
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

SEMPTOMLAR / DURUMLAR LİSTESİ 

 

A. SEMPTOMLAR VE KLİNİK DURUMLAR 

Abdominal distansiyon 

Ağız kuruluğu 

Ağızda yara 

Ajitasyon 

Amenore 

Anemi 

Anksiyete 

Anorektal ağrı 

Anüri-Oligüri 

Apne 

Ateş 

Baş dönmesi 

Baş ağrısı 

Bilinç değişiklikleri 

Boğaz ağrısı 

Boyunda kitle 

Bulantı-kusma 

Burun akıntısı / tıkanıklığı 

Burun kanaması 

Büyüme-gelişme geriliği 

Cinsel işlev sorunları 

Çarpıntı 

Çift görme 

Çomak parmak 

Denge / hareket ile ilgili sorunlar 

Deri döküntüleri / lezyonları (makülopapüler, büllöz, veziküler, ülseratif) 

Deri ve tırnak değişiklikleri (kuruluk, renk değişikliği vb) 

Disfaji 



Dismenore 

Disparoni 

Dispepsi 

Dispne 

Diyare 

Dizüri 

Donma 

Duygudurum değişiklikleri 

Eklem ağrısı / şişliği 

Eklemlerde hareket kısıtlılığı 

Emme güçlüğü 

Ense sertliği 

Enürezis 

Fekal inkontinans 

Genital bölgede yara 

Gerçeği değerlendirme sorunları (sanrı, varsanı) 

Göğüs ağrısı 

Göğüs duvarı anomalileri 

Görme bozukluğu / kaybı 

Göz kuruluğu 

Gözde kaşıntı / sulanma 

Halsizlik / Çabuk yorulma 

Hapşırma 

Hematokezya / Rektal kanama 

Hematüri 

Hemoptizi 

Hepatomegali 

Hışıltılı solunum (wheezing) 

Hipertansiyon 

Hipotansiyon 

Hipotermi / Hipertermi 

Hirsutizm 

Horlama 



İdrar retansiyonu 

İlaçların istenmeyen etkileri / ilaç etkileşimleri 

İmpotans 

İnfertilite (erkek, kadın) 

İnmemiş testis 

İşitme bozukluğu / kaybı 

İştahsızlık 

Jinekomasti 

Kabızlık 

Kalpte üfürüm 

Kanama eğilimi 

Karın ağrısı 

Karında kitle 

Kas güçsüzlüğü 

Kas-iskelet sistemi ağrıları (bel, boyun, sırt, kalça ve ekstremite ağrısı) 

Kasıkta / skrotumda kitle 

Kaşıntı 

Kırmızı göz (Gözde kızarıklık) 

Kilo artışı / fazlalığı 

Kilo kaybı / alamama 

Kladikasyo intermittant 

Kolik ağrılar (renal, bilier, intestinal) 

Konuşma bozuklukları (afazi, disfazi, dizartri, disfoni, kekemelik vb) 

Konvülsiyonlar 

Kulak ağrısı / akıntısı 

Kuşkulu genitalya 

Lenfadenopati 

Melena-hematemez 

Meme akıntısı 

Memede kitle 

Menstrüel siklus sorunları (Oligomenore, polimenore, hipermenore, hipomenore, menoraji, 

metroraji, menometroraji) 

Mikro-makrosefali 



Nevraljiler 

Obsesyon 

Ödem 

Öksürük 

Panik atağı 

Parestezi 

Parezi, paralizi 

Pelvik ağrı 

Peteşi, purpura, ekimoz 

Polidipsi 

Poliüri 

Pollaküri / Noktüri 

Puberte bozuklukları (erken-geç) 

Pupil değişiklikleri 

Saç dökülmesi 

Sarılık 

Senkop 

Ses kısıklığı 

Sık hastalanma 

Siyanoz 

Sokmalar / Isırıklar 

Splenomegali 

Stridor 

Şaşılık 

Terleme değişiklikleri 

Tetani 

Tinnitus 

Tremor 

Unutkanlık 

Uyku ile ilgili sorunlar 

Üretral akıntı 

Üriner inkontinans 

Vajende ele gelen kitle / sarkma hissi 



Vajinal akıntı 

Vajinal kanama (Gebelikte, postpartum, postmenapozal, diğerleri) 

Vulvar-vajinal kaşıntı 

Yabancı cisim (yutma-aspirasyon / kulak-burun) 

Yanık 

Yükseklik ve dalma ile ilgili sorunlar (basınç değişiklikleri) 

 

B. ADLİ VE/VEYA PSİKOSOSYAL DURUMLAR 

Agresyon (sinirlilik) 

Alkol ve madde kullanımına ait sorunlar ve bağımlılık 

Asfiksi 

Dikkat eksikliği, hiperaktivite 

Donukluk hali 

Hukuki durumlar / sorumluluklar 

İntihar (düşüncesi, girişimi) / Kendine zarar verme 

İhmal ve istismar (Çocuk, yaşlı, engelli, incinebilir gruplar) 

Kazalar (Ev-iş-trafik kazaları, elektrik çarpması, düşme, boğulmalar) 

Korozif madde maruziyeti 

Öğrenme güçlüğü 

Ölüm 

Şiddet (Aile içi şiddet, çocuğa, kadına, sağlık personeline yönelik şiddet, iş yerinde şiddet, 

mobing) 

Maluliyet 

Risk yönetimi ve malpraktis 

Yaralar ve yaralanmalar 

Yeme davranışı sorunları 

Zehirlenmeler 

 

C. SAĞLIKLILIK DURUMLARI 

Ağız-diş sağlığı 

Anne ve çocuk sağlığı 

Bağışıklama 



Çalışan sağlığı 

Egzersiz ve fiziksel aktivite 

Hayatın farklı evrelerinde sağlıklılık (Gebelik, doğum, lohusalık, yenidoğan, çocukluk, 

ergenlik, yetişkinlik, menapoz-andropoz, yaşlılık, terminal dönem, ölüm) 

Kronik hastalıkların önlenmesi 

Okul sağlığı 

Öncelikli ve riskli / incinebilir gruplara yönelik sağlık hizmetleri 

Sağlığın geliştirilmesi 

Sağlık göstergelerinin belirlenmesi ve kullanımı 

Sağlıklı beslenme ve yaşam tarzının değiştirilmesi 

Sağlıklı cinsel yaşam 

Toplu yaşam alanlarında sağlık hizmetleri 

Toplumun sağlık sorunlarını ve sağlık hizmeti gereksinimi belirleme 

Seyahat sağlığı 

Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sunumu 

Üreme sağlığı ve hakları 

Yaşlı sağlığı 

 

D. ÇEVRESEL (FİZİKSEL ÇEVRE, SOSYOKÜLTÜREL ÇEVRE) / KÜRESEL DURUMLAR 

Çevre ve sağlık etkileşmesi (hava, su gıda, toprak, gürültü kirliliği, atıklar vb) 

Göç ile ilgili sorunlar 

İş sağlığı ve iş güvenliği (İş kazaları, meslek hastalıklarının yönetimi) 

Kentleşme ile ilgili sorunlar 

Küreselleşme 

Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri 

Olağan dışı durumlarda sağlık hizmetleri (Deprem, sel, salgın, nükleer, biyolojik ve kimyasal 

yaralanmalar gibi) 

Sağlık sistemleri ve ekonomisi 

Sağlıkta ayrımcılık ve eşitsizlik ile ilgili sorunlar 

Toplumda bulaşıcı hastalıklarla mücadele 

Toplumsal cinsiyet ve sağlık 

Tütün, alkol ve madde kullanımı ile ilgili sorunlar 

Yoksulluk ve işsizlikle ilgili sorunlar 



 

 


