
 

 

Käina Kooli koolitervishoid 

 

Lapsevanema poolt antud info õpilase kontaktandmete ja tervise kohta. 

 

Teie lapse tervise ja heaolu huvides palub koolitervishoiutöötaja vastata alljärgnevatele küsimustele. 

Andmed on konfidentsiaalsed ega kuulu edastamisele kolmandatele isikutele Teie nõusolekuta. 

 

1. ÕPILANE 

Ees- ja perekonnanimi    ________________________________________________________ 

Isikukood □□□□□□□□□□□ 

Kodune aadress  ________________________________________________________________________ 

 

2. VANEMAD 
Ees- ja perekonnanimi   ___________________________________________________ 

Telefon:____________________________      E-post: __________________________ 

Ees- ja perekonnanimi____________________________________________________ 

Telefon:____________________________      E-post: __________________________ 
 

3. PEREARST 

Ees- ja perekonnanimi________________________ Telefon: ______________________________ 

 

4. Kuidas hindate oma lapse tervislikku seisundit? 

□ väga hea            □ hea                □ rahuldav                 □ halb                  □ väga halb 

Põhjendage soovi  korral  _________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5. Kas Teie lapsel on diagnoositud kroonilisi haigusi?  

□ ei        □ jah (palun täpsustage) ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

6. Missugused on Teie lapsel esinevad sagedasemad kaebused? 

□ kaebused puuduvad    □ peavalu    □ kõhuvalu    □ kurguvalu    □ pikalt nohu   

□ninahingamise takistus    □  nahalööbed     □ isutus    □ väsimus     □ kõhukinnisus               

□ öine /päevane uriinipidamatus    □pükste määrimine     □ muu (palun täpsustage)_____________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

7. Teie lapse nägemine, kuulmine, kõne 

Nägemine   □ kõrvalekalleteta  ……..…□ määratud prillid  …….   □ kontaktläätsed 

Kuulmine   □ kõrvalekalleteta ………. □ kuulmishäire …………..  □ kuuldeaparaat 

Kõne             □ kõrvalekalleteta    □ kõnehäire (milline, kas saanud ravi?)______________________ 



 

 

8. Kas Teie lapsel esineb ülitundlikkust/ allergiat? 

□ ei       □ jah (palun täpsustage)   toiduained________________________________________________ 

                                                                       ravimid__________________________________________________ 

                                                                        muu_____________________________________________________ 

 

9. Kas ja milliseid ravimeid Teie laps pidevalt tarvitab? 

□ ei       □ jah (palun täpsustage)__________________________________________________ 

 

10. Kas olete nõus, et Teie lapsele teostatakse koolitervishoiutöötaja poolt ennetava 

tervisekontrolli ajakavas olevad läbivaatused? (I, III, VII, XI klassis vt. SM 13.08.2010 määrus nr 54) 

□  jah                                             □ ei 

 

11. Kas olete nõus, et Teie lapse vaktsineerimist vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale 

jätkatakse koolis kooliõe poolt?  

□ jah                                                     □ ei                     □ vaktsineerime oma perearsti juures 

 

12. Kas olete nõus, et vajadusel koolitervishoiutöötaja teavitab lapse terviseprobleemist 

kooli personali ( klassijuhataja, kehalise kasvatuse õpetaja, koolilõuna pakkuja)? 

 □ jah                                                    □ ei 

13. Kas on veel midagi, millest sooviksite oma lapse tervise ja heaolu huvides  kooli 

tervishoiutöötajat informeerida?  
_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Ankeedi täitja 

Ees- ja perekonnanimi___________________________________________________ 

Kuupäev:____________________________ Allkiri:___________________________ 

 

 

Täname küsimustiku täitmise eest ja soovime meeldivat koostööd! 

 

Kooliõde 

 

Nimi: Kerlin Uuskar 

E-post: kerlin.uuskar@mail.ee  

Telefon:  53 418 064 
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