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Anamnesis vitae (Анамнеза на живота)

ОПИСАНИЕ

Тя включва редица подраздели:
1.Минали заболявания;

2.Социална анамнеза;
3.Сведения за интимния живот;
4.Трудова заетост и условия на труда;
5. Режим на хранене; 
6. Вредните навици.



1.Минали заболявания

►Хронологично трябва да бъдат регистрирани: 
- прекараните болести, 
- наранявания, 
- прилаганото лечение,
- операции,  
- болничен престой и лекуващи лекари.
► Внимателно се проучват представените медицински

документи. 
► Особено внимание заслужават болести като:
- вирусен хепатит, 
- туберкулоза, 
- инфекции, предавани по полов път.



2.Социална анамнеза

Социалната анамнеза е необходимо да
включва:

► Сведения за жилищната и битова среда --
(жилищна площ, етаж, асансьор, наличие на
влага, отопление и пр.).

► Социално-икономическите условия в
семейството (брой членове, материално
състояние и характер на приходите, 
родственици, грижещи се за болния).

► Семейно положение, отношения между
съпрузите и родствениците.



3.Сведения за интимния

живот
► Тук се включват данни относно сексуалните контакти

и сексуалното партньорство в семейството. 
► При жените съществени са сведенията за:

- менструалния цикъл;
- първа, евентуално последна менструация;
- характеристика на същата;
- менструални аномалии;
- климактериум;
- раждания;
- аборти - спонтанни или по желание.



4.Трудова заетост и условия

на труда
► Професията на болния и нейните промени са обект на

хронологичен анализ.

► Отчитат се вредности свързани с трудовата среда: 
- неблагоприятни температури,
-шум, 
- влага,
- вибрации.
- контакт с химически, токсични или радиоактивни вещества. 
- контакт с инфектирани материали,
- контакт с болни лица или животни. 
- прекомерно психическо и физическо напрежение, 
- не физиологичната професионална поза



5. Режим на хранене

► Той е много съществен при редица заболявания, 
особено при заболяванията на храносмилателната
система и обмяната на веществата.

► Събират се подробни данни относно: 
• хранителните навици, 
• съществуването на непълноценно или

небалансирано хранене (вегетариански режим, 
прекомерна употреба на въглехидрати или месо). 

• начинът на приготвяне на храната;
• ритъмът на хранене



6. Вредни навици

Те включват: 
► тютюнопушенето (срок, брой цигари

дневно), 
► употребата на алкохол (ежедневно

или периодично, количество, вид),
► употребата на наркотици (деликатен и

трудно установим проблем),
► злоупотребата с медикаменти, 
► злоупотреба с кафе, чай и пр.
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