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Health 
Health is a state of complete physical, 
mental and social well-being and not 

merely the absence of disease or 
infirmity. 

Sexual Health 
Sexual health is a state of physical, emotional, 

mental and social well-being in relation to 
sexuality; it is not merely the absence of disease, 

dysfunction or infirmity.  

http://www.who.int/reproductive-health/gender/sexualhealth.html 
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SEXUALITY 

http://www.who.int/reproductive-health/gender/sexualhealth.html 

Sexuality is a central aspect of 
being human throughout life 
and encompasses:  
sex,  
gender identities and roles,  
sexual orientation,  
eroticism,  
pleasure,  
intimacy and  
reproduction.  

Sexuality is experienced and expressed in:  
thoughts,  
fantasies,  
desires,  
beliefs,  
attitudes,  
values,  
behaviours,  
practices,  
roles and  
relationships. 
While sexuality can include all of these 
dimensions, not all of them are always 
experienced or expressed.  



HUMAN  

SEXUALITY 

http://www.who.int/reproductive-health/gender/sexualhealth.html 

Sexuality is influenced by the 

interaction of multiple factors:  

1 
• biological 

2 
• psychological 

3 
• social 

4 
• economic 

5 
• political 

6 
• cultural 

7 
• ethical 

8 
• legal 

9 
• historical 

10 
• religious 

11 
• spiritual 
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Definition of Sexual Medicine 

European Academy for Sexual Medicine (EASM) 

Sexual medicine is the branch of medicine concerned with human sexuality and its disorders. 

Sexual medicine attempts to improve sexual health through the prevention, diagnosis, treatment, and 

rehabilitation of conditions or diseases that involve: 

 sexual function  

 sexual and/or partnership experience and behaviour  

 gender identity  

 sexual trauma and its consequences.  

 

 Sexual medicine takes into account the individual and couple dimension  

as well as the knowledge and methods of medical, psychological and social sciences.  

It recognizes that many of the conditions or disorders may be caused by other medical conditions 

and/or their treatment. 

 

http://www.essm.org/easm/scope.asp 
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Definition of Clinical Sexology 

Hatzichristou D, Kirana PS, Rosen R, Definitions and Principles in the 

Practice of Clinical Sexology, in Kirana et al (eds); EFS and ESSM Syllabus 

of Clinical Sexology, Medix, Amsterdam, 2013 

Clinical sexology focuses on psychological, behavioral and cultural 

aspects of sexual health and illness, while acknowledging their 

interplay with biomedical aspects that are well understood by 

medical science.  

Clinical sexology integrates biomedical information with current 

psychological knowledge in order to improve sexual health and well-

being through the prevention, diagnosis, treatment, and rehabilitation 

of concerns, conditions or diseases that involve or affect: 

sexual function,  

sexual and/or partnership experience and behavior,  

gender identity, and  

sexual trauma and its consequences.  
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3 Απσέρ Γιασέιπιζηρ ηυν 
εξοςαλικών Γςζλειηοςπγιών 

Πξνζέγγηζε κε επίθεληξν ηνλ αζζελή, κε έκθαζε ζηελ πνιηηηζκηθή 

πξνζαξκνγή ηεο ηαηξηθήο πξάμεο 

 

Δθαξκνγή ησλ αξρώλ ηεο ηεθκεξησκέλεο ηαηξηθήο (evidence-based 

medicine) ζηη διάγνωζη και θεραπεία 

 

Χξήζε θνηλήο πξνζέγγηζεο ζηελ αμηνιόγεζε θαη ζεξαπεία ησλ 

ζεμνπαιηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ γςναικών και ηων ανδπών 



Γεξιόηηηερ Πολιηιζμικήρ 
Πποζαπμογήρ 

 γλώζε επηδεκηνινγίαο θαη ζεξαπεπηηθήο επίδξαζεο ζε άιιεο 

πνιηηηζκηθέο νκάδεο.  

  γλώζε ηνπ πώο πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν 

ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο  

  ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ δηαβίσζεο άιισλ πνιηηηζκηθώλ νκάδσλ  

  αλαγλώξηζε ησλ δηθώλ καο ζηεξενηύπσλ 

  δπλαηόηεηα λα γηλόκαζηε θαηαλνεηνί 

  επειημία θαη εθεπξεηηθόηεηα   

Seeleman C, et al. Med Educ. 2009;43(3):229-37 

http://www.culturallycompetentpolicy.org/globetree.jpg/globetree-full;init:.jpg


Evidence-Based Medicine  

Τεκμηπιυμένη Ιαηπική 

 Σςναινεηική 

 Σαθή 

 Με ζύνεζη 

Φπήζη ηηρ καλύηεπηρ 
ηεκμηπίυζηρ ζηην 

αξιολόγηζη και 
θπονηίδα ηος αζθενούρ 

Sackett DL, Rosenberg WMC, Gray JAM, Haynes RB, Richardson WS: Evidence based medicine: what it is and what it isn ’t. BMJ 1996;312:71-2. 



A unified management approach  

in evaluating and treating  

sexual problems in  

both men and women 

The International Consultation  

in Sexual Medicine  

algorithm  

ICSM-4 
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FOLLOW-UP Strategy 

Adjustment to treatment 

Sexual satisfaction 

Tailoring treatment 

Sexual function status 

Changes in health status 

Continuing education 

Follow-up patients 

Modified from D. Hatzichristou, IJIR 2001 

Acceptance of treatment 

(patient/partner) 

Satisfaction with treatment 

Alternative treatment options 

Relationship 

Sexual intimacy 

Partner satisfaction 

Sexual life satisfaction 

Patients’ needs 

Partners’ needs 
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Καηάλογορ αναθοπάρ (Checklists) vs 
Κλίμακερ 



Καηάλογοι αναθοπάρ (Checklists) 

 

 

 

 Checklists ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε θιηληθή πξάμε γηα screening 

 Γπήγοπορ εληνπηζκόο πξνβιεκάησλ 

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.webcampus.co.uk/trafford/file.php/1027/Questionnaire.jpg&imgrefurl=http://www.webcampus.co.uk/trafford/course/view.php?id=1027&usg=__T85QkrzOQqytshSwrl7sIvFZnN0=&h=380&w=294&sz=110&hl=el&start=2&um=1&tbnid=Ay_c1GgJ-ZtPaM:&tbnh=123&tbnw=95&prev=/images?q=questionnaires&hl=el&rlz=1T4RNWN_enGR306GR307&sa=N&um=1


Brief Sexual 
Symptom 
Checklist  
for men 

 

1. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ ζεμνπαιηθή ζαο ιεηηνπξγία; 

  Ναη                             

 Όρη 

Αν όσι, παπακαλώ απανηήζηε ηιρ παπακάηω επωηήζειρ 

 

2. Πόζν ρξνληθό δηάζηεκα δελ είζηε ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ 

ζεμνπαιηθή ζαο ιεηηνπξγία;                       
…………. (κήλεο) 

 

 

   

 

4.  Θα ζέιαηε λα ζπδεηήζεηε ηα ζέκαηα απηά κε ηνλ γηαηξό 

ζαο; 

                          Ναη                     Όρη 

3a Πνην πξόβιεκα/ ηα αληηκεησπίδεηε κε ηελ ζεμνπαιηθή ζαο 

ιεηηνπξγία (έλα ή πεξηζζόηεξα)   

      Έιιεηςε ή κείσζε ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο  

      Πξόβιεκα ζηύζεο 

      Πξόσξε εθζπεξκάηηζε θαηά ηελ επαθή 

      Καζπζηέξεζε ή δπζθνιία ζηελ εθζπεξκάηηζε ή ηνλ νξγαζκό 

      Πόλν θαηά ηελ ζεμνπαιηθή επαθή 

      Κάκςε ηνπ πένπο θαηά ηελ επαθή 

      Άιιν: …………………………………………………. 

3β. Πνην από ηα παξαπάλσ ζαο ελνριεί πεξηζζόηεξν;  

1        2        3        4         5        6        7 



Brief Sexual 
Symptom 
Checklist  
for Women  

 

1. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλε κε ηελ ζεμνπαιηθή ζαο ιεηηνπξγία; 

  Ναη                             

 Όρη 

Αν όσι, παπακαλώ απανηήζηε ηιρ παπακάηω επωηήζειρ 

 

2. Πόζν ρξνληθό δηάζηεκα δελ είζηε ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ 

ζεμνπαιηθή ζαο ιεηηνπξγία;                       
…………. (κήλεο) 

 

   

 

4.  Θα ζέιαηε λα ζπδεηήζεηε ηα ζέκαηα απηά κε ηνλ γηαηξό 

ζαο; 

                          Ναη                     Όρη 

3α Πνην πξόβιεκα/ ηα αληηκεησπίδεηε κε ηελ ζεμνπαιηθή ζαο 

ιεηηνπξγία (έλα ή πεξηζζόηεξα)   

� 1 Έιιεηςε ή κείσζε ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο 

� 2 Μεησκέλε αίζζεζε ζηα γελλεηηθά όξγαλα 

� 3 Μεησκέλε ύγξαλζε ζηνλ θόιπν 

� 4 Δπζθνιία επίηεπμεο νξγαζκνύ 

� 4 Πόλν θαηά ηελ ζεμνπαιηθή επαθή 

 

� 5 Άιιν: ……………………………… 

 

3β. Which problem is most bothersome (circle)  1   2   3   4   5    



Κλίμακερ 

 Πνζνηηθνπνηνύλ ηελ πιεξνθνξία πνπ ιακβάλνπκε από 
ηνλ αζζελή 

 Cut-offs 

 Χξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 
απνηειεζκαηηθόηεηαο (πξηλ- κεηά ζεξαπεία) 

 Παξέρνπλ εηο βάζνο αμηνιόγεζε ηνπ αζζελνύο. 

 Πξέπεη λα είλαη πνιπδηάζηαηα θαηά ην δπλαηόλ. 
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Βαζικά τςσομεηπικά σαπακηηπιζηικά 
επγαλείυν για ηην ζεξοςαλική 

λειηοςπγία 

Αμηνπηζηία (reliability): Υςειή εζσηεξηθή ζπλνρή (cronbach a > .50) θαηTest-Retest 

Δγθπξόηεηα 

  -  Γηάθξηζεο (ιεηηνπξγηθνύ vs. δπζιεηηνπξγηθνύ) 

  -  Δπαηζζεζία ζε ζεξαπεπηηθέο αιιαγέο 

  -  Σύγθιηζε κε άιια εξγαιεία 

Σπληνκία- Γηάξθεηα  

Γηαρσξηζκόο θύινπ 

Γεκνζηεπκέλεο λόξκεο  



LEVEL OF EVIDENCE 
International Consultation in Sexual Medicine 

• Level 1 evidence (incorporates Oxford 1a, 1b) involves meta-anaylsis of trials (RCTs) or a 

good quality randomized controlled trial. 

 

• Level 2 evidence (incorporates Oxford 2a, 2b and 2c) includes “low” quality RCT (e.g. < 80% 

follow up) or meta-analysis (with homogeneity) of good quality prospective ‘cohort studies’. 

These may include a single group when individuals who develop the condition are compared with 

others from within the original cohort group. There can be parallel cohorts, where those with the 

condition in the first group are compared with those in the second group. 

 

• Level 3 evidence (incorporates Oxford 3a, 3b and 4) includes good quality retrospective 

‘case-control studies’ where a group of patients who have a condition are matched appropriately 

(e.g. for age, sex etc) with control individuals who do not have the condition.  

 

• Level 4 evidence includes expert opinion where the opinion is based not on evidence but on 

‘first principles’ (e.g. physiological or anatomical) or bench research.  

Rec 



Grades of Recommendation 

Grade A recommendation usually depends on consistent level 1 evidence and often 

means that the recommendation is effectively mandatory and placed within a clinical care 

pathway. However, there will be occasions where excellent evidence (level 1) does not lead 

to a Grade A recommendation, for example, if the therapy is prohibitively expensive, 

dangerous or unethical.  

Grade A recommendation can follow from Level 2 evidence. However, a Grade A 

recommendation needs a greater body of evidence if based on anything except Level 1 

evidence 

• Grade B recommendation usually depends on consistent level 2 and or 3 studies, or 

‘majority evidence’ from RCT’s. 

• Grade C recommendation usually depends on level 4 studies or ‘majority evidence’ 

from level 2/3 studies or Dephi processed expert opinion. 

• Grade D “No recommendation possible” would be used where the evidence is 

inadequate or conflicting and when expert opinion is delivered without a formal analytical 

process, such as by Dephi. 
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Πώρ θα επιλέξοςμε ηο καηάλληλο 
επγαλείο 
 Καζνξίζηε θαη γξάςηε «ηη ζέιεηε λα κεηξήζεηε» θαη πνύ ζέιεηε λα ην 

ρξεζηκνπνηείζηε. 

 Με πνηνπο άιινπ ηξόπνπο κπνξείηε λα πεηύρεηε ην ζθνπό ζαο, θαη ηη πξνζζέηεη ην 

εξγαιείν. 

 Κάληε κηα ιίζηα από πηζαλά εξγαιεία (ζπκβνπιεπηείηε άιινπο εηδηθνύο ή θάλεηε 

αλαδήηεζε ζην www.pubmed.org – ζύκθσλα κε ην ζθνπό ζαο. 

 Λάβεηε ππόςε ηε δηαζεζηκόηεηα θαη ην πηζαλό θόζηνο (νηθνλνκηθό θαη δηάξθεηα). 

 Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηα ςπρνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαιείνπ. 

 Σθεθηείηε πάιη αλ ηαηξηάδεη κε ην ζθνπό ζαο θαη πηζαλέο αληηδξάζεηο ησλ 

ππνθ/σλ. 

 Σπκπιεξώζηε ην νη ίδηνη θαη νη ζπλεξγάηεο ζαο!  

 Βεβαησζείηε όηη έρεηε θαηαλνήζεη πώο γίλεηαη ην scoring θαη ε εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ! 

www.imop.gr 

http://www.pubmed.org/


Μέθοδορ γλυζζικήρ πποζαπμογήρ 

 Να βεβαησζνύκε όηη ην πξσηόηππν εξγαιείν είλαη ιζοδύναμο κε ην κεηαθξαζκέλν 

 

 Γύν ηύπνη ηζνδπλακίαο: 

    Σεκαζηνινγηθή ηζνδπλακία: αθξηβήο κεηάθξαζε 

    Έλλνηνινγηθή ηζνδπλακία: ηα εξσηήκαηα λα γίλνληαη θαηαλνεηά κε ην ίδην ηξόπν 

ζηηο δύν δηαθνξεηηθέο γιώζζεο. 



Μέθοδορ γλυζζικήρ πποζαπμογήρ 

  

ORIGINAL INSTRUMENT 

FIRST FORWARD TRANSLATION SECOND FORWARD TRANSLATION 

RECONCILIATION 

FIRST BACKWARD TRANSLATION SECOND BACKWARD TRANSLATION 

BACK TRANSLATION REVIEW PROCESS  

PILOT-TESTING 

PILOT-TESTING REVIEW AND FINALIZATION  



ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ 

1. Τη είλαη ε ζεμνπαιηθή πγεία; 

2. Τη πξαγκαηεύεηαη ε ζεμνπαιηθή ηαηξηθή; 

3. Πσο γίλεηαη ε δηάγλσζε ησλ ζεμνπαιηθώλ πξνβιεκάησλ; 

4. Πνην είλαη ην θξηηήξην αμηνιόγεζεο ηεο ζεξαπείαο; 

5. Πώο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα εξγαιεία ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή 

πξάμε; 

6. Πνηα ηα ςπρνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαιείσλ; 

7. Πώο ζα επηιέμεηε ην εξγαιείν ζαο; 

8. Πνηα ηα ζεκαληηθόηεξα εξγαιεία ζηε ζεμνπαιηθή πγεία; 
9. Παξάδεηγκα 1 

10. Παξάδεηγκα 2 

11. Παξάδεηγκα 3 



Committee 6: 

Clinical Evaluation & Scales 

Men & Women 

Committee Members: 

Chairs: D. Hatzichristou (GR), R. Rosen (USA) 

L. Derogatis (USA)  

W. Y. Low (Malaysia) 

E. Meuleman (NL) 

M. O’Leary (USA)  

M. Sotomayor (Mexico)  

T. Symonds (UK)  

A. Overview and basic principles of sexual evaluation 

B. Overview of standardized sexual function scales and questionnaires, as 

well as outcome (HQL, treatment satisfaction) measures.  



Έγκςπα Δπγαλεία Αξιολόγηζηρ ηηρ 
εξοςαλικήρ Λειηοςπγίαρ Γςναικών 
και Ανδπών 



Changes in Sexual Functioning   

Questionnaire (CSFQ) 

 

 

     

  

sexual desire-interest, 

 sexual desire-frequency,  

sexual pleasure,  

sexual arousal/excitement,  

 orgasm/completion 

 

•Total score- overall sexual function 

•Long version=36 men, 34 women, 14 short version 

 

 

Καηαζθεπάζηεθε γηα λα εληνπίδεη αλλαγέρ ζηε ζεμνπαιηθή 

ιεηηνπξγία εμαηηίαο παζήζεσλ, π.ρ. θαηάζιηςε, ή θάξκαθα, π.ρ. 

SSRIs. Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί εθηελώο ζε θιηληθέο κειέηεο. 

♀ / ♂  

Grade B and Level 3 



Derogatis Interview for Sexual  

Functioning (DISF-SR) 

sexual cognition/fantasy,  

sexual arousal,  

sexual behavior/experience,  

orgasm, and  

sexual drive/relationship 

 

Total score- quality of sexual functioning 

Self report= 25 items 

 

Υπάξρεη θαη ζε κνξθή εκη- δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο θαη ζε θάπνην 

βαζκό αμηνινγεί ηηο θάζεηο ζεμνπαιηθήο αληαπόθξηζεο θαηά Master’s 

& Johnson. Αλαιύεηαη αλά εξώηεζε, ππνθιίκαθα, θαη ζπλνιηθό ζθνξ. 

♀ / ♂  

Grade B and Level 3 



Golombok Rust Inventory of 
Sexual Satisfaction (GRISS) 

premature ejaculation  

impotence  

avoidance  

non-sensuality  

dissatisfaction 

anorgasmia  

vaginismus  

avoidance  

nonsensuality 

dissatisfaction 

Men-28 items 

Women-28 items 

 

Σρεδηάζηεθε γηα λα 

αμηνινγεί ζεμνπαιηθά 

πξνβιήκαηα ζε 

ζεςγάπια.  

 

Χξεζηκνπνηείηαη από 

σεξολόγοςρ αιιά έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε 

θιηληθέο κειέηεο 

(απνηειεζκαηηθόηεηα 

πξηλ/ κεηά ζεξαπεία) 

♀ / ♂  

Grade B and Level 3 



Έγκςπα Δπγαλεία Αξιολόγηζηρ ηηρ 
εξοςαλικήρ Λειηοςπγίαρ Γςναικών και 
Ανδπών 

Ονομαζία    No.Items    Αξιοπιζηία     Εγκς/ηα διάκπιζηρ     Εςαιζθηζία    Νόπμερ 

DISF              25                Ναη                           Ναη                            Ναη          Ναη 

 

GRISS           28                Ναη                            Ναη                            Ναη       Ναη  

 

CSFQ             14               Ναη                            Ναη                            Ναη       Ναη 

  

  

♀ / ♂  



Έγκςπα Δπγαλεία Αξιολόγηζηρ ηηρ 
εξοςαλικήρ Λειηοςπγίαρ Γςναικών 



Female Sexual Function Index 
(FSFI) 

 Desire,  

 Arousal,  

 Lubrication,  

 Orgasm,  

 Satisfaction  

 Pain 

Total score- overall sexual function 

19 items 

 

Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε 212 κειέηεο! 

 

 

♀ 

«“gold standard” measure of 

female sexual dysfunction for 

outcome and diagnostic studies in 

FSD» (Sand, 2009) 

 

Grade A and Level 1 



Sexual Function Questionnaire 
(SFQ) 

 Desire,  

 Arousal-sensation,  

 Arousal-lubrication,  

 Arousal-cognitive,  

 Orgasm,  

 Enjoyment,  

 Pain 

26 items,(also 34 and 7 items) 

Cut-scores σπηζιμοπούνηαι υρ ένδειξη ηύπος ζεξοςαλικήρ 
δςζλειηοςπγίαρ 

Grade B and Level 3 

♀ 



Female Sexual Distress Scale 

(FSDS) 

 Μία κόλν δηάζηαζε 

 12 items 

 Μεηξάεη ενόχληση (distress) από ζεμνπαιηθό πξόβιεκα 

 cut-off score > 15 πξνηείλεηαη σο έλδεημε ελόριεζεο 

Grade B and Level 3 

♀ 



 

Sexual Interest and Desire Inventory – Female 

(SIDI-F) 

 Καηαζθεπάζηεθε γηα λα κεηξάεη ηελ αληαπόθξηζε ζε ζεξαπεία γηα ΓΥΣΔ ζε πξν-

εκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο 

 13 items 

 Ιδηαηηεξόηεηά ηνπ όηη κεηξάεη σοβαρότητα και συχνότητα  

Grade C and Level 4 

♀ 



Hypoactive Sexual Desire Disorder 
Screener  

 Δξγαιείν δηαινγήο γηα ΓΥΣΔ (screener) 

 4 items 

 Καηαζθεπάζηεθε γηα κεηα- εκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο 

 Total Score < 7 ππνδειώλεη ΓΥΣΔ 

Grade C and Level 4 

♀ 



Decreased Sexual Desire Screener 
(DSDS) 

 Δξγαιείν δηαινγήο γηα ΓΥΣΔ (screener) 

 5 items 

 Καηαζθεπάζηεθε γηα πξν θαη κεηα- εκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο 

 

Grade C and Level 4 

♀ 



Έγκςπα Δπγαλεία Αξιολόγηζηρ ηηρ 
εξοςαλικήρ Λειηοςπγίαρ Γςναικών 

Ονομαζία    No.Items    Αξιοπιζηία     Εγκς/ηα διάκπιζηρ     Εςαιζθηζία    Νόπμερ 

FSFI                19                       Ναη       Ναη                     Ναη        Ναη    

 

SFQ                 26                       Ναη       Ναη                     Ναη        Ναη  

  

FSDS               12                       Ναη       Ναη                     Ναη        Ναη  

 

SIDI-F              13                       Ναη       Ναη                     Όρη        Ναη  

 

HSDD               4                        Ναη       Ναη                     Όρη        Ναη  

 

DSDS            5                       Ναη       Ναη                     Όρη        Ναη  

 
 

 

   

♀ 



Έγκςπα Δπγαλεία Αξιολόγηζηρ ηηρ 
εξοςαλικήρ Λειηοςπγίαρ Ανδπών 



International Index of Erectile 
Function (IIEF) 

 Quality of sexual function 

 15 items (short 5 items) 

 

Υπν- θιίκαθεο, όρη total score 

 erectile function,  

 orgasmic function,  

 sexual desire,  

 sexual satisfaction,  

 overall satisfaction 

 

Έσει σπηζιμοποιηθεί ζε 
πάνυ από 50 κλινικέρ 

μελέηερ 
αποηελεζμαηικόηηηαρ 

(Rosen, 2002) 

Πάνυ από 60 μελέηερ 
έσοςν ηεκμηπιώζει ηην 

εςαιζθηζία ηος επγαλείος 
ζηα θεπαπεςηικά 
αποηελέζμαηα! 
(Rosen, 2002) 

Grade A and Level 1 

♂ 



Premature Ejaculation Profile 
(PEP) 

 4 items 

 Έιεγρνο εθζπεξκάηηζεο 

 Ιθαλνπνίεζε από ζεμνπαιηθή επαθή 

 Δλόριεζε (distress) από εθζπεξκάηηζε 

  δηαπξνζσπηθή δπζθνιία ζρεηηθή κε εθζπεξκάηηζε 

Total score 

Grade C and Level 3 

♂ 

Άνδπερ με σαμηλά 
ζκοπ είσαν IELT< 2 
min! 

Φπηζιμοποιείηαι υρ 
επγαλείο μέηπηζηρ 
αποηελεζμαηικόηηηαρ 
θεπαπείαρ. 



Index of Premature Ejaculation 
(IPE) 

 10 items 

 Σεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε, 

 Έιεγρνο εθζπεξκάηηζεο 

 Δλόριεζε (distress) από γξήγνξε εθζπεξκάηηζε. 

Υτηλή 
ζςζσέηιζη με 
IELT! 

♂ 

Grade C and Level 4 

Φπηζιμοποιείηαι υρ 
επγαλείο μέηπηζηρ 
αποηελεζμαηικόηηηαρ 
θεπαπείαρ. 



Premature Ejaculation Diagnostic 
Tool (PEDT)  

 Δξγαιείν δηαινγήο (screener) 

 5 items 

 Γηαινγή ζύκθσλα κε θξηηήξηα DSM-IV 

 

 Απνπζία ειέγρνπ,  

 ζπρλόηεηα,  

 ειάρηζην εξεζηζκό,  

 ελόριεζε 

  δηαπξνζσπηθή δπζθνιία  

 

 score >11 πηζαλή ΠΔΚ 

 
Grade C and Level 4 

♂ 



Male Sexual Health Questionnaire 
(MSHQ) 

 25 items 

 ζηύζε 

 εθζπεξκάηηζε (7items) 

 ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε 

αποςζία εκζπεπμάηιζηρ, 
καθςζηέπηζη εκζπεπμάηιζηρ, 
οπμή εκζπεπμάηιζηρ, 
 ποζόηηηα ζπέπμαηορ, 
ικανοποίηζη από 
εκζπεπμάηιζη, 
πόνορ καηά εκζπεπμάηιζη  

Short form-4 
items on 
ejaculation 

Grade B and Level 3 

♂ 



Έγκςπα Δπγαλεία Αξιολόγηζηρ ηηρ 
εξοςαλικήρ Λειηοςπγίαρ Ανδπών 

Ονομαζία    No.Items    Αξιοπιζηία     Εγκς/ηα διάκπιζηρ     Εςαιζθηζία    Νόπμερ 

IIEF               15                     Ναη                       Ναη                    Ναη              Ναη  

PEP               4                       Ναη       Ναη                    Ναη              Όρη 

IPE              10                        Ναη       Ναη                    Όρη              Ναη 

PEDT            5                        Ναη       Ναη                    Όρη              Ναη 

MSHQ    4              Ναη       Ναη                    Ναη              Όρη 



Κλίμακερ Αποηελεζμαηικόηηηαρ και 
Ποιόηηηαρ Ευήρ 



Treatment Satisfaction Scale 
(TSS)  

 Μεηξάεη ηελ ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε αλδξώλ κε ζηυηική δυζλειηουργία θαη ησλ 

ζπληξόθσλ ηνπο. 

 Μεηξάεη ηελ ηθαλνπνίεζε από ηε ζεξαπεία ζην πέξαο ηνπ ρξόλνπ 

 Διεύζεξνο (θαξκαθν)ζεξαπείαο αζζελήο θαη ζύληξνθνο, ππό ζεξαπεία αζζελήο 

θαη ζύληξνθνο. 

 spontaneity, quality of erection, quality of ejaculation, quality of orgasm, sexual 

pleasure, and confidence.  

 reliability of treatment, convenience, treatment efficacy, conformity to treatment 

expectations, overall satisfaction and intentions for continued use of the particular 

drug. 

Grade B and Level 3 



Sexual Life Quality Questionnaire 
(SLQQ) 

 16 items 

 sexual quality of life  

 treatment satisfaction 

 

 Σπγθξίλεη ηελ παξνύζα ζεμνπαιηθή εκπεηξία ησλ αλδξώλ ή θαη ζπληξόθσλ ηνπο 

κε εθείλε πξν ηεο ζηςηικήρ δςζλειηοςπγίαρ 

Grade C and Level 4 



Erectile Dysfunction Inventory for 
Treatment and Satisfaction (EDITS) 

 Αξιολογεί ηην ικανοποίηζη από θεπαπεία για ΣΔ και διεπεςνά ηην 
επίδπαζη ηηρ ικανοποίηζηρ ηος αζθενούρ και ηηρ ζςνηπόθος ζηη 
ζςνέσιζη ηηρ θεπαπείαρ. 

 Πολλαπλαζιάζοςμε ηον μέζο όπο Φ 25= 0-100 

Σςνολική ικανοποίηζη 
Αν θεπαπεία ανηαποκπίθηκε ζηιρ 
πποζδοκίερ 
Πιθανόηηηα ζςνέσιζηρ θεπαπείαρ 
Εςκολία σπήζηρ 
Ικανοποίηζη από απσική δπάζη 
Ικανοποίηζη από διάπκεια δπάζηρ 
Επίδπαζη ζηη ζεξοςαλική αςηοπεποίθηζη 
Ικανοποίηζη ζςνηπόθος από θεπαπεία, 
Φςζικόηηηα ζηύζηρ και ζκληπόηηηαρ 

Σςνολική ικανοποίηζη 
Αν θεπαπεία ανηαποκπίθηκε ζηιρ 
πποζδοκίερ 
Επίδπαζη ζηην αίζθηζη ζςνηπόθος όηι 
είναι επιθςμηηή 
Ικανοποίηζη από διάπκεια δπάζηρ 
Πώρ αιζθάνεηαι η ζύνηποθορ για ηη 
ζςνέσιζη ηηρ θεπαπείαρ 

Grade B and Level 2 



Self-Esteem And Relationship 
(SEAR) 

 Αμηνινγεί ηελ επίδξαζε ηεο ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο ζηελ απηνπεπνίζεζε θαη 

ζεμνπαιηθή ζρέζε 

 14 items= 8 items sexual relationship satisfaction + 6 items confidence 

 

Grade A and Level 2 

♂ 



Psychological and Interpersonal 
Relationship Scale (PAIRS) 

 Μεηξάεη ςπρν-θνηλσληθέο επηπηώζεηο ηεο ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο θαη ηεο 

ζεξαπείαο 

 23 items 

 Σεμνπαιηθή απηνπεπνίζεζε 

 Απζνξκεηηζκόο 

 Αλεζπρίεο ρξόλνπ 

Grade B and Level 3 

♂ 



Sexual Quality of Life – Male (SQOL-
M), -Female (SQOL-F) 

Δπίδξαζε ΣΓ ή ΠΔΚ ζηελ 

Απηνεθηίκεζε 

Πνηόηεηα ζρέζεο 

Σπλαηζζεκαηηθή επεμία 

(11 items) 
 

Δπίδξαζε ΓΣΓ ζηελ 

Απηνεθηίκεζε 

Πνηόηεηα ζρέζεο 

Σπλαηζζεκαηηθή επεμία 

(18 items) 
 

Grade B and Level 3 Grade C and Level 4 



Κλίμακερ Αποηελεζμαηικόηηηαρ 
και Ποιόηηηαρ Ευήρ 

Ονομαζία    No.Items  Φύλο  Αξιοπιζηία     Εγκς/ηα διάκπιζηρ     Εςαιζθηζία    Νόπμερ 

TSS               19/12        ♀♂       Ναη           Ναη                                Ναη         Ναη  

SLQQ            16             ♀♂       Ναη           Ναη                                Ναη         Ναη 

EDITS            11/5          ♀♂       Ναη           Ναη                                 Ναη         Όρη   

SEAR              14               ♂        Ναη           Ναη                                 Ναη         Ναη 

PAIRS       23          ♂       Ναη           Ναη                                Ναη         Ναη 

SQOL-M/F     11/18        ♀♂        Ναη           Ναη                                 Όρη         Ναη 


