
Etunimet Henkilötunnus

Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Työpaikka Ammatti

Puhelin (matkapuhelin)                      (työpuhelin)

Lähiomaisen nimi Puhelin

Hoitava lääkäri tai laitos Yhteystiedot

Minulla on seuraavat sairaudet / terveydentilaan vaikuttavat asiat: Tarkennus ja/tai mahdollinen lääkitys:

 ____ Sydämen tekoläppä, läppävika tai tahdistin _____________________________________________
 ____ Sairastettu sydäninfarkti _____________________________________________
 ____ Muu sydän- tai verisuonisairaus _____________________________________________
 ____ Verenvuototaipumus _____________________________________________
 ____ Keinonivel, asennusvuosi? _____________________________________________
 ____ Pahanlaatuinen kasvain / syöpä _____________________________________________
 ____ Verenpainetauti _____________________________________________
 ____ Reuma _____________________________________________
 ____ Ruuansulatuskanavan sairaus _____________________________________________
 ____ Diabetes _____________________________________________
 ____ Astma _____________________________________________
 ____ Keskushermostosairaus _____________________________________________
 ____ Epilepsia _____________________________________________
 ____ Mielenterveyshäiriö _____________________________________________
 ____ Kilpirauhassairaus _____________________________________________
 ____ Anoreksia / bulimia _____________________________________________
 ____ Munuaissairaus _____________________________________________
 ____ Elinsiirto, vuosi? _____________________________________________
 ____ HIV-infektio _____________________________________________
 ____ Hepatiitti B tai C _____________________________________________
 ____ Muu maksasairaus _____________________________________________
 ____ MRSA, VRE tai muu sairaalainfektio / altistus _____________________________________________
 ____ Jokin muu sairaus, haitta tai vamma _____________________________________________
 ____ Luontaistuotteet, esimerkiksi Omega-3 _____________________________________________
 ____ Muut lääkkeet:
          Ellet tiedä mihin sairauteen lääkkeet ovat, kirjaa ne tähän
          esimerkiksi lääkereseptistä tai pakkauksesta.
 ____________________________________________ _____________________________________________
 ____________________________________________ _____________________________________________
 ____________________________________________ _____________________________________________
 ____________________________________________ _____________________________________________
Oletteko raskaana?          kyllä          ei Imetättekö?          kyllä          ei

Kuinka monta antibioottikuuria olet syönyt viimeisen vuoden aikana?

RAISION KAUPUNKI
Suun terveydenhuolto                                       ESITIEDOT HOITOA VARTEN

Sukunimi (myös entiset)

Katuosoite

TERVEYSTIEDOT
Sairaudet                                         Olen täysin terve
Monet sairaudet vaikuttavat hammashoitoon, samoin hammashoidossa käytetyt lääkkeet saattavat reagoida sopimattomasti muun 
lääkityksen kanssa. Siksi onkin tärkeää täyttää huolellisesti alla olevat kohdat. Tiedot ovat luottamuksellisia.

Allergiat lääkkeelle tai puudutteelle



TARKASTUKSEEN TULIJA TÄYTTÄÄ MYÖS SEURAAVAT KOHDAT

RAVINTOANAMNEESI, KOTIHOITOTOTTUMUKSET

Harjaus

          Iltaisin               Aamuisin

Käytättekö hammastahnaa?               En               kyllä, minkä merkkistä?

Hammasvälien puhdistus

          Hammastikku               Hammaslanka               Muu, mikä?

Kuinka usein?

Ksylitolipurukumi / -pastilli          joka ruuan jälkeen                3-4 krt/vrk                  1-2 krt/vrk                  harvemmin

Makeiden juomien käyttötiheys (limsa, mehu, urheilu- ja energiajuomat, siideri yms), myös light-juomat

Kahvin / teen käyttötiheys/vuorokausi Lisäättekö sokeria?

Tupakoitteko?               Ei               Kyllä

Paljonko /vrk                                                     kuinka kauan?                                                                     

Käytättekö nuuskaa?               Ei               Kyllä

Raisiossa _____ / _____ 20____ ____________________________________________
Potilaan allekirjoitus

____________________________________________
Hammaslääkäri

TULOSYY - VAIN ENSIAPUPOTILAS TÄYTTÄÄ

Luonnehdi lyhyesti oireesi ja niiden kesto
 ____________________________________________ _____________________________________________
 ____________________________________________ _____________________________________________
 ____________________________________________ _____________________________________________
 ____________________________________________ _____________________________________________

Oletko ottanut vaivan takia lääkettä?               En               Kyllä
Mitä lääkettä?
 ____________________________________________ _____________________________________________
 ____________________________________________ _____________________________________________

Tietojani saa               ei saa               pyydettäessä luovuttaa muulle terveydenhuollon henkilöstölle

Muut allergiat

Onko Teillä ollut hammas- tai leukatapaturma?                   ei              kyllä; milloin?

Milloin hampaanne on viimeksi hoidettu kuntoon, missä?

Vastaanotolle tulonne syy?

Janojuoma Makean käyttö, kuinka usein?
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