FYSIKAALINEN HOITOLAITOS
NikOMT Oy
Valkeakoskenkatu 3
(03) 584 9030

Tämä alkuhaastattelulomake auttaa hoitosuunnitelmasi
laadinnassa. Ole ystävällinen ja merkitse rasti ruutuun
tai anna lyhyt kirjallinen vastaus. Jos joku kohdista jää
epäselväksi, voit täyttää sen fysioterapeuttisi kanssa.
Kiitos yhteistyöstä!

Päivämäärä

Henkilötunnus

Nimi

Ammatti

Osoite
Postinumero- ja toimipaikka
Puhelin / Koti

/Työ

□ vakuutusyhtiö________________ vak. numero________
Hoidot maksaa

□ itse
□ työnantaja; laskutus osoite ________________________

Minkä vaivan takia tulet fysioterapiaan? ___________________________________
____________________________________________________________________
Vaiva on kestänyt: ______vuotta, ______ kuukautta, ______ viikkoa, ______ päivää
Vaiva alkoi:

□ pikkuhiljaa

□ yhtäkkisesti

□vamman yhteydessä, miten?

____________________________________________________________________
Vaiva on:

□ pysynyt samana

□ parempi

□ pahenee

Piirrä alla olevia merkkejä apuna käyttäen kuviin ne kehosi alueet,
joihin sinulla tulee kipuja tai muita tuntemuksia:

Missä toiminnoissa vaiva/kipu rajoittaa sinua eniten:(kuvaa rajoittunutta toimintoa)
□ työssä ___________________________________________________________
□ kotona ___________________________________________________________
□ harrastuksessa _____________________________________________________
Arvioi alla olevalla janalla rastia käyttäen kivun määrää edellä mainitsemasi
rajoittuneemman toiminnon aikana.
Ei kipua 0-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 Sietämätön kipu
Kipua esiintyy:

□ aamulla
□ jatkuvasti

□ päivällä
□ illalla
□ yöllä
□ ajoittain, milloin ____________________

Oletko nyt sairaslomalla: □ en
□ kyllä / ajanjakso _______________________________
Onko sinulla jokin seuraavista:
□ verenpaine
□ reuma
□ kasvain
□ sydänsairaus
□ tartuntatauti
□ raskaus
□ masennus □ kuumeilu □ hengityselinsairaus □ stressi
□ muu sairaus, mikä ___________________________________________________
Käytätkö lääkkeitä:

□ ei

□ kyllä, mitä __________________________________

Onko vaiva-alueesta otettu röntgenkuva:

□ ei

□ kyllä

Oletko aikaisemmin saanut fysioterapiaa:

□ ei

□ kyllä

Onko fyysinen kuntosi mielestäsi:

□ hyvä

□ riittävä

□ heikko

Harrastatko liikuntaa säännöllisesti: □ ei
□ kyllä, mitä ____________________________
Tupakoitko: □ ei

□ kyllä

Oletko tällä hetkellä muussa hoidossa: □ ei

□ kyllä, missä ___________________

Haluatko hoitojakson päätteeksi fysioterapiapalautteen? □ ei

□ kyllä (20€)

Potilastietosi talletetaan rekisteriin, mitä pitää suostumuksesi perusteella Fysikaalinen
hoitolaitos NikOMT Ky. Potilastietosi ovat salassa pidettäviä. Muille niitä luovutetaan vain
suostumuksellasi. Sinulla on mahdollisuus tarkistaa rekisteriin talletetut Sinua koskevat
tiedot henkilökohtaisen käynnin perusteella tai kirjallisella pyynnöllä. Lisätietoja saat
hoitavalta fysioterapeutilta. Tietoni saa tallettaa fysikaalinen hoitolaitos NikOMT Ky:n
rekisteriin.
Päiväys ja allekirjoitus:__________________________________________________

