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Chestionar de evaluare a functiei sexuale la barbati 

Chestionarul SHIM (IIEF-5) 

 

1. Cum ati aprecia 
încrederea în 
capacitatea Dvs de a 
obtine si mentine o 
erectie?  

  
Foarte scazuta 

Scazuta Moderat  Crescuta Foarte 
crescuta  

1 2 3 4 5 

2. Când ati obtinut o 
erectie în urma 
stimularii sexuale, cât de 
des a fost aceasta 
suficient de puternica 
pentru a putea penetra 
partenera?  

Nu am 
avut 

contact 
sexual  

Aproape 
niciodata/ 
Niciodata 

De câteva ori  
(în mai putin de 

jumatate din 
cazuri) 

Uneori  
(aproape în 

jumatate 
din cazuri) 

De cele mai 
multe ori  

(în mai mult 
de jumãtate 
din cazuri) 

Aproape în 
totdeauna/  
in totdeaun 

0 1 2 3 4 5 

3. In timpul contactului 
sexual, cât de des ati 
reusit sa mentineti 
erectia dupa penetrarea 
partenerei?  
  

Nu am 
avut 

contact 
sexual  

Aproape 
niciodata/ 
Niciodata  

De câteva ori  
(în mai putin de 

jumatate din 
cazuri)  

Uneori  
(aproape în 

jumatate 
din cazuri) 

De cele mai 
multe ori  

(în mai mult 
de jumatate 
din cazuri) 

Aproape în 
totdeauna/  

in totdeauna 

0 1 2 3 4 5 

4. In timpul contactului 
sexual, cât de greu v-a 
fost sa mentineti erectia 
pentru a finaliza 
contactul sexual?  

Nu am 
avut 

contact 
sexual 

Aproape 
niciodata/ 
Niciodata 

De câteva ori  
(în mai putin de 

jumatate din 
cazuri) 

Uneori  
(aproape în 

jumatate 
din cazuri) 

De cele mai 
multe ori  

(în mai mult 
de jumatate 
din cazuri)  

Aproape în 
totdeauna/  

in totdeauna 

0 1 2 3 4 5 

5. Când ati avut 
contacte sexuale, cât de 
des au fost acestea 
satisfacatoare pentru 
Dvoastrã  

Nu am 
avut 

contact 
sexual 

Aproape 
niciodata/ 
Niciodata 

De câteva ori  
(în mai putin de 

jumatate din 
cazuri) 

Uneori  
(aproape în 

jumatate 
din cazuri) 

De cele mai 
multe ori  

(în mai mult 
de jumatate 
din cazuri)  

Aproape în 
totdeauna/  

in totdeauna 

0 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

  


