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 TERVEYSTARKASTUKSEN (VERIKOE JA EKG) ESITIETOLOMAKE 

 

Nimi ____________________________________________ Sukupuoli ____________________ 

 

Sotu __________-______ Laji _______________________ Ammatti / Opiskelen ________________ 

 

Osoite ______________________________________________________________________________ 

 

Sähköpostiosoite:______________________________________________________________________ 

 

Omalääkäri __________________________________________________________________________ 

 

Valmentaja _________________________ Lähiomainen + puhelinnumero _______________________ 

 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin YMPYRÖIMÄLLÄ OIKEA VAIHTOEHTO. 

Mikäli vastaat ”Kyllä”, selvitä vastauksesi kohtaan ”Tarkempi selvitys”. 

  

1. Onko sinulla säännöllistä lääkitystä vaativia sairauksia (esim. astma, diabetes)? Kyllä Ei 

       (kirjaa tiedot s.2 taulukkoon) 

2. Käytätkö säännöllisesti käsikauppa- tai reseptilääkkeitä? Kyllä  Ei 

       (kirjaa tiedot s.2 taulukkoon) 

3. Onko sinulla rasituksessa ilmenevää hengenahdistusta? Kyllä Ei 

4. Oletko tuntenut rintakipua harjoituksen tai kilpailun aikana? Kyllä Ei 

 

5. Oletko tuntenut sydämen rytmihäiriöitä (tiheälyöntisyys tai lyönnin väliin jääminen)  

 harjoituksen tai kilpailun aikana Kyllä Ei 

6. Onko sinulla ollut tajunnan menetystä tai pyörtymistä harjoituksen tai  

 kilpailun / ottelun aikana Kyllä Ei 

 

7.  Onko lääkäri koskaan maininnut sinulla olevan 

a. korkeaa verenpainetta (milloin?:____________Lukemat: ____/____) Kyllä    Ei 

b. poikkeavia sydänääniä  (tarkenna tarvittaessa kyselyn loppuun)  Kyllä    Ei 

c. poikkeavaa sydänfilmiä (tarkenna tarvittaessa kyselyn loppuun)  Kyllä     Ei 

d. poikkeavia veriarvoja 

Hemoglobiini (Hb)                   Kyllä (milloin viimeksi?:__________ Arvo:______)     Ei 

Ferritiini (S-Ferrit)                   Kyllä (milloin viimeksi?:__________ Arvo:______)     Ei 

Transferriinireseptori (S-TfR) Kyllä (milloin viimeksi?:__________ Arvo:______)     Ei 

8. Onko suvussasi tiedossa sydän- ja verenkiertosairauksia? Kyllä Ei 

9. Onko suvussasi tiedossa sydänperäisiä äkkikuolemia? Kyllä Ei 

 

10. Onko sinulla allergioita Kyllä Ei 

11.   Noudatatko jotain erityisruokavaliota? Kyllä Ei 

 Käytätkö lisäravinteita (kirjaa tarvittaessa alla olevaan taulukkoon)? Kyllä Ei 

 

12. Onko harjoitusohjelmasi muuttunut viimeisen vuoden aikana?   Kyllä    Ei 

Tunnetko palautuvasi harjoituksista riittävästi?      Kyllä    Ei 

Montako tuntia nukut yössä?  ________    Oletko väsynyt?    Kyllä    Ei 

 

13. Onko sinut rokotettu / milloin? Jäykkäkouristus (tetanus) __________________ 

  Polio       __________________ 

  Influenssa   __________________ 

 Hepatiitti-A __________Hepatiitti-B__________       Muu __________________ 
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Oletko saanut muut kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset?    Kyllä      Ei                               

  

14. Onko jotain muuta tärkeää, mitä edellä ei tullut esille? Kyllä  Ei 

 

Resepti- ja muu lääkitys, vitamiinit ja lisäravinteet (jatka tarvittaessa erilliselle paperille) 

Valmisteen 

nimi 

Vahvuus ja 

annostus 

Aloitusajankohta Lopetusajankohta 

/ jatkuu 

Käyttösyy Lisätietoja 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Tarkempi selvitys (tarkennettavan kohdan numero ja lisätiedot). Jatka tarvittaessa toiselle paperille: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

             

POTILASTIETOJEN LUOVUTTAMINEN  

Potilastietoni voi tallentaa lääkäriaseman potilasrekisteriin   Kyllä Ei 

 

Paikka ja aika __________________________  _____ / _____ 201__ 

 

Allekirjoitus __________________________________________________________ 

  15 vuotta täyttäneen allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

 __________________________________________________________ 

  Alle 15 vuotiaan huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
   


