ESITIETOLOMAKE
NEUVOLAA VARTEN

TÄMÄN ESITIETOLOMAKKEEN TIEDONKERUUN TARKOITUS JA INFORMOINTI TIETOSUOJAN
TOTEUTTAMISESTA –
HYVÄ ASIAKKAAMME
Esitietolomakkeen tarkoituksena on kerätä perustietoja, joilla on merkitystä raskauden ehkäisyn, raskauden seurannan, lapsen
kasvun, kehityksen ja terveydentilan kannalta. Lomakkeen tiedot auttavat neuvolan henkilökuntaa (terveydenhoitaja/lääkäri)
tutustumaan asiakkaan, perheen ja lapsen terveyttä koskeviin kysymyksiin ja siten suunnittelemaan yksilöllisesti terveydenhoitoa.
Tavoitteena on, että asiakas/asiakkaat yhdessä täyttävät lomakkeen jo ennen neuvolaan tuloa. Esitietolomakkeen täyttäminen ei ole
pakollista, mutta antaa kuitenkin mahdollisuuden jo etukäteen rauhassa miettiä tärkeitä terveyskysymyksiä. Lomake toivotaan
palautettavan äitiys-/lasten-/ehkäisyneuvolaan ensimmäisellä neuvolakäynnillä.
Tiedot tältä lomakkeelta tallennetaan potilastietojärjestelmään osaksi asiakkaan neuvolan potilastietoja. Tallennuksen jälkeen
lomaketta ei säilytetä, vaan se tuhotaan.
Teillä on mahdollisuus tutustua organisaatiomme, Keusoten, tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn sekä saada tietoa omien
tietosuojaoikeuksien toteuttamisesta (mm. omien henkilötietojen käsittelystä, tietojen luovutuksesta, säilytyksestä sekä oikeuteen
tietojen oikaisemisessa tai oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta).
Sivulta löytyvät myös organisaatiomme tietosuojavastaavan yhteystiedot. Lisäksi teillä on mahdollisuus saada tietoa tietosuojasta
neuvolakäyntinne yhteydessä, mikäli siihen on tarvetta.
Lisätietoja oheisen linkin kautta https://www.keski-uudenmaansote.fi/asiakkaalle/tietosuoja/.
Suomen tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta saa myös lisätietoa tietosuojaoikeuksista https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot

ESITIETOLOMAKE
NEUVOLAA VARTEN
ÄIDIN TIEDOT

Sukunimi
Etunimet

Henkilötunnus

Osoite

Puhelin (työ, koti)

Sähköpostiosoite

Äidinkieli

Perhesuhde (avio-, avoliitto, muu)

Ammatti

Työnantaja

Asuinkunta
PUOLISON /
LAPSEN ISÄN
TIEDOT

Nimi

Syntymäaika

Isän/puolison puhelin- ja osoitetiedot

ESITIEDOT

Ikä

Osoite sama kuin asiakkaalla

Ammatti

Isän pituus

Kuukautiset
säännölliset
epäsäännölliset
Kuukautiskierto, vrk

Viimeiset kuukautiset, pvm

Pituus (cm) ja paino (kg) ennen
raskautta

cm

Edeltänyt
lapsettomuushoito

AIKAISEMMAT
RASKAUDET JA
SYNNYTYKSET

kg

Viimeinen PAPA, pvm

Edeltänyt ehkäisy, mikä

Lopetettu, pvm

Keinoalkuinen hoito, mikä hoito, missä toteutettu, milloin, onko tehty ultraäänitutkimus?

Vuosi
(viimeisestä
synnytyksestä, myös
pvm)

Keskeytynyt
raskaus
(viikko)

Sukupuoli

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
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Elää (e)
Kuoll. synt.
(ks)
Kuoll. (k)

Syntymäpaino (g)

PL 46
05801 Hyvinkää

Raskauden,
synnytyksen ja lapsivuoteen
kulku

Raskauden
kesto (vk)

Synnytyksen kesto
(h)

Muu, mikä

Imetyksen
kesto (kk)

etunimi.sukunimi@keusote.fi
kirjaamo@keusote.fi

Missä
synnytys
hoidettu
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RAVITSEMUS,
RUOKAVALIO

Normaali

Erikoisruokavalio, mikä
Liikuntaharrastukset

TEIDÄN JA
LAPSENNE ISÄN
TÄRKEIMMÄT
SAIRAUDET
Ä = äiti
I = isä

Ä/I

Ä/I

Ä

Ä (Synnytyselinten sairaudet)

Diabetes

Epilepsia

Virtsatietulehdus

Leikkaukset

Verenpainetauti

Neurologinen sairaus

Kilpirauhassairaus

Kasvaimet

Allergia

Psyykkiset sairaudet

Reuma

Hormonihoidot

Munuaistauti

Synn. epämuodostumat

Leikkaukset

Sydäntauti

Vammaisuus/aistivika

Vesirokko

Sukupuoliteitse tarttuvat
taudit

Maksasairaus

Herpes genitalis

Vihurirokko

Keuhkosairaus

Hepatiitti

Verensiirto

Muuta,

HIV

Muuta,
mitä

mitä

Äidin sairauksista ja hoitopaikoista lisätietoja

Lääkitys, rokotukset, kuten jäykkäkouristus, MPR

Lähisuvussa (vanhemmat / sisarukset ) esiintyvät merkittävät sairaudet

Mitä odotatte äitiysneuvolakäynneiltä?

Minkälaisia tunteita raskaus teissä tällä hetkellä herättää?

Päiväys
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Allekirjoitus
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