Taustatietolomake

Ihotautien poliklinikka
Tämän lomakkeen huolellinen täyttäminen nopeuttaa oireiden selvittelyä ja auttaa hoidon
valinnassa.
1. Henkilötiedot
___ mies
___ nainen
___ suomalainen
___ ulkomaalainen, maa __________________________

12. Viimeisin suojaamaton seksikontakti
__/__/20__

___ ikä
2. Tulosyy
___ oma aloite
___ lääkärin lähete

11. Oletko voinut tartuttaa edelleen muita
seksikumppaneita?
___ en
___ kyllä
___ yhden ___ kaksi
___ kolme tai useampia

___ seksikumppanin aloite
___ sairaanhoitajan lähete

3. Mitä oireita sinulla on tällä hetkellä?
___ ei mitään
___ ihottumaa ja kutinaa
___ kirvelyä virtsatessa
___ alavatsakipuja
___ vuotoa virtsaputkesta ___ syyliä sukuelimissä
___ haavoja tai rakkuloita ___ jotain muuta
___ valkovuotoa emättimestä

13. Onko sinulla pitkäaikaissairauksia?
___ ei
___ kyllä, mitä
__________________________________________
__________________________________________
Käytätkö mitään lääkitystä?
___ en
___ kyllä, mitä___________________
Onko sinulla lääkeallergioita?
___ ei
___ kyllä, mitä ___________________

4. Milloin oireesi alkoivat?
Pvm ___/___/20___
5. Oletko hoitanut oireita?
___ en
___ voiteilla, puikoilla tms.
___ kyllä
___ antibiooteilla suun kautta

______________________________________________
14. Olitko tartuntahetkellä alkoholin vaikutuksen alainen?
___ en

___ kyllä

Oletko käyttänyt muusta syystä antibioottia
(penisilliini, sulfa tms.) viimeisen viikon aikana?
___en
___ kyllä

15. Olitko tartuntahetkellä muiden huumaavien aineiden
vaikutuksen alainen?
___ en
___ kyllä

6. Milloin olet mielestäsi voinut saada tartunnan?

16. Seksipartnereiden lukumäärä viimeisen 12 kk:n aikana
___ ei yhtään
___ 1
___ 2-4
___ 5-9
___ 10 tai useampia

__/__20__

7. Mahdollinen tartunta on saatu
___ Suomessa, paikkakunta _______________________
___ ulkomailla, maa______________________________

17. Onko sinulla ollut viimeisen 12 kk:n aikana
seksisuhdetta omaa sukupuoltasi olevaan partneriin?
___ ei
___ kyllä

8. Tiedot seksikumppanista
___ mies
___ nainen
___ vakituinen seksikumppani
___ satunnaiskontakti
___ prostituoitu (maksullinen partneri)
___ suomalainen
___ ulkomaalainen

18. Oletko käynyt viimeisen 12 kk:n aikana
sukupuolitautitutkimuksissa?
___ ei
___ kyllä, ___ kertaa

9. Onko seksikumppanillasi jokin sukupuolitauti?
___ ei
___ kyllä, mikä _________________________________
___ en tiedä
10. Ehkäisy tartuntahetkellä
___ ei mitään ___ kondomi___ muu

20. Onko sinulla ollut viimeisen 12 kk:n aikana
___ ei ___ kyllä klamydia
___ ei ___ kyllä tippuri
___ ei ___ kyllä kuppa
___ ei ___ kyllä sukuelinherpes
___ ei ___ kyllä kondylooma (visvasyylä

19. Oletko käynyt viimeisen 12 kk:n aikana HIV-testissä?
___ ei
kyllä, ___ kertaa

