
MUNUAISLUOVUTUKSEN JÄLKEINEN 
SEURANTA

Potilaan nimi ja henkilötunnus Pvm.

Lääkäri

Elinluovutuksesta kulunut aika

6-12 kk vuotta (5,10,15, jne.)

Terveys ja komplikaatiot
Elinluovutuksesta johtuvia pysyviä terveysongelmia (somaattisia tai psyykkisiä) 

ei, täysin toipunut ________ lähtien
pysyvä terveysongelma

kipu kipulääkkeiden tarve päivittäin
ajoittain
harvoin/ei koskaan

Tarkenna lyhyesti:

alentunut fyysinen suorituskyky
psyykkisiä ongelmia
muita ongelmia

Elinluovutukseen liittyviä komplikaatioita/hoitojaksoja edellisen kontrollin jälkeen

ei
kyllä

Tarkenna:

haavakomplikaatio tyrä/pullotus
serooma
tuntopuutos/kiputila

Tarkenna:

munuaisen 
vajaatoiminta

ei 
kyllä

Tarkenna munuaistauti:

sairaalahoito Tarkenna syy/diagnoosi:

uusintaleikkaus Tarkenna diagnoosi/toimenpide:

muu komplikaatio Tarkenna:

Työ ja taloudellinen tilanne (vain kun elinluovutuksesta on kulunut 6-12 kk)

Elinluovutuksesta johtuneen sairausloman pituus viikoissa ________(merkitse 0 työttömille, eläkeläisille jne.)

Elinluovutuksesta johtuva taloudellinen menetys 

ei 
kyllä
ongelmia korvauksen saamisessa

Tarkenna:

HELSINGIN JA UUDENMAAN
SAIRAANHOITOPIIRI



Muu elinluovutuksen jälkeen todettu sairaus

ei
kyllä virtsateiden sairaus virtsatietulehdus

hematuria
virtsatiekivi

kasvain/maligniteetti
munuaisanomalia
munuaisparenkyymin 
sairaus
muu sairaus

kardiovaskulaarinen sairaus
keuhkosairaus
tromboembolia syvä laskimotukos

keuhkoembolia
muu

infektio
muu sairaus
raskaus

Tarkenna (ICD-10 koodi):

Tarkenna (ICD-10 koodi):

Tarkenna:

Riskitekijät
Paino/lipidistatus

Tupakointi

ei koskaan tupakoinut aiemmin tupakoinut yli 3v. tupakoi
Verenpaine

systolinen/diastolinen mmHg

Munuaistoiminta

P-kreatiniini μmol/l

Kystatin C (jos määritetty) mg/l

Tarkenna menetelmä

Diabetes mellitus

ei
kyllä nykyinen hoito ruokavalio

oraalinen lääkitys
insuliini

Proteinuria/Mikroalbuminuria

kyllä
ei

mg/mmol

GFR ml/min

Paino kg BMI kg/m2

mmol/lP-LDLmmol/lP-triglyseridit

P-kolesteroli mmol/l

nykyinen lipidilääkitys

nykyinen verenpainelääkitys

Kuolemantapaus

ei
kyllä, pvm. Kuolinsyy (tarkenna/ICD-10 koodi)

mmol/lP-HDL

kertavitsanäyte liuskatesti
albumiini/kreatiniinisuhde
albumiini mg

Menetelmä

vuorokausivirtsan proteiini mg

creatinine clearance
Cr-EDTA clearance
iohexol clearance

Cockcroft-Gault / MDRD

Tarkenna:
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