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Bodové ohodnocení:

Kolikrát v noci vstáváte a chodíte močit? 

Močíte ve dne častěji než po dvou hodinách? 

Míváte opožděný a opožděný začátek močení? 

Míváte chabý proud? 

Musíte při močení tlačit? 

Močíte přerušovaně? 

Míváte pocit nedokonale vyprázdněného měchýře? 

součet: 

Kdybyste měl v budoucnu stejné potíže s močením jako nyní, jak byste se 
cítil? 

výborně dobře
převážně 

dobře
střídavě

převážně 
špatně

špatně nesnesitelně

0 1 2 3 4 5 6

Výsledky skórování:
0 - 7 bodů: Výsledek IPSS nesvědčí pro prostatické potíže. V případě jakýchkoliv obtíží nebo pochybnosti je doporučeno 
kontaktovat lékaře. Nemusí se jednat o BHP, může však jít jiné onemocnění prostaty, které je potřeba léčit. 
8 - 15 bodů: Výsledek IPSS odpovídá počínajícím potížím s hypertrofickou prostatou. Je nutné kontaktovat lékaře a domluvit 
se s ním na optimální léčbě BHP. 
15 - 24 bodů: Výsledek IPSS odpovídá rozvinutým prostatickým potížím. Čím rychleji je zahájena léčba ve spolupráci s 
urologem, tím více lze oddálit nutnost chirurgického zákroku. 
24 – 35 bodů: Výsledek IPSS svědčí pro vážné onemocnění prostaty, nejspíše těžkou BHP. Je nutné neprodleně 
kontaktovat lékaře a zahájit účinnou léčbu. 
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