Dotazník o Vašem dítěti
Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………...
Datum narození:…………………rodné číslo:…………………………pojišťovna:…………...
Adresa bydliště:………………………………………………………………………………….
Tel.číslo:………………………………e-mailová adresa:……………………………………...
Adresa MŠ, ZŠ,praktická škola, OU, SŠ:…………….……………………………ročník:.….
Prospěch…………………………..nejhorší známka z:………………………………………..
Chování, důtky………………………………………………………………………………….
Anamnéza sepsána:……………………………………...…(matkou, otcem, pěstounem apod.)
Jméno a příjmení dětského lékaře: ……………………………………………………………...
Otec: Jméno a příjmení: …………………………………………………………………..…...
Rok narození:………………………………
Vzdělání:……………………………………….………(př..ZŠ,.ZvŠ, vyučený, SŠ, VŠ)
Současné povolání:……………..…………………………………..……………………
Zdrav. stav: ……………………………………………………………………………...
Povahové rysy:………………………………………………………………………
Rodinný stav (rozvedený od kdy)……………………………………………………….
Matka:
Jméno a příjmení: ……………………………………………………..………...
Rok narození:………………………………
Vzdělání:…………………………………………………(př.ZŠ,ZvŠ,vyučený, SŠ, VŠ)
Současné povolání:……………..…………………………..……………………………
Zdrav. stav: ……………………………………………………………………………...
Povahové rysy:………………………………………………………………………
Rodiče jsou rozvedeni

ANO

NE

KDY?

Nyní dítě v péči koho?
Stýká se s druhým rodičem?

Jak často?

Nevlastní rodič:
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………..…...
Rok narození:………………………………
Vzdělání:……………………………………….………(př..ZŠ,.ZvŠ, vyučený, SŠ, VŠ)
Současné povolání:……………..…………………………………..……………………
Zdrav. stav: ……………………………………………………………………………...
od kdy se podílí na výchově……………………………………………………………
Sourozenci vlastní:
Jméno a příjmení: ……………………………………………………..………...
Rok narození:………………………………
Vzdělání:…………………………………………………(př.ZŠ,ZvŠ,vyučený, SŠ, VŠ)
Současné povolání:……………..…………………………..……………………………
Zdrav. stav: ……………………………………………………………………………...
Jméno a příjmení: ……………………………………………………..………...
Rok narození:………………………………
Vzdělání:…………………………………………………(př.ZŠ,ZvŠ,vyučený, SŠ, VŠ)
Současné povolání:……………..…………………………..……………………………
Zdrav. stav: ……………………………………………………………………………...
Sourozenci nevlastní:
Jméno a příjmení: ……………………………………………………..………...
Rok narození:………………………………
Vzdělání a prospěch……………………………………(př.ZŠ,ZvŠ,vyučený, SŠ, VŠ)
Současné povolání:……………..…………………………..……………………………
Zdrav. stav: ……………………………………………………………………………...
Bytové poměry: panelák, rod. dům, jiné………………………………………………………
Má dítě svůj pokojík?......... ev. s kým

V dotazníku zaškrtněte s čím souhlasíte, popř. doplňte.
Těhotenství

V pořadí ….. fyziologické = rizikové ( z důvodu nemoci, úrazu, užívání léků apod.)………….
…………………………………………………………………………………………………...
Poměry v průběhu těhotenství: vše v normě = běžné poměry = špatná sociální situace = špatná
finanční situace = špatné rodinné poměry = napjaté vztahy v rodině = partnerské problémy =
časté hádky s partnerem = fyzické násilí ze strany partnera = jiné…………………….………
…………………………………………………………………………………………………..
Porod
Normální = komplikovaný z důvodu …………………………………………………………...
Došlo k vdechnutí plodové vody = plodová voda byla zkalená = dítě bylo omotáno pup.
šňůrou = bylo bez dechu = jiné: ………………………………………………………………
Byl narozen = v termínu = před termínem, o …. týdnu dříve = byl přenášen o …. týdnu
Porod byl = hlavičkou = koncem pánevním = kleštěmi = spontánní = vyvolávaný =
protahovaný = překotný = císařským řezem, protože ………………………………………

Novorozenec
Hmotnost ………….g, délka …………cm.
Byl = zralý = nezralý = byl v inkubátoru …. dnů.
Byl = kříšen = nekříšen = byl mu podáván kyslík: ne = ano
Novorozenecká žloutenka: ne = ano, byl ozařován fialovým světlem: ne = ano
Transfuze (převod krve): ne = ano, počet …
Kojení:
 ano, do … měsíce.
 ne, protože: odmítal = nedokázal sát = jiné důvody ….…………………
Přikrmováno: ihned = od … dne = od … týdne = od … měsíce
Psychomotorický vývoj (kdy začal sedat, běhat, žvatlat apod):
 spíše dřívější
 v normě, jako jiné děti
 byl opožděn celkově = byl opožděn v …………………………………………..(řečové
složce, pohybové složce apod.).
Byl v péči: rehabilitace – Vojtova metoda = logopeda = pedagogicko-psychologické poradny
= jiné odborné instituce…...…………..………………
Nemoci:
 běžné dětské, vážněji se nikdy s ničím neléčil
 častější záněty dýchacích cest (časté angíny, rýma, kašel, záněty středního ucha,
laryngitidy, ekzém – kojenecký ev. v pozdějším věku,
 od … let se léčí pro………………………………………………………………….…..
Alergie: ne = ano, na …………………………………………………………………………...
Bylo dítě v péči dětského neurologa?
S dítětem jsme docházeli v minulosti na tyto ambulance: …………………………………..
.…..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…
(uveďte od kterého roku, popř. zda dítě užívalo nějaké léky)

S dítětem v současné době docházíme na tyto ambulance: ..………………………………..
.…..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…
(uveďte od kterého roku, popř. zda dítě užívá nějaké léky)
Úrazy Vašeho dítěte:
 běžné dětské, o nic vážného se nikdy nejednalo, vždy ošetřeno ambulantně nebo
proběhl krátkodobá hospitalizace(drobné odřeniny, šití apod.)
 vážné zranění:.………………………………………………………………………...
Bezvědomí: ano = ne
Operace: /nosní mandle, krční mandle, spouštění varlete, slepé střevo, aj., jakýkoliv zákrok
v celkové anestezii(dítě bylo uspáno na operačním sále)/
 v r…………………………………………………………….
 v r…………………………………………………………….
 v r…………………………………………………………….

Pobyt dítěte v jakémkoliv zařízení
Uveďte druh zařízení, důvody proč tam dítě bylo umístěno, kdo pobyt doporučil a jak dlouhý
pobyt byl. /psychiatrická léčebna, Středisko výchovné péče, Diagnostický ústav, lázně,
ozdravovna aj./…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Bylo dítě vyšetřeno v PPP – pedagogicko-psychologická poradna ……………………………
kdy poprvé……………………………………………………………………………………….
Výživa:
Chuť k jídlu, pravidelnost, pestrost , stereotypie v jídle, vybíravost, váhový úbytek, diety aj.
 vše v normě, bez problémů
 problémy s ………………………………………………………………………….
Zkušenosti s alkoholem, tabákem, marihuanou a jinými drogami
 žádné, mé dítě doposud s žádnou drogou zkušenosti nemá
 ano, mé dítě již má zkušenosti s ………………………………………………………...
 ano, mé dítě pravidelně………………………………………………………………….
Spánek a chování ve dne a v noci
 spánek i chování v noci klidné
 problémy s……………………………………………………………………………….
např. spánek neklidný, děsivé sny, noční můry, hází se sebou, ze spaní mluví, chodí po bytě,
pozdě usíná, ráno nemůže vstát z postele, probouzí se v noci, má malou potřebu spánku apod.)
Pomočování:
 ne, mé dítě se pomočovalo do … let
 ano, mé dítě se doposud pomočuje, přes den = v noci, dosavadní léčba: ……………...
……………………………………………………………………………………………….
Pokalování(pokakání se):
 ne
 ano, jak často? …………………………………………………………………………..

Celková duševní vyspělost vašeho dítěte
 mé dítě se mi zdá vyspělejší než jeho vrstevníci
 mé dítě se mi jeví stejně vyspělé jako jeho vrstevníci
 mé dítě se mi zdá méně vyspělé než jeho vrstevníci
Chodilo dítě do jeslí?:

do MŠ – od kolika let?

Adaptace v předškolním zařízení, problémy v kolektivu? Líbilo se mu ve školce?
………………………………………………………………………………………………

Pro dívky!
Menstruace:
 doposud ne
 ano, od … let, pravidelná = nepravidelná, menses trvá …dnů
o bez problémů
o problémy ……………………………………………..……………..
o antikoncepce: ne = ano, název ……………………………………..
o těhotenství: ne nikdy = ano, bylo přerušeno?

Důvod vyšetření na naší ambulanci
Vyšetření doporučil: …………..………………………………………………………………..
S naším dítětem přicházíme na vyšetření, protože ……………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(formulujte přesně a rozveďte)

Charakteristika Vašeho dítěte – problémy v chování
Zatrhněte, které vlastnosti u Vašeho dítěte převládají, popř. doplňte.
- je neklidný,živý,hyperaktivní
-

je pomalý při vypracování úkolů či jiné „duševní námaze“

-

žmoulá věci, prsty, vlasy, oblečení

-

okusuje si nehty

-

je drzý k dospělým

-

má nesnáze se získáváním a udržením kamarádů

-

je popudlivý, impulsivní

-

je „nervák“ a snadno se rozčílí

-

často křičí

-

má problémy v učení při normálním nadání…………při slabém nadání

-

má strach z nových situací ( z nových osob, míst, vyšetření, ze školy…..)

-

chvíli neposedí, stále je v „akci“

-

ničí věci

-

lže

-

má velkou fantazii, málem se zdá, že svým historkám věří

-

krade – doma - jinde (škola,obchod…)

-

je ostýchavý, neprůbojný

-

byl nebo je šikanován……….kde,kdy

-

dostává se snáze do problémů než jeho vrstevníci

-

špatně vyslovuje, patlá…..zadrhává v řeči……je mu těžko rozumět

-

má chudou slovní zásobu, neumí vyjádřit co potřebuje

-

neuzná svoji chybu, svaluje vinu na druhé

-

je hádavý

-

je často rozmrzelý

-

neposlechne nebo poslechne s odporem

-

trápí se strachem více než druzí

-

čeho se bojí……………………………….

-

Je citově snadno zranitelný

-

Bije děti

-

Nedokáže dokončit započatou práci

-

Má své rituály či stereotypní činnosti, na kterých lpí………………………

-

Je dětinský, nezralý, vyžaduje dopomoc, kde jeho vrstevníci už ne

-

Je surový

-

Je nesoustředěný

-

Trpí na bolesti hlavy

-

Rychle a překotně mění nálady

-

Nerespektuje pravidla

-

Špatné sourozenecké vztahy

-

Vzdává těžké úkoly

-

Obtížně překonává překážky

-

Ve škole vyrušuje

-

Drzý – doma

-

Je v podstatě nešťastné dítě

-

Často pláče – není zjevný důvod

-

Trpí nechutenstvím

-

Přejídá se

-

Zvrací

-

Trpí na bolesti břicha – ze stresu

-

Je agresivní

-

Jiné bolesti – čeho…………………………………..

-

Sebepoškozuje se

-

Spolykal někdy ve zkratkovité reakci nějaké léky

-

Má žaludeční potíže

-

Cítí se šizen v rámci rodiny

-

Nechá se odstrčit

-

Vychloubá se před ostatními

-

Trpí na průjmy

-

Má sklony k zácpě,……………..špiní prádlo………………

-

Nadměrně se potí

-

Masturbuje……………provádí sexuální hry s jinými dětmi

-

Mluví ze spaní, chodí ve spánku

-

Nechce se umývat

-

Potřebuje dopomoc se sebeobsluhou: jídlo, pomoc na WC

-

Nesamostatný ve vypracovávání úkolů

-

Nechce doma pomáhat

-

Poruchy chování……………………………………………………………………

-

Chodí pozdě domů

ve škole-

je důvod…………………………………...

ze špatné životosprávy

jiné

-

Má nevhodnou partu…………………má nevhodnou známost

-

Trpí nedostatkem sebevědomí

-

Je pohybově neobratný

-

Je nepořádný, nečistotný

-

Jiné:

Byl jsem řádně a srozumitelně informován-a o důvodech léčby a o všech účincích nasazených
léků včetně nežádoucích. Byl-a jsem poučen-a o možném dočasném zhoršení klinického stavu
v souvislosti s nasazením medikace. Souhlasím, aby mé dítě užívalo léky v dávce:

Po zkušební dobu 3 měsíců, při dosažení efektu eventuálně dále

V Domažlicích _________________

Podpis ______________________

Pedopsychiatrická ordinace MUDr. Zdeňka Böhmová, U Nemocnice 306, 344 01
Domažlice

