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Anexa 1. Scoruri pentru aprecierea gravităţii adenomului de prostată 
Evaluarea scorului IPSS 

(Scorul International al Simptomelor Prostatice –International Prostate Symptom Score) [1] 
Scorul simptomelor Deloc Mai puţin 

de o 
dată pe 
zi 

Mai puţin 
de ½ din 
timp 

Aproximativ 
½ din timp 

Mai mult 
de ½ din 
timp 

Aproape 
întotdeauna 

În ultima lună, cît de des 
aţi avut senzaţia că nu aţi 
golit complet vezica după 
ce aţi terminat de urinat? 

0 1 2 3 4 5 

În ultima lună, cît de des 
a trebuit să urinaţi din nou 
la mai puţin de 2 ore 
după ultima urinare? 

0 1 2 3 4 5 

În ultima lună, cît de des 
s-a întîmplat că, în timp 
ce urinaţi, să se oprească 
jetul pentru că apoi să se 
reia? 

0 1 2 3 4 5 

În ultima lună, cît de des 
vi s-a părut dificil să 
amînaţi urinatul? 

0 1 2 3 4 5 

În ultima lună, cît de des 
aţi avut un jet urinar slab? 0 1 2 3 4 5 

În ultima lună, cît de des 
a trebuit să împingeţi sau 
să forţaţi începutul 
urinatului? 

0 1 2 3 4 5 

În ultima lună, de cîte ori 
v-aţi trezit să urinaţi 
noaptea? 

deloc 1 dată de 2 ori de 3 ori de 4 ori 
de 5 sau 
mai multe 

ori 
 
Scorul total IPSS =  

Index de evaluare a calităţii vieţii [1] 
Calitatea vieţii datorată 
simptomelor urinare 

Încînta
t 

Satisfăc
ut 

Mai mult 
satisfăcăt

or 

Satisfăcut 
şi 

nesatisfăcu
t în egală 
măsură 

Mai mult 
nesatisfăc

ut 

Nefericit Îngrozito
r 

Dacă ar fi să vă petreceţi 
tot restul vieţii în situaţia 
actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

 
Scorul total QoL =  

Clasificarea AP conform severităţii (American Association of Urology 2003/2006): 

• Uşoară (gr. I): IPSS = 0-7, QoL = 0-2. Absenţa complicaţiilor AP; 

• Medie (gr. II): IPSS = 8-19, QoL = 3-4. Eventual, prezenţa complicaţiilor cronice ale AP; 

Pacientul cu IPSS > 7 sau Qol > 2 este îndreptat la urolog pentru evaluarea AP 

• Gravă (gr. III): IPSS = 20-35, QoL = 5-6. Prezenţa complicaţiilor cronice ale AP. Eventual, 
prezenţa complicaţiilor acute.  

 


