Szent Antal Családi Bölcsőde és Gyermekfelügyeleti Intézmény

Anamnézis lap
Gyermek neve:………………………………….
A /az……………………(hányadik?) terhességből, a/az ……………(hányadik?) gyermek.
A terhesség lefolyása:
a) normális

b) veszélyeztetett

c) szövődményes

Születési idő: ………………………………….
Spontán indult, vagy indított szülés volt? :……………………………………………………
Születési adatok (gesztációs hetek, hossz, súly, Apgar- érték):
…………………………………………………………………………………………………...
A szülés módja:
a) normál fejvégű

b) normál farfekvéses

c) normál iker

d) komplikált, éspedig: elhúzódó vajúdás, császármetszés, fogó, vákuum, kulcscsonttörés,
plexus (arcideg) sérülés,
egyéb:…………………………………………………………………………………………………….....
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Szülési sérülés:
b) történt

a) nem történt
Úrjaélesztés:
a) nem történt

b) történt

Hányadik napon mehettek haza a kórházból?..............................................
Újszülöttkori betegségek:
a) gépi lélegeztetést igénylő légzészavar
d) neurológiai kórjelek

b) sárgaság

c) hypoglikémia

e) egyéb:…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….
Eszméletvesztéssel, görccsel járó állapot (ha volt, mennyi ideig tartott, illetve milyen sűrűn
fordul elő):
a) nem volt

b) volt

…………………………………………………………………………………………………...
Diagnózis:……………………………………………………………………………………….
Családi anamnézis:
Előfordult- e a családban bármilyen betegség, rendellenesség, s ha igen, mi? (pl. mentális
betegség, mozgásszervi rendellenesség, szindróma, központi idegrendszeri sérülésből eredő
kórkép)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Eddigi intézményi, illetve rehabilitációs ellátások:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
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Esetleges krónikus megbetegedések, műtétek, rendszeresen használt gyógyászati
segédeszközök, gyógyszerek (esetleges kórházi zárójelentések fénymásolatával):
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Hogyan táplálta gyermekét csecsemőként?.................................................................................
Meddig szopott?.............................................................................................
Volt-e/vannak-e nyelési problémái?............................................................................................
Mikor kezdett darabos ételt fogyasztani?....................................................................................
Mikor jöttek az első fogai?...........................................................................
Testsúlyának gyarapodása:
a) egyenletes

b) túl lassú

c) túl gyors volt

Mozgásfejlődés lépései:
Megfelelő ütemben és sorrendben fejlődött a mozgása?
a) igen

b) nem

a) egyenletes volt

b) hosszabb ideig stagnált

c) visszaesések voltak

Mikor fordult meg?............................................ Mikor kúszott?................................................
Mikor mászott?......................................... Mikor ült fel?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Mikor állt fel?......................................
Mikor kezdett kapaszkodás nélkül járni?..........................................
Tapasztaltak-e nála egyensúly zavarokat?........................................
Szeret-e: hintázni – csúszdázni – forogni - mászókázni ?
Járás módja:
a) önállóan

b) segédeszközzel

………………………………………………………………………………..
Lépcsőn hogy jár? váltott lábbal – mellélépve – kapaszkodva – kapaszkodás nélkül- nem tud
önállóan fellépni
Kéz dominancia (melyik kéz használatát preferálja?): jobb / bal / még nem alakult ki

3

Beszédfejlődése:
a) beszél

b) nem beszél

Mikor kezdett el beszélni? ………………………………….
Esetleges beszédszervi rendellenesség, probléma:……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
Szobatisztasága mikor alakult ki?
a) nappalra: ...........................

b) éjszakára: ...........................

Mikor került közösségbe?..............................................................
Hogyan illeszkedett be?................................................................
Mit szeret játszani? Mit/mivel szokott játszani?
………………………………................................................................................
……………………………………………………………………………………
Egyéb fontos dolog, amit gyermekéről szeretni elmondani:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Az anamnézisben szereplő adatokat bizalmasan kezeljük!
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