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Същност

Планът за снемане на анамнеза е
схема, по която лекарят задава въпроси
на пациента с цел установяване на
различни групи от данни.



Групи от данни

1. Паспортни данни

2. Anamnesis morbi (сегашно заболяване)

3. Anamnesis vitae (анамнеза на живота)

4. Anamnesis familiae (фамилна анамнеза)

5. Преглед на оплакванията по системи
(системен разпит)



Паспортни данни

Регистрират се:

данни на близките

(при хоспитализация)

9. имената, 
адресите,телефонните номера

на близките.

професия8. професията на болния;

семейно положение7. семейното положение на
болния;

националност6. националността на болния;

местоживеене5. местоживеенето на болния; 

пол4. полът на болния;

дата на раждане3. датата на раждане на болния;

възраст2.възрастта на болния;

име1. името на болния;



Anamnesis morbi

(сегашно заболяване)

1.

Определяне на главните оплаквания, 

за които болният е дошъл на

преглед.

2.

Изясняване характеристиката на

главните оплаквания.



Определяне на главните

оплаквания

Може да се касае за един или много
симптоми. Всеки се регистрира на ум
или писмено и всеки от тях
представлява отделна линия на
разпита. 



Характеристиката на главните

оплаквания

Разчита се на описание на оплакванията. 
-- Пациентът трябва да съобщи, а лекарят трябва да
опише поотделно всяко от оплакванията. 

-- При силна емоция са възможни заблуждения и
неточни определения от страна на пациента.

-- От друга страна някои болни недооценяват или
пренебрегват важни симптоми.

-- С подходящи въпроси се налага да се уточни
степента на изразеност на симптома. 



Описание на главните оплаквания

1. Начало на оплакванията

2. Начин на поява и развитие на

симптома

3. Локализация на оплакванията

4. Връзка с други симптоми. 

5. Динамика на заболяването

6. Резултати от приложено лечение



Начало на оплакванията

• Уточнява се началото на всеки
симптом: (час, ден, дата). 

• Отбелязва се варирането на отделния
симптом във времето. 

• Използваните уточнения като "вчера", 
"преди седмица", "преди три
дни",трябва да се регистрират като
дати.



Начин на поява и развитие на

симптома

-- Характеризира се появата на дадено
оплакване: 

внезапно / постепенно / неусетно

-- Проследява се динамиката на
оплакването. Тук се имат предвид
минути, часове, денонощия, месеци и
години.



Локализация на оплакванията

-- Отнася се за някои от симптомите, 
например болка, бодеж, ограничени
движения. 
-- Болният обикновено посочва с
жестикулации мястото на болката. 
Лекарят обаче го описва или съобщава
с анатомични термини. 
-- Уточнява се и радиацията на даден
симптом в други анатомични зони.



Връзка с други симптоми

Това е труден и деликатен раздел на
анамнезата. Става дума за функционална
връзка между групи от оплаквания –
например болка и повръщане, световъртеж и
гадене. 

Освен етиологична или патогенна връзка, 
между симптомите може да има и обикновено
съвпадение по време. 

По принцип установените от болния връзки
между различни оплакванията се
регистрират, а по-късно се оценяват.



Динамика на заболяването

• В този раздел се описват циклично
протичащи и налични в момента на прегледа
заболявания.

• Проследяването на анамнестичните данни
има за цел да очертае колебанията
(екзацербации и ремисии) в протичането на
едно хронично заболяване. 

• Обикновено се започва със сегашните главни
оплаквания на болния, тези за които той идва
на преглед, а не с тяхното евентуално начало
отдавна в миналото. 



Резултати от приложено

лечение

• В този раздел се уточняват прилаганите
лечебни средства до момента на прегледа: --
- медикаменти (имена, дози, 
продължителност на лечебния курс) и

- други процедури (затопляне, компреси, 
вендузи, физиотерапевтични въздействия). 

• Изясняват се както резултатите от
лечението, така и съществуването на
странични реакции.
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