ESITIETOLOMAKE
TIETOJA KÄYTETÄÄN HOITONNE SUUNNITTELUUN. TÄYTTÄKÄÄ LOMAKE HUOLELLISESTI.

Henkilötiedot
Nimi (sukunimi, etunimet)

Henkilötunnus Puhelin

Osoite

Postinumero

Terveystiedot
Pituus
Paino

Tupakoitteko?
kyllä
en

Postitoimipaikka

Jos tupakoitte, kuinka paljon? ____________/päivä

Oletteko raskaana?
Käytättekö huumeita?
kyllä
en
kyllä
en Jos käytätte, mitä? ___________________________
Käytättekö alkoholia?
kyllä
en Jos käytätte, kuinka paljon viikossa? __________________________________
Allergiat
Oletteko saanut lääkkeistä allergisia oireita, jotka ovat edellyttäneet hoitoa?
kyllä
en Jos kyllä, mikä lääke, mitä oireita? ___________________________________
Oletteko allerginen lateksille / kumille?

kyllä

en

Oletteko allerginen jollekin muulle?
kyllä
en Jos kyllä, niin mille? _______________________________________________
Fyysinen kunto
Esiintyykö Teillä hengenahdistusta tai Kuinka monta kerrosväliä rappusia pystytte nousemaan
puristavaa rintakipua?
pysähtymättä?
ei lainkaan
en yhtään
reippaassa tasamaakävelyssä tai
1
rasituksessa
2
sisällä liikkuessa tai hitaassa
3 tai enemmän
kävelyssä
pukiessa, peseytyessä tai levossa
Jos joudutte pysähtymään, minkä oireen takia?
____________________________________________
Mikä on raskain fyysinen suoritus, johon pystytte (esim. lumityöt, kävely 2 km jne.)?

Onko voinnissanne tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisen puolen vuoden aikana?
kyllä
ei Jos kyllä, mitä?____________________________________________________
Lääkitys
Käytättekö jotain seuraavista (veren hyytymiseen vaikuttavista) lääkkeistä?
Asperin, Disperin, Primaspan, Asasantin
Plavix
Marevan, Xarelto, Pradaxa
Jokin muu, mikä?_____________________
Säännöllisesti käyttämänne lääkkeet (lääkkeen nimi, vahvuus ja annostus):

Käännä

Satunnaisesti käyttämänne lääkkeet (lääkkeen nimi, vahvuus ja annostus):

Sairaudet
Valitkaa seuraavista ne sairaudet, joita Teillä on nyt tai on ollut aiemmin.
Sepelvaltimotauti
Astma
Lihassairaus, mikä?
_______________________
Sydämen keinoläppä
Keuhkoahtaumatauti
Valtimoverenkierron tukos
Sydäntahdistin
Muu keuhkosairaus,
Laskimotukos
mikä? ________________
Sydäninfarkti, vuonna ___
Uniapneatauti
Verenvuototaipumus
Ohitusleikkaus tai
Epilepsia tai
Kehitysvamma, mikä?
pallolaajennus vuonna ___
tajuttomuuskohtaus
_______________________
Sydämen läppävika tai
Sairastettu aivohalvaus
Selkäsairaus, mikä?
rakenteellinen vika
_______________________
Sydämen rytmihäiriö
Muistisairaus (esim.
Mielenterveysongelma,
Alzheimer)
mikä? _______________
Muu hoitoa vaativa
Muu neurologinen
Virtsaamisvaikeuksia,
sydänsairaus, mikä?
sairaus, mikä?
minkälaisia?___________
________________________ ________________________ _______________________
Verenpainetauti
Nivelreuma
Tarttuva tauti, mikä?
_______________________
Diabetes
Munuaissairaus, mikä?
Matkapahoinvointia
________________________
Maksakirroosi tai muu
Muu lääkitystä tai hoitoa
maksasairaus
vaativa sairaus, mikä?
_______________________
Aikaisemmat leikkaukset
Vuosi, leikkaus, nukutus/puudutus:

Onko Teillä ollut aikaisempien nukutusten ja/tai puudutusten yhteydessä
pahoinvointia
voimakasta tai pitkittynyttä kipua leikkauksen jälkeen
hengityksen ongelmia, mitä? ___________________________________________________
muita ongelmia, mitä? ________________________________________________________
Onko lähisukulaisillanne ollut ongelmia nukutukseen/puudutukseen liittyen?
kyllä
ei Jos kyllä, mitä? ___________________________________________________
Voiko tiedustelun ajanvarauksen sopivuudesta lähettää Teille tekstiviestinä?
kyllä
ei matkapuhelinnumero ______________________________
Käytättekö jotain apuvälinettä (esim. kuulolaite, pyörätuoli, jokin hengityksen apuväline jne.)?
kyllä
ei Jos käytätte, mitä? _________________________________________________
Edellä olevan vakuutan oikeaksi.
______ / ______ 20 ____

_____________________________________________
Allekirjoitus

