
TERVEYS JA ELINTAVAT 
Esitiedot

Sukunimi (myös entiset)

Yhteyshenkilö / lähin omainen

Etunimet

Henkilötiedot Henkilötunnus

Henkilötunnus

Osoite

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Ammatti

Puhelin kotiin / matkapuhelin

Puhelin

Puhelin työhön Sähköposti

Äidinkieli

tulkin tarvesuomi ruotsi muu, mikä

Yhteyshenkilön / lähimmän omaisen äidinkieli

suomi ruotsi muu, mikä tulkin tarve

Pituus ja paino ennen raskauttaTerveystiedot

cm kg

Raskaustesti tehty (pvm) Viimeiset kuukautiset alkaneet

Kierron pituus (vrk)

Ehkäisy lopetettu (kk/vuosi) Viimeinen PAPA (kk/vuosi)

Edeltänyt ehkäisy

säännölliset epäsäännölliset

Vantaan kaupunki | Perhepalvelut 
Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta

Edeltänyt lapsettomuushoito

ei kyllä Jos vastasit kyllä, alkoiko raskaus munasolun siirrolla ei kyllä

Munasolun luovuttajan ikä vuosina luovutushetkellä

v

Alkionsiirto, pvm.

Aikaisemmat 
raskaudet ja 
synnytykset

Vuosi Raskausviikot Sukupuoli Syntymäpaino Raskauden, synnytyksen 
ja lapsivuoteen kulku

Synnytyksen 
kesto

Imetyksen 
kesto

Sairaala

Äidin 
sairaudet, 
leikkaukset  
ja lääkitys

Rastittakaa, mikäli sairastatte tai olette sairastaneet

Synnytyksen jälkeinen masennus Kilpirauhassairaus Verenpainetauti Sydänvika/-sairaus

Virtsatietulehdus Munuaistauti Maksasairaus Sukupuolitaudit Herpes

Laskimotukos Vesirokko Muu sairaus, mikä

Leikkaukset, milloin, mitä leikattu

Verensiirrot, vuosina

MPR-rokotus Kyllä Ei Viimeisin hammashoitolakäynti (kk/vuosi)

Lääkitys
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Tulevan lapsen 
sisarusten ja 
vanhempien 
sairaudet 
(rasti äiti, isä, 
sisarus)

Sairaudet Äiti Isä Sisarukset

Allerginen nuha, heinänuha

Astma

Atooppinen ihottuma

Diabetes, tyyppi 1

Diabetes, tyyppi 2

Kuulovamma

Karsastusta lapsena

"Laiska silmä", jota harjoitettu lapsena silmälasien ja peittolapun avulla

Periytyvä silmäsairaus (synnynnäinen kaihi, silmänpainetauti, kasvaimet, verkkokalvon rappeuma)

Keskittymisvaikeus ja / tai ylivilkkaus

Liikkumiskykyä rajoittava sairaus

Vakava masennus

Muu psyykkinen sairaus

Syömishäiriö

Oppimisvaikeudet

Muu sairaus, kenellä

Lähisuvussa 
(äidin/isän äiti/ 
isä, äidin/isän 
sisarukset) 
esiintyvät 
sairaudet

Kirjoita sairauden perään, kuka sairastaa

Diabetes, tyyppi 1 Diabetes, tyyppi 2

Sepelvaltimotauti Familiaalinen hyperkolesterolemia

Muu perinnöllinen sairaus

Elintavat Ruokavalio Normaali Erikoisruokavalio, mikä

Ruokailurytmi Säännöllinen Epäsäännöllinen

Tupakointi

Kotieläimet

Ei KylläÄiti KylläEiIsä

Liikuntatottumukset

Äiti Isä

Mitä muuta haluaisit sanoa (mm. odotukset / toiveet)
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