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SUGUHAIGUSTE RISKI HINDAMISE KÜSIMUSTIK 
 

Palun lugege küsimusi tähelepanelikult. Teie ausad vastused on väga olulised, et koostada täna Teile parim 

uuringute ja ravi kava. Tehke palun sobivamatele vastustele märge X, tõmmake õigele arvule ring ümber või 

täpsustage sõnadega.  

 

 

Tänane kuupäev: ______________________________________________________ 

1. Teie vanus on: _________________________ 
 

2. Teie sugu on:  

 mees  naine  muu: __________________________________________ 
 

3. Kas Teil on kunagi diagnoositud mõni suguhaigus? 

 ei ole   jah, on küll 
 

Kui vastasite jah, siis palun märkige allpool millised ja millal (aasta): 

 klamüdiaas: ________________  gonorröa ehk tripper: _______________________ 

 genitaalherpes: ______________  tüükad ehk kondüloomid suguelunditel: ________ 

 süüfilis: ____________________  trihhomoniaas: ____________________________ 

 HIV/ AIDS: __________________  muu: ____________________________________ 

 kuseteedepõletik, mis ei ole tingitud gonorröast (tripperist) ega klamüdiaasist: _________ 

 

4. Mis on Teie tänase külastuse põhjus? Palun märkige kõik põhjused: 

 mul on kaebused      kaebusteta – soov ainult testida 

 kahtlustan endal suguhaigust või HIV nakkust  uus seksuaalpartner  

 teine arst või tervishoiuasutus suunas   keegi soovitas mul tulla  

            palun täpsustage: ____________________  muu: __________________ 
 

5. Kui Teil on kaebusi, siis palun märkige ära kõik kaebused: 

 eritis/ voolus  haavandid/ villid  moodustised/ tüükad suguelunditel 

 sügelemine   lööve   verejooks  

 valu   urineerimise probleemid/ valulik urineerimine 

 valulikkus sugulise vahekorra ajal   muu: _____________________________ 
 

6. Kas olete viimase 6 kuu jooksul olnud seksuaalvahekorras?    ei   jah  

Mitme inimesega?      1     2     3     4     5    6     7      8     9     10         rohkem kui 10 
 

7. Viimase 6 kuu jooksul olete olnud seksuaalvahekorras: 

 meestega   naistega            nii meeste kui ka naistega 
 

8. Milliseid seksuaalpraktikaid Teie ja partner(id) olete viimasel 6 kuul kasutanud? 

 tupe- ehk vaginaalseks  suuseks  päraku- e anaalseks  
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9. Kas olete viimase 6 kuu jooksul kasutanud uue või juhusliku partneriga kondoomi? 

 alati       enamasti     mõnikord   mitte kunagi  

 mul ei ole olnud uut või juhuslikku partnerit  
 

10. Kui palju aega on möödunud ilma kondoomita seksuaalvahekorrast uue või juhusliku 

partneriga?   alla 3 nädala   üle 3 nädala 
 

11. Palun loetlege kõik antibiootikumid, mida Te olete viimase 6 kuu jooksul kasutanud: _______ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

12. Palun loetlege, milliseid ravimeid Te enda teada ei talu või mille suhtes olete allergiline: 
 

____________________________________________________________________________ 
 

13. Kas olete kunagi kogenud lähisuhtevägivalda?     jah      ei       ei oska öelda 
 

14. Kas olete olnud seksuaalvahekorras kellegagi, kelle kohta teate, et ta süstib narkootikume? 

 jah   ei 
 

15. Kas olete olnud seksuaalvahekorras kellegagi, kelle kohta teate, et tal on HIV nakkus/ AIDS? 

 jah   ei 
 

16. Kas olete viimase 6 kuu jooksul tarvitanud narkootikume?  jah            ei 
 

17. Kas olete kunagi narkootikumide tarvitamisel kasutanud nõela?        jah  ei  
 

18. Kas Teil on tätoveeringuid?   jah           ei 
 

19. Kas Teid on vaktsineeritud B-hepatiidi vastu?   jah     ei     ei oska öelda 
 

20. Kas Teid on vaktsineeritud HPV vaktsiiniga?   jah     ei     ei oska öelda 
 

 

 

 

 

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts soovitab arstiabi osutajal kasutada küsimustikku selliselt, et 

patsiendi isikut ei ole võimalik hiljem küsimustiku alusel tuvastada.  

Täidab arst/ õde: 

 

Arsti/ õe nimi: ______________________________________________________________ 

 

Otsus: RHK-10: ______________________________________________________________ 

Kas laboratoorselt kinnitatud?   jah         ei 
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