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Työhistoriakysely
Osa sairauksista voi johtua työstä ja työn altisteista. Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää työn
mahdollista osuutta Teidän sairautenne aiheuttajana. Mikäli vastauksenne antaa aihetta tarkempaan
työolosuhteiden selvittämiseen, teitä hoitava yksikkö järjestää tarvittavan jatkoselvityksen.
HENKILÖTIEDOT
Henkilötunnus ______________________________

Nimi ________________________________

Osoite _____________________________________ Puh.no ______________________________
TYÖALATIEDOT ASBESTIALTISTUMISTA EPÄILTÄESSÄ
Merkitkää työskentelyvuodet ja niistä yhteensä muodostuva työskentelyaika
Esim. 1961-62, 1964-65,1971-80, 1990-2002

yhteensä

25

vuotta

Rakentaminen ____________________________ yhteensä _____________

vuotta

Telakkateollisuus __________________________ yhteensä _____________

vuotta

Ajoneuvojen huolto
ja korjaus

____________________________ yhteensä _____________

vuotta

Asbestituoteteollisuus tai
kaivostyö

_____________________________ yhteensä _____________

vuotta

Kiinteistöhuolto _____________________________ yhteensä _____________ vuotta
MUUT SYÖPÄVAARALLISET ALTISTEET
Tiedättekö työuranne aikana olleenne tekemisissä muiden syöpää aiheuttavien aineiden tai tekijöiden
kanssa?
Ei

Kyllä

Jos vastasitte kyllä, merkitkää taulukkoon syöpävaaralliset altisteet, työtehtävät, joissa olette näille
altistuneet, sekä työskentelyvuodet näissä tehtävissä
Altiste

Työtehtävä

Työskentelyvuodet
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SAIRAUSTIEDOT
Onko lääkäri todennut Teillä asbestipölyn hengittämisestä johtuvan sairauden?
Ei

Kyllä

Minkä ____________________________________________________________

Onko lääkäri todennut Teillä muun työstä johtuvan sairauden?
Ei

Kyllä

Minkä ____________________________________________________________

KIITOS VASTAAMISESTA!
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Työhistoriakyselyn käyttö
Pyytäkää syöpäpotilaanne täyttämään oheinen työhistoriakysely.
Osa syövistä johtuu työssä tai työympäristössä olevista tekijöistä. Osa ammattisyövistä jää
toteamatta, koska terveydenhuollossa ei aina ole käytettävissä tarvittavaa tietoa.
Tämän lomakkeen avulla pyritään tunnistamaan potilaat, joiden sairautta työhistoriassa oleva tekijä
saattaa selittää. Esim. tupakoivallakin keuhkosyöpäpotilaalla voi olla merkittävä asbestialtistuminen.
KYSELYN TULKINTA
Asbestin aiheuttaman työperäisen sairauden / ammattitaudin epäily syntyy, jos potilas on
työskennellyt:
rakennusalalla

ennen vuotta 1995

telakkateollisuudessa

ennen vuotta 1995

ajoneuvojen huoltoja korjaustyössä

yli 10 v

ennen vuotta 1995

asbestituoteteollisuudessa
tai kaivostyössä
kiinteistönhuoltotöissä

milloin vain työuran aikana
yli 10 v

ennen vuotta 1995

TAI:
Hänellä on todettu jokin asbestisairaus, esim. keuhkopussin paksuuntumat eli plakit
Työperäisen muun tekijän aiheuttaman syövän epäily syntyy, jos
Hän on ilmoittanut altistuneensa syöpää aiheuttaville aineelle tai tekijälle. Lisätietoa voi saada
potilaan työterveyshuollosta.
Viitettä siihen, onko kyseessä perusteltu ammattitautiepäily löytyy kirjasta ”Ammattitautityöryhmän
muistio 2013”
http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/Ammattisyopatyoryhman_muistio_2013.pdf
JATKOTOIMENPITEET
Työperäisen sairauden tai ammattitautiepäilyn syntyessä tarkennettu työhaastattelu ja
työolosuhdeselvitys ovat tarpeen työterveyslääkärin/työlääketieteen asiantuntijan toimesta.
Jatkotoimenpideohjeet tässä yksikössä:
Tähän yksikkö kirjaa omat käytäntönsä.
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