
Anamnézis – Kórelőzmény lap

Gyermek neve: Születési Ideje:

Kitöltő neve: Kitöltés dátuma: Telefonszám:

Cím: email cím:

Terhesség lefolyása: (komplikációk, fertőző betegségek, magas láz, kiütések, RH összeférhetetlenség, vese 
vagy egyéb anyagcsere betegségek, görcsök, túlhízás, vizesedés a szokottnál nagyobb mértékben, 
vashiány, ...stb)

Szülés körülményei: (Szülőfájások hossza, súlyossága, használt anesztézia, használt durvább 
műszerezettség, kompilációk, gyermek életjele, azonnali felsírás, gyermekágyi lefolyás anya és csecsemő 
részéről)

Korai fejlődés és gyermekkori betegségek: ( korai szopáserősség, mennyi ideig szopott, étvágya az első hat 
hónapban, előfordult e hogy szopásnál vagy cumizásnál az orrán jött vissza a folyadék, később szeretett e 
keményet rágni, alvás milyen volt, milyen fertőző és egyéb betegségei voltak, magas láz állapotok)

Mozgás és egyéb tevékenységek az első 6 hónap alatt: (mennyire volt lehetősége mozogni, hogyan volt 
öltöztetve, korához képest megfelelő volt e mozgása, volt e valami furcsa a gyermek mozgásában, emlékek, 
stb)

Kúszás kezdete és fokozatai (napló, ha nincs emlék alapján)

Mászás kezdete és minősége: ( hány hétig volt a gyermek a mászás időszakában, szabadon mászhatott e, 
milyen volt a ruházata, tartották e járókában, mennyit, volt e korai felkapaszkodása, volt e valami szokatlan: 
gurulás a mozgékonyság elérésére, fenéken csuszás a kéz használata mellett, a láb vonszolása,..stb)

Járás: (mikor kezdett járni, bátorították e a járásra, volt e járókerete, sokat ment e a járóka keretét fogva, 
sokat esett e, volt e valami szokatlan: túl gyors vagy túl lassú járás, egyik oldalra döntött járás, lábujjhegyen 
járás hosszabb ideig, szeretett e szaladni.)



Egyéb mozgásfejlődések: (Ügyes e a hintázásban, ugrálásokban, egyensúlyozó játékokban, labdajátékokban,
milyen a kézügyessége, szeret e rajzolni, sportol e rendszeresen, többi gyerekhez hasonlítva miben tér el 
mozgása? Túl mozgékony? Túl lassú? Ügyetlen valamiben? )

Beszéd kora: (hangokból való viszonya, volt e gügyögés, voltak e artikulációs nehézségek, volt e hebegés 
vagy dadogás, mikor kezdett szavakat mondani, mondatokat, tisztán ejtett e szavakat, hanghordozás, 
mimikája beszéd közben normális volt e. Volt e MIÉRT és MI EZ korszak. Figyelt e a mondott mesékre, 
értette e, igényelte e? Hallásvizsgálat volt e?)

Allergiás e valamire?

Logopédiai kezelés volt e, vagy van e? Mi miatt? Milyen gyakran?

Betegségek, balesetek: Összetett gyerekkori betegségek, kórházi kezelések, láz foka tartóssága, balesetek, 
altatások, eszméletvesztések, rohamok, oxigénhiányos állapotok, szem, kéz, lábsérülések. Szemészeti 
vizsgálat volt e?

Milyen kezesnek tartja gyermekét?

Alvás:

Zeneiség: zenetanulás, rádió és lemezhallgatás, énekkedv, zenei hallás,...stb.

Mi az óvodában a gond vele?



Miben marad el a többiektől? Miben más, mint a többi gyerek?

Óvó nénikkel való kapcsolata?

Gyerekekkel való kapcsolata?

Történt e óvodaváltás?

Van e a családban öröklődő betegség?

Szőlőknél, ill. családban, rokonságban van e beszéd, olvasás, írás, helyesírás probléma?

Hol kezelték eddig és hogyan?

Testvér van e, velük van e probléma? Milyen a testvéri viszonyuk?

Milyen a gyermek személyisége a szülő szerint pár szóval jellemezve?

Ön szerint lehet e a gyermekének lelki problémája, ha igen akkor mi?

Miért kérik a felmérést?

Kérem a fentieket irányadónak tekintsék, mindent tegyenek hozzá, amit fontosnak vélnek a gyermekről 
megemlíteni.


