Anamnestický dotazník
Meno dieťaťa:
Dátum narodenia:
Kto vypĺňa dotazník:

Dátum vyplnenia:

Pre aké ťažkosti prichádza vaše dieťa na psychologické vyšetrenie?

Meno matky:
Vek:
Vzdelanie/prac.pozícia:

Meno otca:
Vek:
Vzdelanie/prac.pozícia:

Tehotenstvo a pôrod
Poradie tehotenstva:
Priebeh tehotenstva (bolo rizikové? prekonali ste nejaké závažné ochorenia? stres?):
Pôrod v gestačnom týždni:

Pôrodná hmotnosť/dĺžka:

Apgar skóre:

Po pôrodné obdobie ako prebehlo (vyskytli sa komplikácia zdravotné, s kojením, odlúčenia matky od dieťaťa)?
Psychomotorický vývin
Kedy dieťa začalo sedieť?
Štvornožkovať?
Samostatná chôdza?
Bolo dieťa rehabilitované?
Kedy sa objavili prvé významové slová (mama, baba, tata, ...)?
Ako sa vyvíjala reč do 3. roku? Bolo mu rozumieť? Rozumelo dieťa, čo ste mu hovorili?
Hygienické návyky osvojené v .............. roku.
Zdravotná anamnéza
Hospitalizácie (rok/príčina):
Úrazy:
Závažnejšie ochorenia:
Nosí dieťa okuliare:
Vyskytujú sa v rodine (aj širšej) psychiatrické ochorenia? (u koho/aké)
Sťažuje sa často dieťa na niektoré z týchto ťažkostí (zakrúžkujte a uveďte ako často)?
 Bolesti hlavy
 Nekontrolovateľné jedenie (záchvaty
prejedania sa)
 Bolesti brucha
 Točenie hlavy, pocit na odpadnutie
 Zvýšená únava
 Pocit na zvracanie
 Problém sústrediť sa
 Pomočovanie (od- do koľkých rokov?)
 Ťažkosti zo zaspávaním
 Pokakávanie (od- do koľkých rokov?)
 Nechutenstvo
Navštevovalo dieťa odbornú ambulanciu:
 Špeciálneho pedagóga
 Psychiatra
 Neurológa




Logopéd
Iného lekára:

Osobná anamnéza
Bolo v minulosti dieťa vyšetrené psychológom?
Áno
Nie
kde?
Pre aké ťažkosti?
Bola diagnostikovaná nejaká porucha (napr. učenia, správania apod.)? Uveďte aká.
Ako by ste charakterizovali vaše dieťa, aké bolo do 3. roku?
Ako by ste stručne charakterizovali povahu vášho dieťaťa teraz v tomto období?

Zažilo dieťa v minulosti náročné alebo traumatické udalosti, ktoré silne emočne prežívalo (sťahovanie, smrť,
rozvod, narodenie súrodenca a pod.)? Uveďte aké a ako dieťa na to reagovalo?
Vyskytli sa u dieťaťa niektoré z týchto ťažkostí?
 Tiky (aké?)
 Afektívne záchvaty (výbuchy zlosti,
hnevu)
 Ohrýzanie nechtov
 Sebapoškodzujúce správanie (škrabanie
 Zajakávanie/koktanie
sa, vytrhávanie vlasov, robenie jaziev
 Impulzivita (ťažšie sa kontrolovať)
a pod.)
 Hyperaktivita (motorický nekľud)
 Rýchle zmeny nálad
 Zlozvyky (uveďte aké)
 Veľký strach (z čoho?)
Kreslí

rado

nerado

Sú nejaké problematické oblasti ohľadne vášho dieťaťa, na ktoré sme sa nepýtali?
Aké má dieťa záľuby/krúžky? Ako často?
Rodinná anamnéza
Dieťa žije v rodine (zakrúžkujte):
 Úplnej (obaja biologický rodičia)
 Čiastočne úplnej (jeden rodič biologický, druhý nevlastný)
 Neúplnej (u jedného s rodičov, uveďte u koho)
 Iné (uveďte situáciu)
Dieťa žije v domácnosti s:
Súrodenci (pohlavie/vek):
Aký má vzťah k rodičom?
S kým má izbu dieťa? S kým spáva?
Kto sa najviac času stará o dieťa?
Sociálno-ekonomická situácia rodiny (zakrúžkujte):
Problematická
Priemerná

Výborná

Atmosféra v rodine (zakrúžkujte):
Kľudná
mierne napätá (s čím súvisí napätie)

ťažko znesiteľná

Aký je výchovný štýl v rodine? Zhodujú sa rodičia na výchove? Vstupuje niekto ďalší výrazne do výchovy?
Sociálna anamnéza
Ako dieťa funguje s rovesníkmi? Má kamarátov?
Veľa
Má zopár, ale mohlo by mať viacej
Navštevovalo dieťa Materskú škôlku?
Od koľkých rokov?

Áno

Málo

Nie

Začlenenie do kolektívu (MŠ alebo ZŠ ak nenavštevovalo MŠ) bolo pre dieťa (zakrúžkujte):
Bez problémové
Z menšími ťažkosťami na začiatku
Dlhú dobu veľmi náročné
Kam chodí do MŠ/ZŠ/SŠ?
Ako sa dieťa učí v škole (aké známky prevládajú)?
Ako ste spokojný s jeho výkonom v škole?
 Som veľmi spokojný
 Spokojný
Zažilo dieťa v škole nejaké ťažkosti?
 Šikana od spolužiakov
 Problémy s učiteľmi
 Výrazné ťažkosti s učením
 Je ľahko ovplyvniteľné
 Často sa pobije




Čiastočne spokojný
Nie som spokojný






Je obľúbené/neobľúbené
Je vodcom/šaškuje/predvádza sa
Chodí domov s plačom
Iné (aké):

