
CHESTIONAR DURERE VULVARĂ 

  

Nume: 

Vârstă: 

ISTORIC: 

  

Naşteri: pe cale naturală___________, cezariană________________. 

Naşterile au influenţat simptomatologia vulvară? 

□ Nu 

□ Da - detaliaţi ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Aţi avut probleme de sferă ginecologică in antecedente? 

□ Nu 

□ Da - detaliaţi ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

  

Vă cunoaşteţi cu alte probleme de sănătate? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

  

  

STILUL DE VIAŢĂ 

Care este ocupaţia dumneavoastră actuală? 

____________________________________________________________________________________ 



Efectuaţi de rutină exerciţii fizice? 

□ Nu 

□ Da – menţionaţi tipul de 

exerciţii/frecvenţa_____________________________________________  _______________________

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

  

SIMPTOME VULVARE ACTUALE 

  

Ce diagnostic aveţi privind simptomatologia dumneavoastră? 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

  

Vă rugăm specificaţi ce tip de simptome aveţi: 

□ arsură              □ usturime             □ iritaţie             □ mâncărime              □ contact sexual dureros 

□ secreţii vaginale abundente          

□ Altele:____________________________________________________________________________ 

  

Simptomatologia dvs este constantă? 

□ Da     □ Nu      □ Intermitentă – zile bune şi zile rele. 

  

  

  

  

Ce vă deranjează cel mai mult cu privire la problema dvs? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

De cât timp (luni/ani) vă confruntaţi cu aceste simptome? 



_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Simţiţi ca vă afectează nivelul de energie? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ce produse folosiţi pentru igiena intimă? Cât de des vă toaletaţi genital? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Aţi avut prescris până acum vreun tratament? 

□ Nu 

□ Da - detaliaţi ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

Aţi folosit alte medicamente, loţiuni sau creme ce nu v-au fost recomandate de către medic? 

□ Nu 

□ Da - detaliaţi ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

  

  

  

  

Puteţi preciza ce anume v-a declanşat simptomatologia? 

□ Nu 

□ Da - detaliaţi ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Faţă de debutul simptomatologiei cum aţi aprecia acum evoluţia? 

□ Mai puţin frecventă     □ Mult mai frecventă 

Au fost perioade fără simptomatologie? Pe ce durată de timp? 

□ Nu 



□ Da – când? ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Există perioade din zi cand simptomele dvs devin mai acute? 

□ Dimineaţa   □ Seara   □ Noaptea   □ Pe durata întregii zile   □ La urinare   □ După scaun 

Există perioade din lună cand simptomele dvs devin mai acute? 

□ Se înrăutăţesc înainte de menstuaţie   □ Se înrăutăţesc în timpul menstuaţiei    

□ Se înrăutăţesc după de menstuaţie      □ Se înrăutăţesc în perioada ovulatorie 

□ Sunt la fel pe tot parcursul lunii 

Cum aţi descrie cel mai bine simptomatologia pe care o aveţi? 

□ Uşoară, devine sesizabilă numai când imi amintesc. 

□ Uşoară, o pot ignoraa dacă nu mă mai gândesc la ea. 

□ Moderată, este mereu prezentă, dar îmi pot desfaşura activitatea zilnică. 

□ Severă, pot efectua numai activităţile ce nu necesită atenţie sporită. 

□ Severă, îmi este imposibil sa efectuez activităţi zilnice, caut ajutor medical. 

  

  

  

Vă rugam bifaţi mai jos localizarea simptomelor dvs: 

□ Muntele pubian   □ Clitoris   □ Labiile mari   □ Labiile mici   □ Uretra   □ Vestibulul vaginal 

□ Vaginul   □ Perineu   □ Regiunea anală  

  



 

  

Explicaţii: 

Imaginea de mai sus este reprezentarea zonei genitale privită din faţă, în poziţie ginecologică, cu 

labiile mari depărtate pentru a putea facilita elementele subiacente. 

Urmărind elementele din imagine, de sus in jos sau din faţa spre spatele corpului şi de la exterior 

spre interior regăsim: 

  

  

  

Muntele pubian – regiunea grasoasă cu pilozitate, de formă triunghiulară, imediat deasupra 

labiilor. 

Labiile mari – regiune grasoasă cu pilozitate, ce acoperă labiile mici. 

Labiile mici – tegument lipsit de păr si grasime situat imediat sub labiile mari. 

Clitoris – organ de mici dimensiuni situat la unirea labiilor mari, imediat sub muntele pubian. 

Uretra – orificiul pe unde este eliminată urina, situată între labiile mici, sub clitoris şi deasupra 

vaginului. 

Vestibulul vaginal – regiunea din jurul orificiului vaginal, între labiile mici. 



Perineu – punte musculară şi tegumentară situată la unirea inferioară a labiilor mari, intre orificiul 

vaginal si anus. 

Anus – orificiul pe unde sunt eliminate materiile fecale, situat sub perineu, spre spatele corpului. 

  

Discomfortul creat de obicei: 

□ Nu îmi afectează rutina zilnică sau activităţile plănuite. 

□ Uneori îmi afectează rutina zilnică sau activităţile plănuite. 

□ Îmi afectează rutina zilnică sau activităţile plănuite. 

□ Mă forţează să stau la pat. 

□ Necesită ajutor medical imediat. 

  

Sunteţi la momentul actual într-o relaţie? 

□ Da 

□ Nu 

  

  

  

  

Simptomele dumneavoastră: 

□ Nu vă crează discomfort la contact sexual. 

□ Uneori vă crează un discomfort la contact sexual. 

□ Vă împiedică să aveţi contact sexual. 

□ Vă generează discomfort, dar puteţi avea contact sexual. 

□ Se poate sau nu sa vă genereze discomfort, însa nu puteţi preciza pentru că nu aveţi contact 

sexual. 

  

Dacă/Când simptomele pe care le aveţi vă impiedică să aveţi contact sexual: 

□ Evitaţi contactul sexual. 



□ Sunteţi apropiaţi fizic, dar evitaţi contactul sexual.  

□ Vă concentraţi pe satisfacerea partenerului. 

□ Aveţi relaţii normale. 

□ Altele ____________________________________________________________________________ 

  

Partenerul dvs vă cunoaşte problemele? 

□ Nu 

□ Da – care este reacţia sa?  ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

  

Aţi fost nevoită să puneţi capăt unei relaţii din cauza problemei dvs? 

□ Nu 

□ Da  

  

  

V-aţi gândit vreodată ca simptomatologia vulvară poate fi legată de: 

Traumatism   □ Da   □ Nu 

Cancer            □ Da   □ Nu 

Stres               □ Da   □ Nu 

Candidoză     □ Da   □ Nu 

Infecţii           □ Da   □ Nu 

Alte cauze __________________________________________________________________________ 

  

Credeţi ca sunt anumiţi factori în dieta dvs care v-ar putea agrava simptomele? 

□ Nu 

□ Da - detaliaţi ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



  

Aţi avut vreodată probleme cu spatele (recent sau în trecut)? 

□ Nu 

□ Da - detaliaţi ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

  

Sunteţi încrezătoare în ceea ce priveşte viitorul? 

□ Da, durerea mea va dispărea la un moment dat. 

□ Da, voi învăţa sa trăiesc cu durerea. 

□ Nu 

  

  

  

Mai aveţi şi alte lucruri de precizat cu privire la simptomatologia dvs vulvara? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  

  

 


