DOPLNĚNÍ CHOROBOPISU U DÍTĚTE

Osobní anamnesa:                             
Bylo dítě chtěné?

Kdy matka vysadila antikoncepci před otěhotněním a zda užívala hormony či jiné léky během gravidity:

Jak probíhalo těhotenství?

Neměla matka v graviditě psychické potíže nebo nějaké traumatizující zážitky?

Byla provedena  amniocentéza?

Byl porod v termínu (indukovaný nebo sekcí)?

Byla provedena dirupce plodové vody?

Jak probíhal porod?                                                

Jaké bylo Apgar skóre?

Bylo dítě kříšené, cyanotické (pupeční šňůra kolem krku, inkubátor)?

Mělo dítě po porodu nějaké potíže: 
žloutenka - s fototerapií nebo bez    
zlomenina klíční kosti Caput succedaneum 
prokrvácené spojivky, modřiny na těle

Nějaké viditelné vady:
kýla
nesestouplá varlata
srostlé prstíky
otevřená malá fontanela
nepohyblivé končetiny (paresa br. plexu)
hemangiomy

Jak dopadlo vyšetření kyčlí?

Bylo dítě propuštěno domů v obvyklém termínu - pokud ne, proč?

Jak probíhalo kojení a jak dlouho bylo dítě kojeno?

Prospívání na váze?

Kůže v kojeneckém věku? 
(ekzemy, seborhea, sekrece z pupku, periorální dermatitida, intertigo, mollusca, v pozdějším věku bradavice, opary, afty, charakteristické pocení)

Jak snášelo dítě očkování?
Jak snášelo umělé mléko a zavádění dalších potravin do stravy?

Kdy dítě mělo první zub?                                    

Kdy začalo dítě chodit, mluvit?

Kdy se uzavřela velká fontanela?

Kdy začalo udržovat čistotu?

Jaký má  dítě jídelníček, co preferuje, jaké typy sladkostí jí.

U dívek: kdy začala menstruace průběh, výtoky z genitálu,  premenstruační syndrom, hormonální antikoncepce.

U dospívajících kouření a drogy, sportovní aktivity, životní režim, jídlo.

Jak dítě usíná? (samo, s rodiči, se světlem nebo bez; v jaké spí  poloze, spí samo nebo se sourozencem, spí klidně, neklidně, odkopává se, vystrkuje nohy zpod peřiny, potí se v noci a kde, sliní na polštář, obrací se v noci v posteli - kde mělo nohy tam má hlavu apod.; spí v ponožkách, v pytli atd.)

Budí se v noci, má špatné sny, chce v noci pít, jíst, hrát si, pláče a proč?

Jak snáší kolotoče, houpačky, rozhledny, letadla, malé dítě vyhazování nad hlavu?

Jak snáší bolest? Vadí mu lékaři, jehly, odběry krve, zubař apod.?

Má dítě z něčeho strach? (Pes, kočka, pavouk, uzavřený prostor, bouřka, hluk, cizí lidé)

Je dítě pořádné nebo nepořádné, úprava v sešitě, hračky v postýlce, detaily  apod.

Jak si dítě hraje? Běhá a celý den je aktivní nebo odpočívá mezi aktivitou, hraje  si vsedě nebo vleže. Potřebuje ke hře dospělé, nebo děti? Jaké má mezi dětmi postavení? Vymýšlí hru, nebo se přizpůsobí, diriguje, stydí se apod.

Jaký má kontakt se zvířaty, má nějaké oblíbené zvíře?

Jak dítě zvládalo přechod do jeslí, školky, školy, byly tam někdy potíže s  adaptací a jaké? (bolesti hlavy, břicha apod.)

Jak se dítě učí? (které předměty mu nejdou, jak se soustředí na  výuku, jaké má známky. Záleží mu na hodnocení? Opraví si  známku z vlastní iniciativy? Jak vychází s učitelkou?

Je dítě horkokrevné, nebo zimomřivé; rozeznává, kdy se má svléknout nebo obléknout?

Jakou snáší vodu ve vaně? Koupe se rádo, jak zvládá mytí  hlavy? Umí plavat?

Jak je dítě šikovné na sport?
Je dítě žárlivé? A jak se to projevuje?


