
 

 

 
 

 
Haavahoidon kirjaamisen tarkistuslista  
Tämä lista on tarkoitettu kirjaamisen tueksi haavahoidon yhteenvetoa laadittaessa 
esim. potilaan hoitopaikan vaihtuessa.  
Tähän dokumenttiin ei kirjata hoitoa, eikä tätä arkistoida. 
 

 
1. Anamneesi, kuvaa haavan syntymekanismi, kesto ja sijainti:  

 
□ Kirurginen haava:  □ avoin leikkaushaava  □ suljettu haava   
□ Traumaattinen haava:  □ viiltohaava □ pistohaava  □ ampumahaava  □ puremahaava   
□ Diabeetikon jalkahaava 
□ Palovamma:  %_____  □ I asteen  □ II asteen, pinnallinen  □ II asteen, syvä  □ III asteen  
□ Paleltumavamma □ I asteen  □ II asteen   □ III asteen           □ IV asteen 
□ Painehaava  □ I asteen  □ II asteen □ III asteen           □ IV asteen 
□ Säärihaava  □ laskimoperäinen  □ valtimoperäinen  
□ muu haava, mikä  
Lääkitys: tulosta lääkelista mukaan 

 
Kirjaa infektiotilanne   □ei  □kyllä 
□ Antibioottihoito: kirjaa antibiootin nimi, annostelu ja kuurin kesto 
□ Kirjaa milloin bakteeriviljely on otettu pvm sekä viljelyn tulos 
Kirjaa mikäli potilaalla on jokin seuraavista: □ DM □ Reuma □ Marevan hoito  □ tupakointi  
□ allergia, jos on, mikä? 
Kirjaa viimeisin hoito-ohje ja käytössä olevat hoitotuotteet 
mainitse hoidon kannalta merkittävät hoitokokeilut 
mainitse mahdollinen puudutteen tarve 
Haavahoitojen tiheys______________________  
Kirjaa potilaan käytössä olevat kevennykset, rajoitukset ja turvotuksenestohoito: 
□ vaihtuvapaineinen patja, □ istuintyyny, □ kenkä/kipsi, □ sauvat, □ muu, mikä 
Kirjaa rajoitukset. 
Turvotuksenestohoito: □ tukisukat, kirjaa kompressioluokka 
□ vähäelastinen kierreside □ runsaselastinen kierreside 

 
 
 
2. Haavan seuranta ja arviointi:   
Mittaa haava: pituus /leveys/ syvyys** 
Käytä mielellään paperimittaa joka on kiinni haavassa, mittaa äärimitat ja käytä tarvittaessa kellotaulua apuna. Jos 
kuitenkin joudut arvioimaan ilman mittaa, niin mainitse että kyse on arviosta ja käytä määreinä yleisesti tunnettuja 
kokoja kuten ”kahden euron kolikko” tai ”tulitikkurasia”. 
 
Arvioi ja kuvaa haavapohjaa käyttämällä kuvaavia adjektiiveja kuten esim. 
granuloiva, epitelisoitunut, nekroottinen, limainen, fibriinikatteinen, käytä myös värejä, kerro myös näkyykö haaval-
la luuta, jännettä tai verisuonia taikka vierasmateriaalia 
 
Arvioi ja kuvaa haavan reunat ja haavaympäristö 
karstainen, kuiva, kostea, haavainen, turvonnut, staasiekseemainen, hyperpigmentoitunut, punoittava, syanootti-
nen, hematoomainen, kutiseva, maseroitunut, hilseilevä 
 
Kirjaa haavaeritteen seurannasta: määrä, väri, haju, koostumus: 

 määrä: esim. runsaasti, kolikon kokoinen läntti, sidoksessa vuotovaraa noin 40 %  

 väri: kellertävä, punertava, vihertävä, samea, kirkas, verensekainen, sakkainen 

 haju: pistävä, imelä, voimakas 

 koostumus: sakea, juokseva, kokkareinen, räkäinen, limainen 
 
Kirjaa potilaan kokema kipu:  
esim. ei kipua, pistävä, viiltävä, sykkivä, repivä, raastava, VAS 1-10 
 
Kirjaa haavahoidon lyhyen ja pitkän ajan hoitotavoite sekä jatkoseurannan suunnitelma. 
Kirjaa tarvittaessa myös muita hoidossa huomioitavia asioita kuten esim. ravitsemustilanteeseen, muuhun tervey-
dentilaan tai potilaan hoitoon osallistumiseen liittyviä asioita. 


