
                                                                                                                                                                                            Versio 1.0 

Lähettävä laitos:                                                                                                                                          
 
Mille poliklinikalle / erikoisalalle 
 
GLAUKOOMALÄHETE, Silmäklinikka, 
PHKS, 15850 LAHTI 
 

 
Lähettävän lääkärin ehdottama kiireellisyysryhmä 

 Päivystys 1-7 päivää 8-30 päivää  Yli 30 päivää  

Suku- ja etunimet Henkilötunnus Entinen sukunimi  
 
 

Ammatti  
 
 

Kotikunta Puhelin kotiin Puhelin työhön  

Lähiosoite  Postinumero Postitoimipaikka 
 
 

Ongelma / diagnoosi 
 
 
 
Valitse: 1. Konsultaatio  (  ), 2. Leikkausharkinta  (  ), 3. Potilaan glaukooman seuranta siirtyy Silmäklinikkaan (  ),  
 
4. Pelkät tutkimukset jatkot lähettävällä lääkärillä (täytä vain vinot kohdat): ( ) C24-2, ( ) HRT (vain alkudiagnostiikan tukena) 
 
 
Esitiedot ja yleissairaudet: 
 
 
Systeemilääkitys: 
 
Silmälääkitys: 
 
Lääkesopimattomuudet ja allergiat: 
 
Jos glaukooma: Diagnoosi vuosi             Alkupaineet (        ) oikea, (        ) vasen,              B-todistus tehty:  (  ) Kyllä    (  ) Ei 
 
Status: Näöntarkkuus parhaalla lasikorjauksella (oikea/vasen)                    /  
 
Paras lasikorjaus                                        /                                      
 
Silmänpaine                /                 mmHg  Goldmann (  )  / iCare (  )                Eksfoliaatio             /                                          
 
Sarveiskalvon paksuus                 /                           Värikalvon transilluminaatio            / 
 
 
Kammiokulma 
 
Sidekalvo & sarveiskalvo 
 
Etukammio 
 
Mykiö 
 
Sp 
 
 
Leikattava/laseroitava/tutkittava silmä                     (  ) oikea             (  ) vasen            (  ) molemmat 
   

VASTAANOTTAVAN SAIRAALAN MERKINTÖJÄ Lähettävän lääkärin nimi ja osoite 
 
      
 
 
 
Allekirjoitus:                                                       Pvm:     /     20      

Lähettävä lääkäri ei voi huolehtia potilaan mahdollisesta jatkohoidosta 
 

 Lähettävä lääkäri haluaa epikriisin 

 
Tavoite  kiireellisyys  I     II      III        Palautus 
 
Oikea  Vasen  Molemmat               Yleisanestesia 
 
(  ) Kaihileikkaus                (  ) Trabe 
(  ) SLT                              (  ) Suntti 
(  ) LIT                                (  ) Syklo 
 
Lähetteen tarkastanut  lääkäri 
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