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İlk anket:  

Güncelleme:  

 

 

 

 

SAĞLIK GEÇMİŞİ ANKETİ 

Bu ankette yer alan sorulara vereceğiniz tüm yanıtlar hasta mahremiyeti  
kapsamında değerlendirilip tıbbi dosyanızda saklanacaktır. 

Ad (Soyad, Ad, Göbekadı):    K      E D.Tarihi:  

Medeni Hal:     Bekar      Partnerli      Evli      Ayrı      Boşanmış      Dul 

Önceki / gönderen doktor:  Son muayene tarihi:  

 

KİŞİSEL TIBBİ GEÇMİŞ 

 

Çocuk hastalıkları:  Kızamık     Kabakulak     Kızamıkçık     Su çiçeği     Romatizmal ateş     Polio 

Aşılar ve tarihleri:  Tetanoz   Pnöomoni  

 Hepatit   Su çiçeği  

 Grip   MMR Kızamık, Kabakulak, Kızamıkçık  

Lütfen daha once tanısı konulmuş hastalıklarınızı ve tanının konulduğu yılları listeleyiniz 

 

 

 

 

Geçirdiğiniz Ameliyatlar 

Yıl Geçirilen Ameliyat Hastane 

   

   

   

   

   

Diğer Hastane Yatışları 

Yıl Hastaneye Yatış Nedeni Hastane 

   

   

   

   

   

 

Daha önce size hiç kan verildi mi?  Evet  Hayır 

Lütfen sonraki sayfada devam ediniz 
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Lütfen kullanmakta olduğunuz reçeteli, reçetesiz tüm ilaçları, vitamin ve takviyeleri  listeleyiniz 

İlaç adı Dozu Kullanma sıklığı 

   

   

   

   

   

   

   

   

Bildiğiniz ilaç alerjiniz varsa lütfen belirtiniz 

Alerjiniz Olan İlaç İlaca Karşı Nasıl Bir Reaksiyon Gelişmişti? 

  

  

  

 

SAĞLIK ALIŞKANLIKLARI VE KİŞİSEL GÜVENLİK 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARA CEVAP VERMEK TERCİHİDİR VE YANITLARINIZ HASTA MAHREMİYETİ KURALLARINA TABİDİR. 

Egzersiz  Sedanter (Egzersiz yapmıyorum) 

 Hafif egzersiz (ör., merdiven çıkma, 500 metre yürüyüş, golf) 

 Arada bir yoğun egzersiz (Haftada 4 seferden az, asgari 30 dakika egzersiz) 

 Düzenli yoğun egzersiz (Haftada 4 seferden sık, asgari 30 dakika egzersiz) 

Diyet Diyet yapıyor musunuz?  Evet  Hayır 

Eğer diyet yapıyorsanız bu hekim/beslenme uzmanı tarafından önerilen bir diyet mi?  Evet  Hayır 

Günde kaç öğün yemek yiyorsunuz? 

Tuz tüketiminiz?  Yüksek  Orta  Az 

Yağ tüketiminiz?  Yüksek  Orta  Az 

Kaffein  Kullanmıyorum  Kahve  Çay  Kola 

Günde kaç fincan/bardak? 

Alkol Alkol kullanıyor musunuz?  Evet  Hayır 

Alkol kullanıyorsanız hangi tür içkileri tüketiyorsunuz? 

Haftada toplam kaç kadeh alkollü içki tüketiyorsunuz? 

Alkol tüketim miktarınızla ilgili endişeleriniz var mı?  Evet  Hayır 

Hiç alkolü bırakmayı düşündünüz mü?  Evet  Hayır 

Alkol tüketimi sonrası hafıza problemi (önceki gece olanları hatırlayamama gibi) yaşadınız mı?  Evet  Hayır 

Nadir alkol tüketip, alkol tükettiğinizde aşırı miktarda içtiğiniz olur mu?  Evet  Hayır 

Alkol aldıktan sonra araç kullanır mısınız?  Evet  Hayır 

Tütün Tütün kullanır mısınız?  Evet  Hayır 

  Sigara: ___ paket/gün   Çiğneme: ___ /gün   Pipo: ___ /gün   Sigar/Puro: ___ /gün 

  Kaç yıldır?   Tütünü bıraktıysanız bırakma yılınız?  

Uyuşturucu Halen uyuşturucu/uyarıcı nitelikte madde kullanımınız var mı?  Evet  Hayır 
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Daha önce hiç damar yoluyla uyuşturucu/uyarıcı nitelikte madde kullandınız mı?  Evet  Hayır 

Seks Cinsel olarak aktif misiniz?  Evet  Hayır 

Aktifseniz hamile kalma planınız var mı?  Evet  Hayır 

Varsa, kullanmakta olduğunuz doğum kontrol yönteminiz: 

Cinsel birleşme sırasında rahatsızlık/ağrı hissediyor musunuz?  Evet  Hayır 

İnsan Bağışıklıkyetmezliği Virüsü’ne (HIV) bağlı hastalıkla ve AIDS önemli bir halk sağlığı sorunudur. HIV ve 
ilgili hastalıklar için risk faktörleri arasında damar yoluyla uyuşturucu kullanmak ve korunmasız cinsel ilişki 
yeralır. Bu konuyla ilgili doktorunuzla konuşmak, bilgi almak ister misiniz? 

    

 Evet  Hayır 

Kişisel 
Güvenlik 

Yalnız mı yaşıyorsunuz?  Evet  Hayır 

Sık sık düşme yaşıyor musunuz?  Evet  Hayır 

Görme ve/veya işitme kaybınız var mı?  Evet  Hayır 

Sağlığınızla ilgili ileriye yönelik yönergeleriniz var mı?  Evet  Hayır 

Bu yönergelerin hazırlanmasıyla ilgili bilgi ister misiniz?  Evet  Hayır 

Fiziksel ve ruhsal şiddet önemli bir halk sağlığı sorunudur. Şiddet sıklıkla sözel tehditkar davranış biçimleri 
veya gerçek anlamda fiziksel şiddet ve/veya cinsel taciz şeklinde ortaya çıkar. Bu konuyla ilgili doktorunuzla 
konuşmak ister misiniz? 

    

 Evet  Hayır 

 

AİLE SAĞLIK GEÇMİŞİ 

 

 YAŞ ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNLARI  YAŞ ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNLARI 

Baba   Çocuklar   K 
  E 

  

Anne   
  K 
  E 

  

Kardeşler   K 
  E 

  
  K 
  E 

  

  K 
  E 

  
  K 
  E 

  

  K 
  E 

  Büyükanne 
Anne tarafı 

  

  K 
  E 

  Büyükbaba 
Anne tarafı 

  

  K 
  E 

  Büyükanne 
Baba tarafı 

  

  K 
  E 

  Büyükbaba 
Baba tarafı 

  

 

RUH SAĞLIĞI 

 

Yaşamsal stress sizin için önemli bir sorun mu?  Evet  Hayır 

Kendinizi çökkün, mutsuz, depresif hissediyor musunuz?  Evet  Hayır 

Stress altında endişe/paniğe kapılıyor musunuz?  Evet  Hayır 

Yeme alışkanlıklarınız veya iştahınız ile ilgili sorunlarınız var mı?  Evet  Hayır 

Sık sık ağlar mısınız?  Evet  Hayır 

Hiç intihar girişiminde bulundunuz mu?  Evet  Hayır 

Hiç kendinize ciddi anlamda zarar verme fikri aklınızdan geçti mi? Sık sık “ölümü” düşünüyor musunuz?  Evet  Hayır 

Uyku ile ilgili sorunlarınız var mı?  Evet  Hayır 

Daha önce psikolog/psikiyatrist/psikolojik danışman ile görüştünüz mü?  Evet  Hayır 
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KADINLARA ÖZEL 

 

Kaç yaşında adet görmeye başladınız: 

Son adet tarihiniz: 

Kaç günde bir regl olursunuz? 

Yoğun kanamalı adet, adet düzensizliği, ara kanaması, ağrı, vajinal akıntı şikayetleriniz var mı?  Evet  Hayır 

Kaç kez hamile kaldınız? _____  Kaç canlı doğum yaptınız? _____ 

Şu anda hamile misiniz veya emziriyor musunuz?  Evet  Hayır 

Daha önce küretaj, histerektomi (rahimin alınması) veya sezaryen operasyonu geçirdiniz mi?  Evet  Hayır 

Geçtiğimiz yıl içerisinde idrar yolu enfeksiyonu, mesane enfeksiyonu (sistit), böbrek enfeksiyonu (nefrit) geçirdiniz mi?  Evet  Hayır 

İdrarınızda kan var mı?  Evet  Hayır 

İdrar kontrolü ile ilgili sorun, idrar kaçırma probleminiz var mı?  Evet  Hayır 

Sıcak basması, gece terlemesi gibi şikayetleriniz var mı?  Evet  Hayır 

Adet dönemlerinde psikolojik gerginlik, ağrı, şişkinlik, sinirlilik ve benzer şikayetleriniz olur mu?  Evet  Hayır 

Yakın zamanlarda memede hassasiyet, ele gelen kitle, meme başından akıntı gibi şikayetleriniz oldu mu?  Evet  Hayır 

Son Pap testi ve rektal muayene tarihi? 

 

ERKEKLERE ÖZEL 

 

Gece idrarar kalkar mısınız?  Evet  Hayır 

Eğer kalkıyorsanız, gecede ortalama kaç kere? _____   

İdrar yaparken ağrı veya yanma hissi olur mu?  Evet  Hayır 

İdrarınızda kan var mı?  Evet  Hayır 

Penisinizde yanmaya neden olan bir akıntı hissediyor musunuz?  Evet  Hayır 

İdrar akımınızın hızı/şiddeti azaldı mı?  Evet  Hayır 

Son 12 ay içerisinde böbrek, mesane veya prostat enfeksiyonu geçirdiniz mi?  Evet  Hayır 

İdrarınızı tam olarak yapamama, mesanenizi boşaltmakta zorlanma, idrar sonrası damlama gibi şikayetleriniz var mı?  Evet  Hayır 

Sertleşme ve/veya boşalma ile ilgili sorun yaşıyor musunuz?  Evet  Hayır 

Testislerinizde ağrı, şişlik veya ele gelen bir kitle var mı?  Evet  Hayır 

Son prostat ve rektal muayene tarihi?  

 

DİĞER SORUNLAR 

 

Aşağıdaki vücut bölgeleriyle ilgili kaydadeğer bir sorun yaşıyorsanız veya yaşadıysanız işaretleyiniz ve kısaca açıklayınız. 

 

 Cilt  Göğüs/Kalp Yakınlarda aşağıdakilerde ciddi değişiklik var mı? 

 Baş/Boyun  Bel/Sırt  Kilo 

 Kulaklar  Mide/İnce barsaklar  Enerji seviyesi 

 Burun  Kalın barsaklar  Uyku kalitesi 

 Boğaz  Mesane  Diğer ağrı/rahatsızlık: 

 Akciğerler/Solunum  Dolaşım   

 


