
Chestionarul O’Leary / Sant  
Scorul durerii şi al tulburărilor micţionale în Cistita Interstiţială (CI) 

 
Scorul simptomelor cistitei interstiţiale 
 
1. În ultima lună, cît de des aţi simţit 
nevoia urgentă de a urina, fără 
posibilitatea de a amîna  ? 
 

0. deloc 
1. mai puţin de o dată  din 5 

situaţii 
2. mai puţin de jumătate din 

situaţii 
3. în jumătate din situaţii 
4. mai mult de jumătate din situaţii 
5. aproape întotdeauna 

 
2. În ultima lună aţi fost nevoit să 
urinaţi din nou, la mai puţin de 2 ore,  
după urinarea precedentă ? 
 

0. deloc 
1. mai puţin de o dată din 5 situaţii 
2. mai puţin de jumătate din 

situaţii 
3. jumătate din situaţii 
4. mai mult de jumătate din situaţii 
5. aproape întotdeauna 

 
3. În ultima lună, cît de des v-aţi trezit 
noaptea ca să urinaţi ? 
 

0. niciodată 
1. o dată pe noapte 
2. de 2 ori pe noapte 
3. de 3 ori pe noapte 
4. de 4 ori pe noapte 
5. de mai mult de 5 ori 

 
4. În ultima lună, cît de des aţi simţit 
durere sau arsuri în vezica urinară ? 
 

0. deloc 
1. o dată 
2. de cîteva ori 
3. destul de des 
4. aproape întotdeauna 
5. continuu 

 
Adunaţi cifrele pe care le-aţi încercuit = .......... 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scorul afectării în cistita interstiţială 
 
Apreciaţi în ce măsură, situaţiile 
următoare, au constituit o problemă 
pentru dumneavoastră, în ultima lună: 
 
 
1. Urinarea frecventă în timpul zilei: 
 

0. nici o problemă 
1. o foarte mică problemă 
2. o mică problemă 
3. o problemă moderată 
4. o problemă mare 

 
2. Trezirea noaptea pentru a urina: 
 

0. nici o problemă 
1. o foarte mică problemă 
2. o mică problemă 
3. o problemă moderată 
4. o problemă mare 

 
3. Senzaţia bruscă de a urina, care nu 
poate fi amînată: 
 

0. nici o problemă 
1. o foarte mică problemă 
2. o mică problemă 
3. o problemă moderată 
4. o problemă mare 

 
4. Arsurile, durerea, disconfortul sau 
presiunea în vezica urinară: 
 

0. nici o problemă 
1. o foarte mică problemă 
2. o mică problemă 
3. o problemă moderată 
4. o problemă mare 

 
 
 
 
 
 
 
Adunaţi cifrele pe care le-aţi încercuit = .......... 
 

Scor > 7 are sensitivitate de 100 % in depistarea CI la pacientii cu simptome urologice 
Cel mai bun raport sensitivitate/specificitate (86% / 65%) este la un scor mai mare de 12. 


