DOTAZNÍK ŽIVOTNÍ HISTORIE
Vyplňte, prosím, pečlivě následující položky. Pro případná doplnění použijte zadní stranu
dotazníku. Pokud se Vám některá položka nebude zdát zcela jasná, raději ji vynechejte – bude
ji možné doplnit při osobním vyšetření.
Jméno a příjmení:
Datum narození:

datum vyplnění:

Rodinná anamnéza:
matka: věk, event.věk v době úmrtí:
závažná onemocnění:
příčina smrti:
otec: věk, event.věk v době úmrtí:
závažná onemocnění:
příčina smrti:
sourozenci: (uveďte, prosím, jejich pohlaví, věk, zdravotní stav)

Vyskytly se u někoho v rodině nějaké psychické potíže – poruchy? U koho a jaké?

Léčil se někdo na psychiatrii? Kdo a s čím?

Vyskytly se v rodině sebevražedné pokusy? U koho?

Objevila se nadměrná konzumace alkoholu nebo užívání drog? U koho?

Říkalo se o někom z rodiny, že byl „zvláštní“, „podivín“?

Osobní anamnéza:
Máte informace o tom, zda těhotenství vaší matky s Vámi a porod byl v pořádku? Vyskytly se
nějaké komplikace (císařský řez, kleště, kříšení..)?
Uveďte všechny závažné nemoci, které jste od dětství prodělal + alespoň přibližné určení,
v jakém věku:

Operace:

Vážnější úrazy:
Stavy bezvědomí:
Pobyty v nemocnici:

Alergie:
Máte v současné době nějaké zdravotní potíže, se kterými jste ještě nenavštívil lékaře?

Uveďte všechny léky, které momentálně užíváte (včetně léků bez lékařského předpisu):

Psychiatrická anamnéza:
Dostal(a) jste se kdykoli v průběhu života do kontaktu s psychologem nebo psychiatrem?
(i v rámci jednorázového vyšetření)
Pokud ano, kdy a z jakého důvodu?

Užíval(a) jste na tyto potíže léky nebo Vám byla doporučena nějaká jiná léčba?

Byl(a) jste někdy hospitalizován(a) na psychiatrii? Kolikrát?
Užíval(a) jste někdy léky „na psychiku“ (na zklidnění, na spaní, na náladu...) od jiného lékaře
než psychiatra? Jaké a z jakého důvodu?

U žen:
V kolika letech jste začala menstruovat?
Byl cyklus pravidelný? Po kolika dnech?
Kolikrát jste byla těhotná?
Kolikrát jste rodila? – uveďte rok a pohlaví narozeného dítěte.

Skončila některá těhotenství potratem?
Potýkala jste se s nějakými problémy gynekologického rázu?

Školní a pracovní anamnéza:
Byl(a) jste „hodné“ nebo „zlobivé“ dítě?
Navštěvoval(a) jste předškolní zařízení – jesle, školku?
Od kolika let?
Bylo začlenění do dětské kolektivu bezproblémové nebo se vyskytly potíže s adaptací?

V kolika letech jste zahájil(a) školní docházku?
Pokud byl odklad, z jakého důvodu?

Byla adaptace na školní prostředí bezproblémová?

Jaké bylo Vaše postavení v kolektivu? (vůdčí typ, „šprt“, v ústraní...)

Jaké byly známky z chování?
Jaký byl celkový prospěch?
Které byly oblíbené / neoblíbené předměty?

Jaké bylo další vzdělání po ZŠ a s jakým prospěchem? Vyskytly se v jeho průběhu nějaké
potíže?

V kolika letech a kam jste nastoupil(a) do zaměstnání?

Pracoval(a) jste v oboru, který jste vystudoval(a)?
Pokud ne, proč?
Uveďte, prosím, všechna další zaměstnání a pracovní zařazení:

Jaké byly důvody ke změně zaměstnání?

Pokud jste v invalidním důchodu, z jakého důvodu a odkdy?
Pracoval(a) jste ještě při ID?

Sociální anamnéza:
Jaký je Váš současný rodinný stav?
Byl(a) jste již v minulosti ženatý/vdaná? kolikrát?
Máte děti z předchozího manželství? současného manželství? Máte vyživovací povinnost vůči některým příbuzným?
S kým žijete ve společné domácnosti?
V jak velkém bytě nebo domě žijete?
Jedná se o byt v osobním – družstevním – státním – soukromém vlastnictví?
V jakém patře bydlíte?
Máte domů bezbariérový přístup?
Jaký je Váš přibližný měsíční příjem?
Jak často se vídáte s příbuznými?
Vlastníte řidičský průkaz?
Vlastníte zbrojní průkaz?
Dostal(a) jste se někdy během života do konfliktu se zákonem?

U mužů:
Absolvoval jste základní vojenskou službu v plném rozsahu?
Byly v jejím průběhu nějaké potíže (šikana? kázeňské přestupky, tresty?..)?

Pokud jste ji neabsolvoval nebo předčasně ukončil – z jakého důvodu?

Návyková anamnéza:
Jak často a v jakém množství se napijete alkoholu?
Měl(a) jste v průběhu života nějaké potíže související s alkoholem? Jaké?

Kouříte? Kolik?
Zkoušel(a) jste někdy nějaké jiné návykové látky? (i jednorázově)

Zájmy:
Zde, prosím, vypište, jaké byly Vaše zájmy od útlého mládí, které Vám zůstaly do
současnosti, které odpadly kvůli zdravotním problémům, event. které jste opustil(a) z jiného
důvodu.

Kolik času věnujete svým koníčkům v současnosti?

Povaha:
I když je to obtížné, pokuste se sám(a) sebe co nejlépe charakterizovat, vystihnout své typické
povahové vlastnosti.

3 přání:
Pokud byste potkal(a) pohádkového dědečka a mohl(a) mít jakákoli 3 přání, co by to bylo?
1)
2)
3)

Jak se v současné době cítíte po psychické stránce?

