
 
Terveyskysely 

Käsi-ihottumapotilaille 
 
 

 

 

Minua on vaivannut käsi-
ihottumani aiheuttama(t)... 

Ei 
lainkaa

n 

Harvoi
n 

Silloin 
tällöin 

Usein Jatkuvasti 

… kipu      

… rajoitukset /esteet työssäni      

… rajoitukset /esteet päivittäisissä kotitöissä      

… suojakäsineiden käytön tarve      

… turhautuminen      

… kutina      

… hoitamiseen kulunut aika      

… kiusa      

… unen puute      

… huoli tulevaisuudesta      
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Kuinka usein seuraavat asiat ovat vaivanneet sinua viimeksi kuluneiden 7 
päivän aikana: 



 
Terveyskysely 

Käsi-ihottumapotilaille 

 

 

 
 

 

 

 

Minua on vaivannut käsi-ihottumani 
aiheuttama(t)... 

Ei 
lainkaa

n 

Harvoi
n 

Silloin 
tällöin 

Usein 
Jatkuvas

ti 

… ihon halkeilu      

… rajoitukset /esteet  vapaa-ajan harrastuksissa 

(esim.  urheilu, käsityöt, soittaminen) 
     

… ihovoiteiden ja rasvojen käytön tarve      

… hankaluudet pesuissa, saunomisessa      

… hankaluudet pukeutumisessa      

… tunne siitä, että kädet täytyy piilottaa katseilta      

… tunne siitä, että en voi voi olla tekemisissä 

muiden ihmisten kanssa 
     

… tarve käydä lääkärissä      

… alakulo, masennus      

… ihon punoitus      
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Kuinka usein seuraavat asiat ovat vaivanneet sinua viimeksi kuluneiden 7 
päivän aikana: 



 

Terveyskysely 
Käsi-ihottumapotilaille 

 
 

 

 
 

  
 

Minua on vaivannut käsi-
ihottumani aiheuttama(t)... 

Ei 
lainkaa

n 

Harvoi
n 

Silloin 
tällöin 

Usei
n 

Jatkuvas
ti 

… ärtyneisyys     

… rajoitukset tiettyjen aineiden tai materiaalien 

koskettamisessa 
    

… verenvuoto     

… huoli hoidon aiheuttamista sivuvaikutuksista     

… huoli vaikutuksesta perhe- ja muihin 

ihmissuhteisiin 
    

… hoitokulujen määrä     

… kiusaantuminen muiden joukossa     

… ihon kuivuus     

… ongelmat perheenjäseniä ja puolisoa 

koskettaessa 
    

… hermostuneisuus     
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Kuinka usein seuraavat asiat ovat vaivanneet sinua viimeksi kuluneiden 7 
päivän aikana: 


