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CHESTIONAR DE EVALUARE A DISFUNCŢIEI ERECTILE  
(International Index of Erectile Function) 
 
Notaţi cu “x” răspunsul correct. 
 
Instrucţiuni: Acest chestionar se referă la efectele pe care disfuncţiile erectile     
le-au avut în viaţa dumeavoastră sexuală în cursul ultimelor 4 săptămâni. 
Vă rugăm să răspundeţi cu sinceritate. 
 
Răspunsurile se bazează pe următoarele definiţii: 
 Activitatea sexuală – include preludiul, jocurile erotice, contactul sexual şi 

masturbarea. 
 Contactul sexual – reprezinta penetrarea vaginului de către partener. 
 Stimularea sexuală – include situaţii, cum ar fi preludiul în compania 

partenerului, vizionarea unor filme, fotografii erotice. 
 Ejacularea – reprezinta eliminarea lichidului spermatic din penis (sau senzaţia 

corespunzatoare acestui proces). 
 
Obligatoriu se bifează un singur răspuns. 
 
1. Cât de des aţi avut erecţie în cursul activităţii sexuale, în cursul ultimei luni? 

 Nu am avut activitate sexuală 
 Aproape de fiecare dată sau de fiecare dată 
 De cele mai multe ori (în mai mult din jumătate de cazuri) 
 Uneori (în circa jumătate din cazuri) 
 De câteva ori (în mai puţin de jumătate din cazuri). 
 Aproape niciodata sau niciodata. 

2. În cazurile în care aţi avut erecţie înaintea activităţii sexuale în ultimele patru 
săptămâni, de câte ori au fost suficient de puternice pentru a putea face posibilă 
penetrarea? 

 Nu am avut activitate sexuală 
 Aproape de fiecare dată sau de fiecare dată 
 De cele mai multe ori (în mai mult din jumătate de cazuri) 
 Uneori (în circa jumătate din cazuri) 
 De câteva ori (în mai puţin de jumătate din cazuri) 
 Aproape niciodată sau niciodată. 
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Următoarele întrebari (3, 4 şi 5) se referă la erecţiile pe care le-aţi avut în cursul 
raporturilor sexuale. 
 
3. În cursul ultimei luni, cu ocazia fiecărui raport sexual, de câte ori aţi penetrat 
partenera? 

 Nu am avut activitate sexuală 
 Aproape de fiecare dată sau de fiecare dată 
 De cele mai multe ori (în mai mult din jumătate de cazuri) 
 Uneori (în circa jumătate din cazuri) 
 De câteva ori (în mai puţin de jumătate din cazuri) 
 Uneori (în circa jumătate din cazuri ) 
 De câteva ori (în mai puţin de jumătate din cazuri) 
 Aproape niciodată sau niciodată. 

4. În cursul ultimei luni, de cate ori aţi putut menţine erecţia, în cursul actului 
sexual, după ce aţi realizat penetrarea partenerei? 

 Nu am avut activitate sexuală 
 Aproape de fiecare dată sau de fiecare dată 
 De cele mai multe ori (în mai mult din jumătate de cazuri) 
 Uneori (în circa jumătate din cazuri) 
 De câteva ori (în mai puţin de jumătate din cazuri) 
 Aproape niciodată sau niciodată. 

5. În cursul ultimei luni, în cursul actului sexual, cât de dificil a fost să menţineţi 
erecţia până la finalul actului sexual? 

 Nu am avut raporturi sexuale 
 Extrem de dificil 
 Dificil 
 Destul de dificil 
 Fără dificultate. 

6. În cursul ultimei luni, de câte ori aţi mai încercat să aveţi raporturi sexuale? 
 Nu am incercat. 
 De 1-2 ori. 
 De 5-6 ori. 
 De 11 ori sau mai mult. 
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7. În cursul ultimei luni, atunci când aţi încercat să aveţi raporturi sexuale, de 
câte ori aţi fost satisfăcut? 

 Nu am avut activitate sexuală 
 Aproape de fiecare dată sau de fiecare dată 
 De cele mai multe ori (în mai mult din jumătate de cazuri) 
 Uneori (în circa jumătate din cazuri) 
 De câteva ori (în mai puţin de jumătate din cazuri) 
 Aproape niciodată sau niciodată. 

8. În cursul ultimei luni, cât de multă plăcere aţi resimţit în cursul actului sexual? 
 Nu am avut raporturi sexuale 
 Deosebit de plăcut 
 Destul de plăcut 
 Nu foarte plăcut 
 Nici o plăcere. 

9. În cursul ultimei luni de fiecare dată când aţi încercat o stimulare sexuală sau 
aţi avut raporturi sexuale, de câte ori aţi ejaculat? 

 Nu am avut activitate sexuală 
 Aproape de fiecare dată sau de fiecare dată 
 De cele mai multe ori (în mai mult din jumătate de cazuri) 
 Uneori (în circa jumătate din cazuri) 
 De câteva ori (în mai puţin de jumătate din cazuri) 
 Aproape niciodată sau niciodată. 

10. În cursul ultimei luni, când aţi încercat stimularea sexuală sau aţi avut 
raporturi sexuale, cât de des aţi ajuns la orgasm? 

 Nu am avut activitate sexuală 
 Aproape de fiecare dată sau de fiecare dată 
 De cele mai multe ori (în mai mult din jumătate de cazuri) 
 Uneori (în circa jumătate din cazuri) 
 De câteva ori (în mai puţin de jumătate din cazuri) 
 Aproape niciodată sau niciodată. 

 
Întrebările 11 şi 12 se referă la dorinţa sexuală. 

Dorinţa sexuală se defineşte ca fiind atracţia ce presupune şi dorinţa de a avea o 
experienţă sexuală împreună cu persoana care v-a trezit dorinţa sexuală (de 
exemplu, masturbare sau raport sexual). 
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11. În cursul ultimei luni, de cate ori aţi simtit dorinţa sexuală? 
 Aproape de fiecare dată sau de fiecare dată 
 De cele mai multe ori (în mai mult din jumătate de cazuri) 
 Uneori (în circa jumătate din cazuri) 
 De câteva ori (în mai puţin de jumătate din cazuri) 
 Aproape niciodată sau niciodată. 

12. În cursul ultimei luni, cum aţi califica nivelul dorinţei sexuale? 
 Deosebit de înaltă 
 Înaltă 
 Moderată 
 Scăzută 
 Foarte scăzuta sau deloc. 

13. În cursul ultimei luni, cât de satisfăcut aţi fost de viaţa dumevoastră sexuală 
luată în ansamblu? 

 Foate satisfăcut 
 Satisfacţie moderată 
 În mod egal satisfăcut şi nesatisfăcut 
 Insatisfacţie moderată 
 Foarte nesatisfăcut. 

14. În cursul ultimelor patru săptămâni, cât de satisfăcut aţi fost de relaţiile 
sexuale cu partenera dumeavoastră? 

 Foate satisfăcut 
 Satisfacţie moderată 
 În mod egal satisfăcut şi nesatisfăcut 
 Insatisfacţie moderată 
 Foarte nesatisfăcut. 

15. În cursul ultimei luni, cum vă apreciaţi încrederea că puteţi avea şi menţine o 
erecţie? 

• Extrem de încrezător 
• Încrezător 
• Moderat 
• Puţin încrezător 
• Foarte puţin încrezător. 
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