
  Esitietolomake 

Pyydämme Teitä täyttämään tämän esitietolomakkeen ja tuomaan sen mukananne sairaalaan. 
Huolellisesti täytetty lomake helpottaa hoitonne suunnittelua. 
 
Nimi __________________________Henkilötunnus: ____________________ 

Puhelin: ____________________________      Ammatti:____________________  

Pituus: ________ Paino: ________ BMI (täytetään sairaalassa)  _________ 

Rastittakaa, jos Teillä on nyt tai on ollut 
 verenpainetauti; viimeksi mitattu arvo?_____  sairastettu aivohalvaus tai -verenvuoto; Milloin? 

 sepelvaltimotauti  muu verenkiertohäiriö (aivoissa tai raajoissa) 
Missä/Milloin? 

 sydäninfarkti/”-veritulppa”; Milloin?  Alzheimerin tauti, dementia 
 sepelvaltimoiden pallolaajennus stentin eli 

verkkoputken laitto, ohitusleikkaus 
 epilepsia; Milloin viimeksi kohtaus? 

 sydämen vajaatoiminta  muu neurologinen tauti (MS, Parkinsonin tauti, 
myastenia gravis, muu lihastauti) 

 sydämen rytmihäiriö  maksakirroosi tai muu maksasairaus 
 läppävika tai keinoläppä  näkö- tai kuulovamma 
 sydämen tahdistin  tarttuva tauti kuten hepatiitti, HIV, MRSA, 

tuberkuloosi tms. Mikä? 
 muu sydäntauti, mikä? _____________ 

___________________ 
 antibioottiresistentti (vastustuskykyinen) 

bakteeri (esim. MRSA, ESBL, VRE). Mikä? 
 veritulppa jalassa tai keuhkoissa; Milloin   
 diabetes/sokeritauti  

(insuliini, tabletti, dieetti) 
 selkäsairaus 

 munuaistauti  vatsavaivoja, huono ruokahalu ja/tai 
laihtumista  virtsatietulehdus 

 reuma   
 tekonivel; mikä?  kilpirauhassairaus 
 astma tai muu keuhkotauti (esim COPD)   psyykkinen sairaus 
 uniapnea; apuväline tähän?  pahoinvointitaipumus 
 anemia ja/tai  vuototaipumus  päänsärkytaipumus 
 muu veritauti   
 verivasta-aineet  muu sairaus, mikä? __________________ 

 
Mitä lääkkeitä (resepti- ja käsikauppalääkkeet sekä luontaistuotteet) käytätte säännöllisesti? 
Tuokaa lääkelistanne tai lääkekorttinne vastaanotolle. 
Lääkkeen nimi ja vahvuus  Annos  Lääkkeen nimi ja vahvuus  Annos 
       
       
       
       
 
Käytättekö veren hyytymiseen vaikuttavia lääkkeitä? En Kyllä Annos 
Marevan    
ASA, Primaspan, Aspirin, Disperin, Asasantin    
Muita, mitä? (esim. Plavix, Clopidogrel, Brilique, Efient    
Eliquis, Pradaxa, Xarelto, Omega-3)    

Mitä kipu- ja särkylääkkeitä pystytte käyttämään? Esim. Aspirin, Burana, Voltaren, Ketorin, 
Panadol, muu, mikä? 
______________________________________________________________________ 



  Esitietolomake 

 

Esiintyykö Teillä rintakipuja? Esiintyykö Teillä hengenahdistusta? 
 ei koskaan  ei koskaan 
 raskaassa rasituksessa, kuten juostessa  raskaassa rasituksessa, kuten juostessa 
 portaissa tai ylämäkikävelyssä  portaissa tai ylämäkikävelyssä 
 rauhallisessa tasamaakävelyssä, peseytyessä  tai 
pukeutuessa 

 rauhallisessa tasamaakävelyssä, peseytyessä tai  
pukeutuessa 

 levossa  levossa 
 
Käytättekö Nitroja? En    Kyllä    
 
Kuinka pitkään jaksatte kävellä ennen kuin hengenahdistus tai rintakipu pysäyttää? 
________  metriä (jos alle 100 m) 
 
Rajoittaako alaraajojen kipu tai heikkous (esim. kulumat polvissa tai lonkissa tai 
verenkiertohäiriöt) liikkumistanne? Ei    Kyllä    
 
Onko Teillä yliherkkyyttä, allergiaa? Jos on, niin mille ja mitä oireita on ilmaantunut? 

  lääkkeet, varjoaineet ______________________________________________________ 
  ruoka-aineet ____________________________________________________________ 
  muut (kumi, lateksi, mikä?) __________________________________________________ 

 En Kyllä  
Tupakoitteko säännöllisesti?   _____savuketta/vrk, _____ vuotta 
Käytättekö alkoholia?   päivittäin ;  viikottain ;  harvemmin  
Käytättekö huumeita?   Mitä? 

Käytättekö 
  

 silmälaseja tai piilolinssejä  kyynär- tai kainalosauvoja  pyörätuolia 
 kuulolaitetta  rollaattoria  proteesia (esim. sääri) 
 Onko teillä hampaissanne siltoja, nastoja, mitä? _______________________________ 

 
Oletteko raskaana? En    Kyllä  
 
Oletteko viimeisen vuoden aikana ollut sairaalahoidossa muualla Suomessa tai 
ulkomailla? 
En     Kyllä    Missä, milloin? ________________________________________________ 
 
Onko teille suoritettu aikaisemmin leikkauksia ja toimenpiteitä, joissa on käytetty 
nukutusta tai puudutusta? 
Leikkaus/toimenpide   Milloin    Missä 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Onko aikaisempien nukutusten tai puudutusten yhteydessä tai niiden jälkeen ilmennyt 
ongelmia (pahoinvointia, oksentelua, kovaa kipua, muuta)? 
Ei    Kyllä    Mitä? _______________________________________________________ 
 
Mitä muuta haluatte kertoa terveydestänne ja toiveistanne hoidon suhteen? 
________________________________________________________________________ 

Päiväys ja potilaan allekirjoitus 
________________________________________________________________________ 


