Chestionar AMS*
Care din simptomele de mai jos puteţi spune că se aplică stării dumneavoastră din prezent? Bifaţi căsuţa
corespunzătoare fiecărui simptom în parte. Pentru simptomele care nu se aplică stării dumneavoastră, bifaţi căsuţa
cu NU.
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1. Declin al senzaţiei dvs. generale de bine (starea generală a sănătăţii
dvs., sentiment subiectiv).................................................................
2. Dureri ale articulaţiilor şi dureri musculare (dureri de şale, dureri ale
articulaţiilor, durere la nivelul membrelor, dureri de spate)
......................................................................................
3. Transpiraţie abundentă (episoade bruşte/neaşteptate de transpiraţie,
valuri de căldură fără legatură cu efortul fizic)...........................................
4. Probleme cu somnul (dificultate în a adormi, dificultate în a dormi fără
întreruperi, trezire foarte de dimineaţă şi senzaţie de oboseală, somn prost,
insomnie).......................................................................................
5. Nevoie acută de somn, stări dese de oboseală.............
6. Irascibilitate (agresivitate, vă pierdeţi uşor firea din nimicuri, sunteţi
prost dispus)........................................................................
7. Nervozitate (nelinişte interioară, agitaţie, fără stare) ..........................
8. Anxietate (sentiment de panică).........................................
9. Oboseală fizică/lipsă de vitalitate (scădere generală a performanţei,
activitate redusă, lipsa interesului pentru activităţi de relaxare, sentimentul
că faceţi mai puţine lucruri, că obţineţi mai puţine rezultate, că trebuie să vă
forţaţi pentru a intreprinde alte activităţi) .................................................
10. Scăderea forţei musculare (vă simţiţi slăbit).........................
11. Stări de depresie (vă simţiţi abătut, trist, gata să izbucniţi în plâns, cu
lipsă de chef, cu schimbări de dispoziţie, aveţi impresia ca „nimic nu are
rost”
12.Sentimentul că „v-a trecut vremea” .....................
13. Sentimenul de epuizare totală, sentimentul că aţi ajuns la limită......
14. Încetinirea creşterii bărbii................................................
15. Scăderea capacităţii/frecvenţei de îndeplinire a actului sexual......
16. Scăderea numărului de erecţii matinale ............................
17. Scăderea dorintei sexuale/libidoului (lipsa plăcerii sexuale, lipsa
dorinţei de a avea raport sexual)............................................
Prezentaţi alte simptome majore pe lângă cele de mai sus? Da..................
Nu.................
Dacă da, va rugăm să le descrieţi: ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

VĂ MULŢUMIM PENTRU COLABORARE

* Chestionar „Simptomele bărbatului care înaintează în vârstă”

