Droga pacjentko,
ból trwający ponad 3-6 miesięcy wykracza poza naturalne procesy
gojenia się tkanek i nosi znamiona bólu przewlekłego. By lepiej
ocenić jego komponenty i wpływ na różne sfery życia, wypełnił
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Do kogo skierowane są kwestionariusze:

- do kobiet cierpiących z powodu bólu/pieczenia/kłucia, pulsowania/
nadwrażliwości

w

obszarze

krocza/warg

pochwowych/

wejścia

do

pochwy

- do kobiet które są niezdolne do podjęcia aktywności seksualnej
lub w trakcie stosunku często pojawia się ból i dyskomfort

- do kobiet, które miewają częste infekcje pochwy i/lub dróg
moczowych

- do

kobiet,

które

nie

są

zdolne

do

wykonania

badania

ginekologicznego i/lub włożyć tampon

- do kobiet, które w opinii swojego lekarza ginekologa usłyszały
jedną w poniższych diagnoz:
• Vuvlodynia
• Coccygodynia
• Pochwica (vaginizm)
• Vestibulodynia
• Endometrioza
Z poważaniem,
Marta Błocińska
fizjoterapeutka uroginekologiczna

Kwestionariusz CSI A

W każdym z wierszy oznacz odpowiedź najbardziej pasującą do stwierdzeń:

Kwestionariusz CSI B

Zaznacz schorzenia, które Ciebie dotyczą i podaj rok diagnozy:

Kwestionariusz PCS

Każdy w pewnym momencie swojego życia doświadcza ciężkich chwil. Ludzie są narażeni na
sytuacje, które mogą doprowadzić do urazu, bólu, choroby.
Poniżej znajduje się 13 stwierdzeń opisujące różne myśli i odczucia, które mogą wiązać się z
bólem. Przy pomocy poniższej skali proszę o wskazanie, z jakim nasileniem występują u Pani
takie myśli i odczucia, gdy pojawia się ból.

Kwestionariusz TSK

Wypełnij zgodnie z punktacją:
1: zdecydowanie się nie zgadzam
2: nie zgadzam się
3: zgadzam się
4: zdecydowanie się zgadzam

Kwestionariusz FreBAQ

Posługując się poniższą skalą, wskaż w jakim stopniu miałaś wskazane odczucia względem
Twojej ………………………………………………………..…… [tu wpisz Twoją bolesną część ciała, np. kość
ogonowa, krzyżowa, spojenie łonowe, pochwa itp.]

Kwestionariusz PSEQ-2

Zaznacz na skali jak pewnie i swobodne czujesz się w czynnościach obecnie, pomimo
odczuwanego bólu.
Oznacz odpowiednią cyfrą:
0: kompletnie niepewnie
6: całkowicie pewnie i swobodnie
Pamiętaj, że kwestionariusz nie sprawdza, czy wykonałeś dane aktywności w ostatnim czasie, ale
sprawdza to, jakbyś się czuła wykonując je obecnie, pomimo odczuwanego bólu.

1. Mogę wykonywać określone prace domowe/ zawodowe, pomimo odczuwanego bólu

2. Mogę prowadzić normalne życie, pomimo odczuwanego bólu

