
NIH-Chronic Prostatitis Symptom Index (NIH-CPSI) 

Durere sau disconfort 
1. În ultima săptămână, aţi experimentat vreo 

durere sau disconfort, în următoarele zone? 
                Da  Nu 

a. Zona dintre rect şi testicule (perineu)      1 2 
 

b. Testicule               1 2 
 

c. Vârful penisului (nelegate de urinare)     1 2 
 

d. Sub talie, zona pubiană sau vezicală        1 2 
 
 

2. În ultima săptămână aţi experimentat: 
                Da  Nu 

a. Durere sau sezaţie de arsură în               1 2 
timpul urinării? 
 

b. Durere sau disconfort în timpul sau după 
 punctul culminant sexual (ejaculare)   1 2 
 

3. Cât de des aţi avut dureri sau disconfort  
în oricare dintre aceste zonele, în ultima 
săptămână? 
 
 0  Niciodată  
 1  Rareori 
 2 Uneori 
 3 De multe ori 
 4 De obicei 
 5  Întotdeauna 
  

4. Ce număr ar descrie cel mai bine durerea medie sau 
disconfortul în zilele când aţi avut-o, în ultima 
săptămână? 
 
                         
0     1    2     3     4     5     6      7    8      9    10 

Fără               Cea mai 
durere      de nesuportat
             durere 
 

Urinarea  
5. Cât de des aţi avut senzaţia de golire incompletă a 

vezicii după urinare, în ultima săptămână? 
 

 0  Deloc   
 1  Mai puţin de 1 dată din 5 
 2 Mai puţin de jumătate din timp 
 3 Aproape jumătate din timp 
 4 Mai mult de jumătate din timp 
 5  Aproape întotdeauna 

 

6. Cât de des a trebuit să urinaţi din nou la mai puţin de 
2 ore după ultima urinare, în ultima săptămână? 

 

 0  Deloc   
 1  Mai puţin de 1 dată din 5 
 2 Mai puţin de jumătate din timp 
 3 Aproape jumătate din timp 
 4 Mai mult de jumătate din timp 
 5  Aproape întotdeauna 
 

Impactul simptomelor  
7. Cât de mult simptomele dvs. v-au reţinut de la ceea 

ce făceaţi de obicei, în ultima săptămână? 
 

 0  Deloc   
 1  Doar puţin 
 2 Puţin 
 3 Mai mult 

 

8. Cât de mult v-aţi gândit la simptomele dvs., în ultima 
săptămână? 

 

 0  Deloc   
 1  Doar puţin 
 2 Puţin 
 3 Mai mult 

 

Calitatea vieţii  
9. Dacă ar fi să vă petreceţi restul vieţii cu simptomele 

dvs. în felul în care v-aţi simţit în ultima săptămână, 
ce părere aveţi? 

 

 0  Încântat  
 1  Mulţumit 
 2 În cea mai mare parte mulţumit 
    3 Amestecat (aproximativ la fel de 
     mulţumit şi nemulţumit) 
  4 Nemulţumit 
  5  Înspăimântat 

 
 

 
Domeniile Scorului NIH- Chronic Prostatitis Symptom Index 
 
Durere:  Total: 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 3, 4 =  ……………….. 
 
Simptome urinare:  Total: 5 şi 6  =  ……………….. 
 
Calitatea vieţii: Total 7, 8 şi 9  =  ……………….. 
  


