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Perusturvatoimi 
Terveyden edistäminen Esitiedot neuvolaan Lomakkeen täyttöpvm

________________________________________________________________________________________________________

Äidin tiedot

Sukunimi (myös entiset) Etunimet

Henkilötunnus Osoite

Puhelin Sähköpostiosoite

Äidinkieli Syntymäkunta Asuinkunta

Seurakunta/siviilirekisteri Perhesuhde (avio-, avoliitto, muu) 

Ammatti Työnantaja

Työperäisiä altisteita (kemiallisia tai fysikaalisia)?

Puolison / lapsen isän tiedot 

Nimi Henkilötunnus

Osoite Puhelin

Äidinkieli Ammatti

_________________________________________________________________________________________________________

Raskauden nykytilanne

Viimeiset kuukautiset, päivämäärä
 
Kuukautiskierto säännöllinen epäsäännöllinen

Pituus, cm Paino ennen raskautta, kg Ehkäisyn lopetusaika

Mikä ehkäisy on ollut käytössä ennen raskautta? 

Edeltänyt lapsettomuushoito, mikä?

Raskaustestit

Päivämäärä, jolloin tehty Päivämäärä, jolloin tehty

Päivämäärä, jolloin tehty Päivämäärä, jolloin tehty
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Vanhempien merkittävät sairaudet
Äiti Isä Äiti

1. sokeritauti

2. verenpainetauti

3. allergia, mikä?

4. munuaistauti

5. sydäntauti

6. maksasairaus

7. keuhkoastma

8. epilepsia

9. neurologinen sairaus,

mikä?

10. psyykkiset sairaudet

mikä?

11. synnynnäiset epämuodostumat

mikä?

12. vammaisuus/aistivika

13. sukupuolielinten herpes

14. muuta,

15. virtsatietulehdus

milloin viimeksi?

16. kilpirauhassairaus

17. reuma

18. leikkaukset

mitkä?

19. vesirokko

20. vihurirokko

21. verensiirto

milloin?
Synnytyselinten sairaudet

22. leikkaukset

23. kasvaimet

24. lapsettomuus

25. hormonihoidot

26. sukupuoliteitse tarttuvat taudit

27. muuta, 

Äidin sairauksista ja hoitopaikoista lisätietoja 

Lääkitys 

Suvun merkittävät sairaudet (epämuodostumat, perinnölliset sairaudet)
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Aikaisemmat synnytykset 

1. Lapsen synt.pvm Sukupuoli Syntymäpaino, g Raskauden kesto, vk

Synnytyksen kesto, h Imetyksen kesto, kk Missä synnytys hoidettu

Synnytyksen ja lapsivuoteen kulku Lapsi elää (E), kuollut (K)

2. Lapsen synt.pvm Sukupuoli Syntymäpaino, g Raskauden kesto, vk

Synnytyksen kesto, h Imetyksen kesto, kk Missä synnytys hoidettu

Synnytyksen ja lapsivuoteen kulku Lapsi elää (E), kuollut (K)

3. Lapsen synt.pvm Sukupuoli Syntymäpaino, g Raskauden kesto, vk

Synnytyksen kesto, h Imetyksen kesto, kk Missä synnytys hoidettu

Synnytyksen ja lapsivuoteen kulku Lapsi elää (E), kuollut (K)

4. Lapsen synt.pvm Sukupuoli Syntymäpaino, g Raskauden kesto, vk

Synnytyksen kesto, h Imetyksen kesto, kk Missä synnytys hoidettu

Synnytyksen ja lapsivuoteen kulku Lapsi elää (E), kuollut (K)

5. Lapsen synt.pvm Sukupuoli Syntymäpaino, g Raskauden kesto, vk

Synnytyksen kesto, h Imetyksen kesto, kk Missä synnytys hoidettu

Synnytyksen ja lapsivuoteen kulku Lapsi elää (E), kuollut (K)

6. Lapsen synt.pvm Sukupuoli Syntymäpaino, g Raskauden kesto, vk

Synnytyksen kesto, h Imetyksen kesto, kk Missä synnytys hoidettu

Synnytyksen ja lapsivuoteen kulku Lapsi elää (E), kuollut (K)

7. Lapsen synt.pvm Sukupuoli Syntymäpaino, g Raskauden kesto, vk

Synnytyksen kesto, h Imetyksen kesto, kk Missä synnytys hoidettu

Synnytyksen ja lapsivuoteen kulku Lapsi elää (E), kuollut (K)

Onko kukaan lapsista ollut kellastunut niin, että olisi tarvinnut valohoitoa synnytyksen jälkeen? Kyllä Ei
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Keskeytyneet raskaudet / raskaudenkeskeytykset

Vuosi Keskeytynyt raskausviikko Vuosi Keskeytynyt raskausviikko

Vuosi Keskeytynyt raskausviikko Vuosi Keskeytynyt raskausviikko

Liikuntatottumukset

Ravitsemus / ruokavalio

Normaali Erikoisruokavalio, mikä?

Suun terveydentila 

Milloin tarkistettu / hoidettu?

Raskauden herättämät tunteet ja ajatukset - toiveet neuvolalle

Kiitos vastauksistanne. Palautathan lomakkeen ensimmäisellä neuvolakäynnillä.
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