
Päijät-Hämeen keskussairaalan äitiyspoliklinikan esitietolomake 

Onnea raskauden johdosta ja tervetuloa äitiyspoliklinikalle! Nopeuttaaksesi tietojesi 
käsittelemistä vastaanotolla, pyydämme sinua täyttämään esitietolomakkeen 
mahdollisimman kattavasti. Tietojesi antaminen on vapaaehtoista. Lomakkeella ”äiti” 
tarkoittaa sinua, joka olet tulossa äitiyspoliklinikalle raskausseurantaan.  

Äidin tiedot 

Pituus (cm) 

Paino (kg) 

Tätä raskautta edeltänyt ehkäisy 

Ehkäisypillerit

Kuparikierukka

Hormonikierukka

Ehkäisylaastari

Kondomi

Ehkäisy lopetettu (pvm) 

Foolihappolisän käyttö 

Käyttö ennen raskautta raskausviikolle 12+0

Käyttö raskauden toteamisesta raskausviikolle 12+0

Ei säännöllistä käyttöä ennen raskautta eikä ensimmäisen
raskauskolmanneksen aikana

Ei tietoa

Foolihappolisän käyttö ennen raskautta (viikkoa) 

Viimeisin papa-näyte (pvm) 

1/6



Anti-D (pvm) 

Verensiirrot (pvm) 

Äidin tupakointi 

Ei tupakoinut

Lopetti tupakoinnin raskauden 1. kolmanneksen aikana 
Tupakoinut ennen raskautta

Merkittävä passiivinen tupakointi

Korvaushoito

Tupakoinut raskauden 1. kolmanneksen jälkeen päivittäin 
Tupakoinut raskauden 1. kolmanneksen jälkeen satunnaisesti 
Ei tietoa

Äiti lopettanut tupakoinnin (pvm) 

Tupakoinnin lopettamisen raskausviikko 

Tieto etnisyydestä on tarpeellinen varhaisraskauden yhdistelmäseulan riskilaskentaa 
varten. 

Etnisyys 

Aasialainen

Afrikkalais-Karibialainen

Kaukaasialainen/Eurooppalainen

Lähi-idästä kotoisin

Muu
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Parisuhde ja siviilisääty 

Asutko parisuhteessa 

Kyllä

Ei

Siviilisääty 

Naimisissa

Naimaton

Leski

Eronnut

Rekisteröity parisuhde

Asumuserossa

Eronnut rekisteröidystä parisuhteesta

Leski rekisteröidyn parisuhteen jälkeen

Ei tietoa

Äidin ja suvun sairaudet 

Mikäli sinulla tai syntyvän lapsen lähisukulaisella on jokin alla oleva sairaus, merkitse se ja 
kirjoita viivalle, kenellä. 

1 tyypin diabetes

2 tyypin diabetes

Aikaisemmat leikkaukset (sinulla)

Allerginen nuha, heinänuha

Astma
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Atooppinen ihottuma

Downin syndrooma

Dystrofia myotonica, perinnöllinen lihasten surkastumatauti (aikuisilla)

Edwardsin syndrooma

Epilepsia

Famiaalinen hyperkolesterolemia, perinnöllinen korkea kolesteroli

Genitaaliherpes

Hepatiitti B

Hepatiitti C

HIV

INCL, keskushermostoa vaurioittava perinnöllinen sairaus

Karsastusta lapsena

Kasvaimet

Keskittymishäiriö tai ylivilkkaus

Kilpirauhasen toimintahäiriö

Klamydia

Kongenitaalinen nefroosi, periytyvä munuaissairaus
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Krooninen suolen tulehdustauti

Kuppa

Kuulovamma (periytyvä)

Laiska silmä (toiminnallinen heikkonäköisyys)

Liikkumiskykyä rajoittava sairaus tai vamma

Lukemisen ja/tai kirjoittamisen oppimisvaikeus

Masennus (vaikea)

Matematiikan oppimisvaikeus

Parvorokko (pikkurokko)

Periytyvä silmäsairaus (synnynnäinen kaihi, silmänpainetauti, kasvaimet,

verkkokalvon rappeumasairaus) 

Psyykkinen sairaus

Puheen- tai kielenkehityksen vaikeus

Reuma

Sepelvaltimotauti

Synnynnäinen sydänvika

Syömishäiriö
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Tippuri

Tukostaipumus

Vaikeus tai hitaus motoristen taitojen oppimisessa

Verenpainetauti

Vesirokko

Vihurirokko

Virtsatietulehdus

Vuototaipumus

Ympärileikattu

Äidin synnytyksen jälkeinen masennus

Lisätietoja sairauksista
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