Hasta Anketi - Kronik Ürtiker
(Takip)
Sayın Hastamız,
Lütfen Kronik Ürtikerinizin mevcut durumu ve son muayeneden bu yana seyri ile ilgili aşağıdaki
soruları yanıtlayınız.
Ürtikerin kabartı, anjiyoödem (şişme) veya her ikisiyle birlikte geldiğini lütfen unutmayın. Kabarıklıklar
ve anjiyoödem genellikle karıştırılır. Aşağıda, kabartıların ve anjiyoödemin tipik resimlerini
göstermektedir. Bu resimler, bu anketteki soruları doğru yanıtlamanıza yardımcı olmayı
amaçlamaktadır.
Kabarıklıklar (Toplu iğne başı büyüklüğünden birkaç cm çapa kadar olabilen, keskin sınırlı, ara sıra
çizgi şeklinde, çoğunlukla kaşıntılı, kırmızımsı, geçici, dakikalar ve saatlere kadar süren kabarık deri
lezyonları şeklindedir)

Anjiyoödem (Ciltte veya mukozada örneğin göz kapakları, dudaklar, dil, eller veya ayaklarda olabilen,
birkaç saatten güne kadar sürebilen, genellikle deri renginde, çoğunlukla sınırlandırılması zor, bazen
ağrılı şişlikler şeklindedir)
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Sayın Hastamız,
Ürtikeriniz hakkında ne kadar çok şey bilirsek o kadar iyidir. Bu nedenle, lütfen aşağıdaki soruların
tümünü yanıtlayınız. Bazı soruları nasıl yanıtlayacağınızdan emin değilseniz, lütfen bunu bize
sormaktan ve açıklama istemekten çekinmeyiniz.
Tarih: _____________
Adı, Soyadı: __________________________ Doğum Tarihi: ______________
1.) Boy ve kilo ?
Boy _____ cm, Kilo ____ kg
2.) Ürtikeriniz son muayeneden bu yana durdu mu?
Evet ise, ne zaman durdu?

Ay____

□ evet

□ hayır

Yıl____

Hayır ise, şu anda Ürtikeriniz için geçerli olan nedir? (lütfen geçerli tüm yanıtları işaretleyin)
□ Ürtikerin cilt semptomları kendiliğinden ortaya çıkıyor, onları belirli uyaranlarla ortaya
çıkaramıyorum.
□ Ürtiker cilt semptomlarımı kendim belirli bir şekilde uyarabilirim.
Uyaranlar (örneğin kaşıma, uzun süreli basınç, soğuk teması, yorucu egzersiz, sıcak, su teması vb.)
Evet ise, hangi uyaranlar ile ortaya çıkıyor: _________________________________
Eğer ürtikeriniz hem kendiliğinden hem de spesifik bir uyaranla tetiklendi ise, şu anda bunlardan
hangisi daha baskın?
□ Kendiliğinden ortaya çıkan cilt semptomları
□ Uyaranla ortaya çıkan cilt semptomları
□ Bilmiyorum
3.) Son muayenenizden bu yana tam olarak Ürtikerin hangi cilt lezyonlarını yaşadınız?
□ Kabarıklıklar (toplu iğne başı büyüklüğünden birkaç cm çapa kadar olabilen, keskin sınırlı,
ara sıra çizgi şeklinde, çoğunlukla kaşıntılı, kırmızımsı, geçici, dakikalar ve saatlere kadar süren
kabarık deri lezyonları)
□ Anjiyoödem (Ciltte veya mukozada örneğin göz kapakları, dudaklar, dil, eller veya ayaklarda
olabilen, birkaç saatten güne kadar sürebilen, genellikle deri renginde, çoğunlukla
sınırlandırılması zor, bazen ağrılı şişlikler şeklindedir)
□ Her ikisi de
4.) Son konsültasyondan bu yana, Ürtikerinizin lezyonlarında kaşıntı oldu mu?
□ Evet □Hayır
Cevabınız evet ise, son 7 günde ne kadar □ son 7 gün içinde kaşıntı olmadı □ hafif kaşıntı oldu
□ orta derecede kaşıntı oldu □ yoğun kaşıntı oldu
(hafif kaşıntı = Kaşıntı var ama can sıkıcı veya rahatsız edici değil, orta derecede kaşıntı = sıkıntılı ancak günlük normal aktiviteleri veya
uykuyu etkilemiyor, yoğun kaşıntı = çok sıkıntılı normal günlük aktiviteyi veya uykuyu etkiliyor)
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5.) Son muayeneden bu yana sürekli Ürtiker semptomlarınız oldu mu?
evet, son muayeneden bu yana sürekli ürtiker semptomlarım var
hayır, ürtiker semptomlarının olmadığı uzun bir dönem (en az 2 hafta) oldu.
6.) Son 4 haftada, Ürtiker semptomlarınız her gün veya hemen hemen her gün ortaya çıktı mı?
□ Evet

□ Hayır

7.) Son 4 hafta içinde, haftada ortalama kaç gün Ürtiker semptomlarınız oldu?
□ 0 gün

□ 1 gün

□ 2 gün

□ 3 gün □ 4 gün □ 5 gün □ 6 gün

□ 7 gün

8.) Son muayeneden bu yana kabarıklık geçirdiyseniz;
a. Geçtiğimiz 4 hafta içinde kaç gün kabartılarınız oldu?
□ 0 gün □ 1-3 gün □ 4-6 gün □ 7-13 gün □ 14-20 gün □ 21-27 gün

□ her gün

b. Geçtiğimiz 4 hafta içinde, tek bir kabarıklığın tamamen kaybolması ne kadar sürdü?
□1 saatten az □1-6 saat □6-12 saat □12-24 saat □24-48 saat □48-72 saat □72 saatten fazla
9.) Son muayeneden bu yana anjioödem geçirdiyseniz:
a. Son 4 hafta içinde kaç gün anjiyoödeminiz oldu?
□0 gün □1 gün □2-3 gün □4-6 gün □7-13 gün □≥ 14 gün
b. Geçtiğimiz 4 hafta içinde, genellikle tek bir anjiyoödemin tamamen yok olması ne kadar sürdü?
□1 saatten az □1-6 saat □6-12 saat □12-24 saat □24-48 saat □48-72 saat □72 saatten fazla
c. Son muayeneden sonra anjiyoödem hangi vücut bölgelerinde görüldü?
□ Göz kapakları □ Dudaklar □ Yüzün geri kalanı □ Dil □ Gırtlak □ Eller □ Ayaklar □ Cinsel organlar
□ vücudun diğer kısımları: _____________________________
10.) Son konsültasyondan bu yana, Ürtikerinizi daha kötüleştiren yeni faktörlerin farkına vardınız
mı? □ Evet
□ Hayır
Varsa, hangi faktörler:
□ enfeksiyon, açıklayınız: _________________________________________
□ ilaç, açıklayınız: _______________________________________________
□ gıdalar, açıklayınız: ____________________________________________
□ stres, açıklayınız: ______________________________________________
□ böcek ısırığı, açıklayınız: _________________________________________
□ diğer faktörler, açıklayınız: _______________________________________
11.) Ürtiker kontrol testi:
Aşağıdaki sorular mevcut sağlık durumunuzu anlamamıza yardımcı olacaktır. Lütfen her soruyu
dikkatle okuyun ve beş seçenekten size en uygun cevabı seçin. Lütfen kendinizi son dört hafta ile
sınırlayın. Lütfen soruları uzun süre düşünmeyin ve tüm soruları yanıtlamayı ve her soruya yalnızca bir
yanıt vermeyi unutmayın.
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1. Son 4 haftada ürtikere dayalı fiziksel belirtileri (kaşıntı, kabarıklık ve/veya şişlik) hangi şiddette
yaşadınız?
o Çok fazla

o Fazla

o Orta

o Az

o Hiç

2. Son 4 haftada yaşam kaliteniz ürtikerden dolayı ne kadar etkilendi?
o Çok fazla

o Fazla

o Orta

o Az

o Hiç

3. Son 4 haftada ürtikerden kaynaklanan rahatsızlıkları baskılamada ürtiker tedavisi ne kadar başarılı
olmuştur?
o Hiç

o Az

o Biraz

o İyi

o Çok iyi

4. Genel olarak, son 4 haftada ürtikeriniz ne kadar iyi baskılandı?
o Hiç

o Az

o Biraz

o İyi

o Tamamen

12.) Son muayeneden beri ürtiker semptomları nedeniyle uykunuz bozuldu mu?
□ evet

□ hayır

Cevabınız evet ise, son 7 günün kaç gecesi Ürtiker semptomlarınızdan dolayı uykunuz bozuldu?
□ Yok

□ 1 gece

□ 2 gece

□ 3 gece

□ 4 gece

□ 5 gece

□ 6 gece

□ 7 gece

13.) Son muayeneden bu zamana kadar, herhangi yeni bir hastalık ortaya çıktı mı?
□ evet

□ hayır

Evet ise, hangi hastalıklar: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
14.) Son muayeneden bu zamana kadar, Ürtiker dışında herhangi bir hastalığınız kayboldu mu?
□ evet

□ hayır

Evet ise, hangi hastalıklar: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________
15.) Son muayeneden bu zamana kadar, düzenli olarak aldığınız ilaçlarda değişiklik oldu mu?
(Ürtiker için verilenlerin dışında)
□ Evet

□Hayır

□ Ben böyle bir ilaç almıyorum

Cevabınız evet ise hangisi değişti? __________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

16.) Ürtikeriniz şu anda (son 4 hafta içinde) ilaçla tedavi ediliyor mu?
□ Evet

□ Hayır
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Evet ise: İlacın adı: __________________

tek doz (biliniyorsa): ______________

Alım Şekli: □ Günde 1 kez □ Günde 2 kez □ Günde 3 kez
□diğer:____________

□ Günde 4 kez

□ ihtiyaç oldukça

Tedavinin başarısı:
□ başarılı (semptomlarda en az % 90 azalma)
□ kısmi başarılı (semptomlarda azalma var, ancak% 90'dan az)
□ Semptomlarda azalma yok
Tedavinin yan etkileri:
□ evet

□ hayır

Evet ise, lütfen belirtin: _______________________________

17.) Son muayeneden bu yana, Ürtikeriniz için önceki soruda bahsedilenden daha başka bir ilaç
aldınız mı?
□ Evet

□ Hayır

Şayet evet ise:
Tedavi 1: _________________________ tek doz (biliniyorsa): ______________
Alım Şekli: □ Günde 1 kez
□ diğer:____________

□ Günde 2 kez □ Günde 3 kez □Günde 4 kez □ihtiyaç oldukça

Tedavi başarısı:
□ Başarılı (semptomlarda en az% 90 azalma)
□ Kısmi başarılı (semptomlarda azalma, ancak% 90'dan az)
□ Semptomlarda azalma yok
Tedavinin yan etkileri: □ evet

□ hayır

Evet ise, lütfen belirtiniz__________________

Tedavi 2: _________________________ tek doz (biliniyorsa): ______________
Alım Şekli: □ Günde 1 kez
□ diğer:____________

□ Günde 2 kez □ Günde 3 kez □Günde 4 kez □ihtiyaç oldukça

Tedavi başarısı:
□ Başarılı (semptomlarda en az% 90 azalma)
□ Kısmi başarılı (semptomlarda azalma, ancak% 90'dan az)
□ Semptomlarda azalma yok
Tedavinin yan etkileri: □ evet

□ hayır

Evet ise, lütfen belirtiniz__________________

Ek tedaviler: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
18.) Son randevunuzdan bu yana, ürtikeriniz için başka herhangi bir doktora danıştınız mı?
□ Evet

□ Hayır
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Varsa, hangi doktorlar:
□ Aile hekimi / Pratisyen Hekim

Ne sıklıkla: ____ kez

□ Dermatolog

Ne sıklıkla: ____ kez

□ Çocuk doktoru

Ne sıklıkla: ____ kez

□ Kulak Burun Boğaz uzmanı

Ne sıklıkla: ____ kez

□ Diş Hekimi

Ne sıklıkla: ____ kez

□ Jinekolog

Ne sıklıkla: ____ kez

□ diğer doktorlar, ismen: _______ Ne sıklıkla: ____ kez
19.) Son muayenenizden bu yana, ürtikerinizin nedenini bulmak için diğer doktorlar tarafından
hangi teşhis yöntemleri uygulandı ve sonuçları ne oldu?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
20.) Son konsültasyondan bu yana, bir hastanede Ürtikeriniz için yatarak tedavi gördünüz mü?
□ evet □ hayır, Evetse, toplam kaç gün: _____ gün
21.) Son muayeneden bu yana, Ürtikeriniz için bir acil servise veya ilk yardım istasyonuna gittiniz
mi?
□ evet □ hayır, Evetse, ne sıklıkla: _____ kez
22.) Son muayeneden bu yana, Ürtikeriniz nedeniyle okulu veya iş günlerini kaçırdınız mı?
□ evet
□ hayır
□ Okula gitmiyorum ve çalışmıyorum
Evet ise, son 12 ayda kaç gün kaçırdınız? _____ gün
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