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Anamnesis familiae

(Фамилна анамнеза)

► В този раздел се регистрират сведенията, които болният дава
относно здравето и заболяванията на родствениците си. Тук се
включват няколко подраздела:

• 1. Анализ на дълголетието на кръвните му родственици
(особено тези от първа степен) и евентуално причините за
тяхната смърт.

• 2. Сведения за наследствено предавани болести: хемофилия, 
анемии, други вродени телесни аномалии.

• 3. Фамилно предразположение към някои най-разпространени
заболявания като артериална хипертония, язва на
дванадесетопръстника, ревматични болести, алергия, рак и пр.

• 4. Наличието на инфекциозни болести в семейството като
туберкулоза, вирусен хепатит, СПИН и пр.



Системен разпит

Системният разпит се нарича още

Преглед на оплакванията по системи

► Това е една допълнителна анкета, която лекарят прави след
завършването на анамнезата на сегашното заболяване или в
края на цялостния разпит. 
► При тази анкета се прави преглед на основните симптоми, 
характеризиращи заболяванията на отделните органи или
системи. 
► Нейната цел е да даде възможност на болния да си
припомни някои пропуснати оплаквания. Възможно е те да се
окажат твърде важни за диагнозата.



Схема на системния разпит:

1. Общи белези;

2. Глава;

3. Шия;

4. Дихателна и сърдечносъдова
система;

5. Храносмилателна система;

6. Отделителна система;

7. Двигателна система.



Общи белези

► телесно тегло и неговите колебания;

► промени по кожата (обриви); 

► промени по ноктите и космите
(окапване на косата); 

► промени и колебания в телесната
температура. 



Глава

► главоболие; 

► световъртеж; 

► травми; 

► зрение и очи (възпаление, двойно виждане, 
сълзотечение);

► нос (хрема, сухота, промени в обонянието); 

► уста и гърло (промени в езика и зъбите, 
затруднено гълтане, възпаление). 



Шия

► ограничена подвижност;

► болка; 

► подуване или промени в лимфните
възли и щитовидната жлеза.



Дихателна и сърдечносъдова

система

►задух (пристъпен, при усилие, при
покой; 

► кашлица;
► храчки, кръвохрачене; 
► отоци; 
► сърцебиене, аритмия; 
► болки в гърдите; 
► повишено артериално налягане.



Храносмилателна система

► апетит, 
► гадене, 
► повръщане, 
► кръвоповръщане, 
► жълтеница, 
► коремни болки, 
► диария, 
► запек.



Отделителна система

► болки в кръста, 

► болки при уриниране, 

► отоци, 

► промени в цвета и количеството на
урината.  



Двигателна система

► болки, 

► оток и деформации в ставите, 

► болки и слабост в мускулатурата и
костите, 

► болки и промени в подвижността на
гръбначния стълб
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