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Nimi

Lähiomainen

Henkilötunnus

Osoite Puhelin

HENKILÖTIEDOT

TERVEYDENTILA

Sydän- tai verisuonisairaus
Sydämen tahdistin, tekoläppä
Kohonnut verenpaine
Veritauti, anemia
Taipumus verenvuotoon
Diabetes, sokeritauti
Nivelreuma
Reumaattinen kuume

Tekonivel
Kilpirauhasen sairaus
Keuhkosairaus, astma
Syöpä
Elinsiirto
Mahahaava, suolistosairaus
Munuaissairaus
Maksasairaus, hepatiitti

AIDS tai HIV-tartunta
MRSA, VRE tai vastaava 
sairaalabakteeri
Epilepsia
Toistuva päänsärky
Psyykkinen sairaus
Heikko näkö, kuulo
Muu yleissairaus, mikä?

Oletteko veteraani/miinanraivaaja:   kyllä   ei

Käytättekö lääkkeitä?

Oletteko allerginen joillekin lääke- tai muille aineille?

Onko paikallispuudutuksesta aiheutunut ongelmia aiemmin?

Oletteko raskaana?

Tupakoitteko?                                                                                          

Käytättekö alkoholia?                                                                                          

Kuinka usein harjaatte hampaanne?

Kuinka usein puhdistatte hammasvälit?

Käytättekö nuuskaa?

  satunnaisesti, mitä?

  kyllä, mille?

  kyllä, millaisia?

  kyllä, laskettu aika:

  kyllä, paljonko:

  harvoin

  harvemmin

  harvemmin

 viikottain

  kerran päivässä

  kerran päivässä

  päivittäin

  kyllä

  säännöllisesti, mitä/annostus?

Millaiseksi koette terveytenne tällä hetkellä?

  en lainkaan

  ei

  ei

  ei

  ei

  en lainkaan

  kahdesti päivässä 

  ei

Onko teillä ollut jokin seuraavista sairauksista?
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