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Kedves Szülő!

Kérem, legyen szíves nyomtassa le, majd töltse ki ezt a lapot gyermekéről a
lehető legnagyobb részletességgel, és találkozásunk előtt úgy juttassa vissza
hozzám személyesen, vagy postai úton, hogy legyen minimum egy hetem az
alapos felkészülésre!
Fáradozása az Önök érdekét szolgálja. Az adatokat természetesen az orvosi
titoktartás követelményei szerint kezelem. Ha bármelyik kérdésnél kevésnek
bizonyulna a hely, kérem, írjon a szemben lévő üres oldalra, vagy használjon
pótlapot. Kérem, mellékelje a gyermek legfontosabb leleteinek és kórházi
zárójelentéseinek másolatát! Személyes találkozásunkra, legyen szíves hozzon
gyermekéről néhány fényképet, csecsemő-korától napjainkig.
Ez a kérdőív nem helyettesíti, csak kiegészíti a szóbeli anamnézist, mely a
vizsgálattal együtt mintegy másfél órát fog igényelni.
Köszönettel:

dr.Molnár Mariann
A kitöltés dátuma:.................. találkozásunk egyeztetett időpontja:…………….
Név:
Születési idő:
Születési hely:
Anyja neve:
Apja neve:
TAJ szám:
Cím:
Telefon:
e-mail cím:
Közössége/jelenlegi és megelőzők:

Ki ajánlotta Önöknek ezt a módszert és a rendelésemet?

Házi gyermekorvosa:
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Jelenlegi

Régebbi/egy jellegzetes/

Testsúly:
Testmagasság:
Alkat:
Haj szín:
sűrűség:
hossz:
egyenes-hullámos:
Szeme színe:
A probléma, ami miatt homeopátiás rendelésre hozza a gyermeket, kérem,
részletesen írja le / mikor kezdődött, mit érez a gyerek, mi látható, hallható,...
rajta, mi váltja ki a panaszait, mi ront, mi javít rajta, a betegségek
lefolyása....minden, ami egyedi/ :
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Hányadik terhességből született a gyermek:
Hogyan védekeztek a várandósság bekövetkezte előtt?
Tervezték-e ezt a terhességet, könnyen, természetes úton fogant-e?
Hány éves volt az édesanya a szüléskor:
Hány éves volt az édesapa a gyermek születésekor:
Megelőző várandósságokkal volt-e gond? Ha igen, mi?

Ez a várandósság hogy zajlott /testi, lelki értelemben is/?

Hányadik terhességi héten született? A szülés lefolyása:

Születési súly:
hossz:
fejkörfogat:
felsírt?

Apgar érték:

/

Újszülöttkorban volt-gond a gyermekkel? /sárgaság, légzészavar.../

Volt-elkülönítve az anyától?
Volt-e inkubátorban? Miért? Mennyi ideig?

Mennyi ideig és hogyan szopott? /csak anyatejes és vegyes táplálás ideje,
esetleges problémáik is/

Súlyfejlődése:
Mozgásfejlődése, ha emlékszik rá, kérem részletesen:
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Fogzása, fogváltása (időpont, nehézségek…):
D-vitamint hogyan /milyen készítményt, mennyit, meddig/ kapott?
Oltásait (kötelező, ajánlott, választható) megkapta-e? Időben? Milyen volt az
oltás utáni reakció? Ha megoldható, kérem legyen szíves másolja le az oltási
könyvből az oltásokat részletesen. Kapott-e az oltásokhoz homeopátiás
támogatást, ha igen, mikor, hogyan?

Milyen gyógyszereket, vitaminokat, étrendkiegészítőket szed jelenleg a
gyermek?/név, dózis,.../
alkalmilag:
rendszeresen:

Részesültek-e már homeopátiás kezelésben? /Ki és mikor kezelte?/
Ha igen, a kapott gyógyszereket és hatásukat ne most említse, majd csak a
kérdőív végén, vagy személyes beszélgetésünkkor mondják el, hogy ezzel ne
befolyásolják szerválasztásomat.
Gyógyszerérzékenység /név, tünet.../

Bármilyen más allergia /a jelenség, időpont és vizsgálati módszer, eredmény…/:

Milyen csecsemő volt? Alkata, alvása, nyugalma,...

Beszédfejlődése:

Szobatisztává válás? Éjjelre, nappalra?

Mikor került közösségbe?
Hogyan fogadta az elszakadást?
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Egyébként hogy teremt kapcsolatot a gyermek a kortársaival és felnőttekkel?
Gyermekek közül melyik korosztályhoz vonzódik, ill. kiket kerül? Törekszik-e
vezető szerepre? Azonos vagy ellenkező nemű pajtásokat választ inkább?

Ha van testvére, féltestvére, mennyi idős/ek/, vele, velük milyen a kapcsolata?

Kérem írja le gyermeke kapcsolatát szüleivel, nagyszüleivel, esetleg távolabbi
rokonaikkal, barátaikkal!

Van-e barátja, mióta, milyen mélységű ez a kapcsolat…?

Kapcsolata az állatokkal…

Mekkora a mozgásigénye? Sportol-e rendszeresen?

Ügyes-e? Nagy- és kismozgásokban?

Vakmerő-e?
Mennyire igényes a testi és a környezeti rendre, tisztaságra?
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Ha van, melyik a kedvenc színe?
Milyen ruhában érzi jól magát?

Ki választ ruhát számára vásárláskor, öltözködéskor?

Mekkora az alvásigénye?
És mennyit alszik?
éjszaka
...............tól ........................ig
nap közben ...............tól ........................ig
............... .........................
Könnyen alszik el? Korán, későn?

Nyugodtan alszik, vagy fészkelődik, felriad?

Ringatja-e magát, vagy a fejét elalváskor?
Esetleg ütögeti-e valamihez a fejét?
Magától ébred, vagy ébreszteni kell? Mikor ébred? Pihenten?
Számol-e be álmokról? Milyenekről?

Csikorgatja-e a fogát? Esetleg járkál-e? Beszél-e álmában?
Horkol-e?
Van-e, volt-e jellemző elalvási-alvási póza? Ha igen, kérem, írja vagy rajzolja
le!

Vannak-e félelmei? Mitől, milyen erős?
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Szopja, szopta-e az ujját? Cumizik, cumizott-e?
Rágja-e a körmét, vagy öklét? Bármi más rossz szokás?
Van-e, volt-e "kabala" játéka?
Szabadban vagy zárt térben és mivel játszik szívesebben? Van-e hobbija?

Milyen /tartalom, hossz…/ meséket hallgat szívesen?

Milyen filmeket néz, nézne?

Hogy viszonyul a zenéhez?
Szokott-e táncolni?
Mivel lehet igazán örömet okozni a gyermeknek, mivel lehet/szokták
korlátozni, esetleg büntetni?

Mivel lehet motiválni?

Kérem jellemezze gyermekét! /legyen bátran elfogult, szülőtől ez a természetes/
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Kudarcra hogy reagál? /elkeseredett, dühös, makacsul újrakezdi.../

"Cicáskodó"-e?
Fájdalomra hogyan reagál?

Ha bánatos igényel-e vigasztalást? /szóval, érintéssel/

Könnyen irányítható?
Mennyire kitartó?
Szokott "hisztizni"? /miért, hogyan, milyen gyakran/

Milyen gyakran sír? Mi váltja ezt ki? Mennyi ideig tart? Elkeseredetten,
dühösen, kétségbeesetten... sír? Vár-e ilyenkor vigasztalást? ...

Érte-e mostanában vagy régebben komolyabb lelki megrázkódtatás a
gyermeket? Ha igen, kérem tiszteljen meg azzal, hogy leírja!

Mennyire izgulós feleléseknél, fellépéseknél?
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Ha iskolás, vannak-e tanulási problémái? Mely tárgyak jelentenek gondot,
melyiket tanulja könnyen és örömmel? "Reál" vagy "humán" beállítottságú?
Van-e valamilyen speciális érdeklődése?

Olvas-e rendszeresen?
Jobb- vagy balkezes?
Műtéten esett-e át a gyermek? /mikor, milyen?.../
Volt-e eszméletvesztése?
Érte-e baleset?

Milyen fertőző gyermekbetegségei voltak eddig, mikor?

Egyéb komolyabb betegségei és kezelésük:

Jól tűri a hideget vagy fázós? /öltözködés, időjárás, szobahő, betakarózás,
fürdővíz.../

Van-e olyan évszak, időjárási tényező melyet kifejezetten kedvel, vagy nem
szeret, esetleg megbetegedést vált ki nála? /nap, hó, szél, eső, köd, vihar…/

Szokott izzadni? /mitől, mikor, melyik, testrészen.../
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Végtagjai milyen hőmérsékletűek szoktak lenni?

Lázai? /milyen gyakran, milyen magas, sápadt, vagy kipirult közben, izzad.../

Szokott-e szédülni?
Könnyen hány? /mitől, mit,.../

Betegségek alatti állapot: /szinte meg sem látszik rajta, elesett, étvágytalan,
fáradt, nyugtalan.../

Milyen az étvágya?

Ritkábban és nagy adagokban, vagy inkább „nassolva“ szeret enni?
Kedvelt ételei, ízei:

Azok az ételek, ízek, melyeket elutasít:

Azok az ételek, ízek, melyektől panasza /hasfájás, puffadás, hasmenés,
csalánkiütés.../ lesz:

Tartanak, vagy tartottak-e valamilyen speciális diétát? Miért, mikor? Milyen
eredménnyel?
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Mennyi, milyen folyadékot iszik? Milyen hőmérsékleten szereti? Kortyolgat,
vagy "leönti"?

Vannak-e jó és kevésbé jó szakaszai a napjainak?

Bőrével volt-e, van-e probléma?

Sérülései hogy gyógyulnak?

Voltak vagy vannak anyajegyei, szemölcsei? Hol, mennyi, milyen? Kellett-e
tenni velük valamit?

Hajával, körmeivel kapcsolatos gondok?

Vannak, voltak-e mozgásszervi /csont, ízület, izom/ panaszai?

Szokott fájni a feje? /hol, mikor, hogyan,.../

Szemével, látásával probléma most, vagy régebben?

Fülével, hallásával gond jelenleg vagy a múltban?

Milyen gyakran vannak légúti betegségei? Ezek részletezése:

Váladékai milyenek szoktak lenni? /állaga, színe, szaga.../
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Orra szokott vérezni?
Nyaki nyirokcsomói mennyire duzzadnak meg betegségei alatt? Attól
függetlenül?
Vérszegény volt-e? Mikor, mennyire, kezelése?
Fogainak állapota, esetleg szabályozás:
Fogínyével van-e gond?
Nyelvével van-e, volt-e probléma?
Tüdejével gond?
Szívével volt-e, van-e probléma?
Szokott-e puffadni a hasa?
Széklete: / ritmusa, állaga, színe, szaga, emésztettsége.../

Veséjével, vizeletével volt-e, van-e gond?
Nemi szervei okoztak-e problémát?
Szokott-e onanizálni? Milyen gyakran?
Kérem, írja le a családban előforduló komolyabb betegségeket / pl.
cukorbetegség, magas vérnyomás, infarktus, daganatok, tuberkulózis, allergia,
asztma, ekcéma, emésztési zavarok, túlsúly, szenvedélybetegségek, pszichés és
hangulati problémák,.../. A rokonok gyermekkorukban egészségesek, vagy
„beteges“-ek voltak-e?
Testvéreknél:
Anyánál:
A gyermek anyai ági nagybátyjai, nagynénjei, unokatestvérei között?
A gyermek anyai ági nagyszülei között:
Anya távolabbi rokonságában:
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Apánál:

Apai ági nagynénik, nagybácsik, unokatestvérek között:
Apai ági nagyszülők között:
Apa távolabbi rokonságában:

Mely problémát tartja a legfontosabbnak? A gyermek melyik panaszától
szeretne elsőként megszabadulni?

.......................................................
aláírás
Kérem, kérdezze meg gyermekét, mi lenne a három kívánsága egy manóhoz,
aki teljesítené is azokat?

A homeopátiáról és rólam a honlapomon talűlható információs anyag elolvasása
és e kérdőív kitöltése után, kérem, írja le megjegyzéseit, kérdéseit, a kezeléssel
kapcsolatos esetleges eddigi tapasztalatait!

