱਨਸਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 
0-ਕੋਈ ਸਮਿੱ ਮਸਆ ਨਹੀਂ 1-ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਿੱ ਮਸਆ 2-ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਿੱ ਮਸਆ 3-ਮਿੱਿਮ ਸਮਿੱ ਮਸਆ 4-ਬਹੁਤ ਸਮਿੱ ਮਸਆ  

ਨਸਹਤ ਪ੍ੇਸ਼ੇਿਰ: ਨਪ੍ਸ਼ਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੰਜਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੀ ਮਗਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ 2-4 ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜੋ (12 ਮਵਿੱ ਿੋਂ)  
 

5. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਨਿਮਿਨਲਖਤ ਨਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਨਸਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਿਾਲ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਨਕੰਿੀ ਕੁ ਸਮੱਨਸਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 

 ਕੋਈ ਸਮਿੱ ਮਸਆ 
ਨਹੀਂ 

ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਿੱ ਮਸਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਿੱ ਮਸਆ ਮਿੱ ਿਮ ਸਮਿੱ ਮਸਆ ਬਹੁਤ ਸਮਿੱ ਮਸਆ  

a. ਮਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜਲਣ 0 1 2 3 4  
b. ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਪਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ/ ਬਲੈਡਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਲਹੀ 
ਨਾ ਹੋਣਾ 

0 1 2 3 4  

c. ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਪਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ 0 1 2 3 4  
ਨਸਹਤ ਪ੍ੇਸ਼ੇਿਰ: ਨਪ੍ਸਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲਣ/ਰੁਕਾਿਿ ਿਾਲੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੀ ਮਗਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ 5a-5c ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜੋ (12 ਮਵਿੱ ਿੋਂ)  

 
 
 
 



 

 

6. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਨਿਮਿਨਲਖਤ ਨਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਨਸਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਿਾਲ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਨਕੰਿੀ ਕੁ ਸਮੱਨਸਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 

 ਕੋਈ ਸਮਿੱ ਮਸਆ 
ਨਹੀਂ 

ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਿੱ ਮਸਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਿੱ ਮਸਆ ਮਿੱ ਿਮ ਸਮਿੱ ਮਸਆ ਬਹੁਤ ਸਮਿੱ ਮਸਆ  

a. ਗੁਦੇ ਮਵਿੱ ਿ ਦਰਦ ਜਾਂ ਇਿੱਕਦਮ ਟਾਇਲਟ ਆਉਣਾ 0 1 2 3 4  
b. ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਇਲਟ ਆਉਣ ਦੀ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਦਾ ਵਿਣਾ 0 1 2 3 4  
c. ਕੁਿੱ ਲ ਮਮਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਇਲਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਮਿਤ 
ਸਮਿੱ ਮਸਆਵਾਂ  

0 1 2 3 4  

d. ਟਾਇਲਟ ਮਵਿੱ ਿ ਖੂਨ ਆਉਣਾ 0 1 2 3 4  
ਨਸਹਤ ਪ੍ੇਸ਼ੇਿਰ: ਿਾਇਲਿ ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਛਣ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੀ ਮਗਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ 6a,b,d ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜ ੋ(12 ਮਵਿੱ ਿੋਂ)  

 

7. ਤੁਸੀਂ ਸੰਭੋਗ ਦੇ ਨਸਖਰ (ਪ੍ਰਬਲ ਉਤੇਜਿਾ) 'ਤੇ ਪ੍ਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਯੋਗਤਾ ਿ ੰ  ਨਕਿੇਂ ਦਰਜਾ ਨਦੰਦੇ ਹੋ? 
0-ਬਹੁਤ ਵਿੀਆ 1-ਵਿੀਆ 2-ਠੀਕ 3-ਮਾੜ੍ਾ 4-ਬਹੁਤ ਮਾੜ੍ੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ  

 

8. ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਇਰੈਕਸ਼ਿ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਿ ੰ  ਨਕਿੇਂ ਨਬਆਿ ਕਰਗੇੋ? 

0-ਸੰਭੋਗ ਲਈ ਉਮਿਤ 1-ਹਸਤ ਮੈਥੁਨ ਅਤੇ ਫੋਰਪਲੇ ਲਈ ਉਮਿਤ 2-ਮਲੰਗੀ ਗਤੀਮਵਿੀ ਲਈ ਉਮਿਤ ਨਹੀਂ 4-ਇਨਹ ਾਂ ਮਵਿੱ ਿੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ  
 

9. ਸਮੁੱ ਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਘਾਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਕੰਿੀ ਕੁ ਸਮੱਨਸਆ ਹੈ? 
0-ਕੋਈ ਸਮਿੱ ਮਸਆ ਨਹੀਂ 1-ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਿੱ ਮਸਆ 2-ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਿੱ ਮਸਆ 3-ਮਿੱਿਮ ਸਮਿੱ ਮਸਆ 4-ਬਹੁਤ ਸਮਿੱ ਮਸਆ  

 

10. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਨਿਮਿਨਲਖਤ ਨਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਨਸਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਿਾਲ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਨਕੰਿੀ ਕੁ ਸਮੱਨਸਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 

 ਕੋਈ ਸਮਿੱ ਮਸਆ 
ਨਹੀਂ 

ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਿੱ ਮਸਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਿੱ ਮਸਆ ਮਿੱ ਿਮ ਸਮਿੱ ਮਸਆ ਬਹੁਤ ਸਮਿੱ ਮਸਆ  

a. ਹੋਟ ਫਲੈਸ਼ (ਰਜੋਮਨਮਵਿਤੀ ਮਵਿੱ ਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਜਾਂ 
ਦਰਦ) ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਖਣਾ/ਵਿੱਡਾ ਹੋਣਾ 

0 1 2 3 4  

b. ਉਦਾਸ ਮਮਹਸੂਸ ਕਰਨਾ 0 1 2 3 4  
c. ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ 0 1 2 3 4  

ਨਸਹਤ ਪ੍ੇਸ਼ੇਿਰ: ਜੀਿਿ ਸ਼ਕਤੀ/ਹਾਰਮੋਿ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੀ ਮਗਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ 10a-10c ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜੋ (12 ਮਵਿੱ ਿੋਂ)  
 

                               ਨਸਹਤ ਪ੍ੇਸ਼ੇਿਰ: ਕੱੁਲ ਪ੍ਰੋਸਿੇਿ ਕੈਂਸਰ ਜੀਿਿ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੀ ਮਗਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਡੋਮੇਨਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਸਕੋਰ ਨੰੂ ਜੋੜ ੋ(60 ਮਵਿੱ ਿੋਂ)  
 


