
Hyvinvointi-toimiala 
Suunterveydenhuolto

Esitiedot lasten ja nuorten hammashoitoa varten
Huoltajaa pyydetään täyttämään tämä luottamuksellinen esitietolomake. Tiedot ovat tarpeen lapsen 
tarkoituksenmukaisen ja turvallisen hoidon järjestämiseksi. OTA TÄMÄ PAPERI MUKAAN 
HAMMASHOITOLAAN TULLESSASI.

Lapsen nimi: Henkilötunnus:

Kotiosoite:

Kotikunta:

Huoltajan nimi:

Puhelin koti: gsm: työ:

LAPSEN TERVEYDENTILA

Täysin terve
Kyllä Ei

Verenvuototaipumus
Diabetes
Epilepsia
Sydänvika
Reuma
Allergia (ruoka-aineet, kumi),mikä? Täsmennä kohtaan "Allergiasta"
Lääkeallergia, mille lääkkeelle?Täsmennä kohtaan "Allergiasta"
Muu sairaus, mikä?

Allergiasta, täsmennykset:

LÄÄKITYS Kyllä Ei

Onko lääkärin määräämä antibioottisuojan tarve?
Onko paikallispuudutuksessa tullut ongelmia?
Millaisia?

Säännöllinen LÄÄKITYS (annostus ja nimi):

Käännä



Hampaiden harjaus

SUUN JA HAMPAIDEN TERVEYS
Onko aikaisemmin ollut ongelmia hammashoidon yhteydessä?
Millaisia?

Hammasvälien puhdistus
Fluorihammastahnan käyttö
Ksylitolituotteiden käyttö

Kyllä Ei

vähintään kahdesti päivässä kerran päivässä harvemmin/ei lainkaan

RUOKAILUTOTTUMUKSET
Syön säännöllisesti
Syön epäsäännöllisesti

Kuinka monta kertaa päivässä  syöt?Erityisruokavalio

Ruokajuoma

Janojuoma

Käytän
Virvoitusjuomia
Urheilu-/energiajuomia
Makeita/happamia mehuja
Makeisia
Makeutettuja jugurtteja, vanukkaita yms.
Makeita leivonnaisia, keksejä yms.

 Muu lisätieto, jonka haluatte esittää:

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) MUKAINEN INFORMOINTI

Henkilötietonne tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää Lohjan terveyskeskus.  
Henkilötiedot ovat salassapidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne. 
Tietoja käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyvinä. 
Teillä on mahdollisuus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonne.

Paikka

Pvm

Huoltajan allekirjoitus____________________________________

Nimenselvennys

päivittäin useita kertoja viikossa korkeintaan kerran viikossa
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