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 Termen de origine filosofică, apoi medicală, care 
desemnează ansamblul informaţiilor asupra trecutului 
pacientului, necesare practicianului pentru a-i stabili 
evoluţia. 

 Anamneza (gr. anamnesis – amintire) reprezintă o metodă 
de a ordona istoria unui caz, pentru depistarea condiţiilor 
ce au dus la apariţia unei dezordini psihice, în vederea 
organizării unui sistem educativ adecvat sau pentru 
elaborarea unor corectări şi tratamente psihice. 

 Iniţial, metoda a fost folosită doar de medici cu scopul 
obţinerii de date privitoare la evoluţia unei boli prin 
interogarea bolnavului. 
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 Prin extensia în psihologie, anamneza reprezintă o secvenţă a 
biografiei psihologice din care se desprind originile şi condiţiile 
dezvoltării unor particularităţi individuale (trăsături de caracter, 
sentimente, capacităţi de relaţie etc.). 

 Anamneza orientează diagnosticul şi urmăreşte găsirea 
atitudinilor terapeutice potrivite. 

 De asemenea, organizarea cronologică a elementelor furnizate 
prin această metodă permite evidenţierea relaţiilor cauzale dintre 
fapte, situaţii, episoade de viaţă mai deosebite ce au lăsat urme 
asupra dezvoltării psihice. 

 În general, anamneza cuprinde: 
 evenimentele dezvoltării psihice, evenimentele educative, 
 evenimentele privind mediul familial şi social, 
 boli şi fenomene de stres. 
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 Interviul anamnestic la adulţi 
 Interviul se va desfăşura fără întreruperi, într-o cameră suficient izolată 

fonic. 
 Psihologul va explica în ce calitate se află acolo şi care este motivul 

pentru care doreşte să examineze pacientul. 
 Există anumite cerinţe de aşezare spaţială a pacientului, în sensul că 

acesta nu va fi aşezat faţă în faţă cu psihologul, ci pe una din laturile 
biroului (în stânga, dacă psihologul este dreptaci); 

 atmosfera va fi îndeajuns de degajată, iar psihologul va putea scrie şi 
urmări pacientul. 

 Pentru a hotărî modalitatea interviului, psihologul observă dacă pacientul 
pare sau nu cooperant, relaxat sau capabil să-şi exprime corect ideile. 

 Anxietatea exagerată a pacientului este cea mai frecventă dificultate. 
 Psihologul trebuie să distingă dacă această anxietate este parte a 

tabloului clinic sau numai expresia temerii de a se adresa unui psiholog. 
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 Este dată o schemă standard de alcătuire a istoricului relatat de 
pacient sub forma unei liste ce trebuie parcurse de psiholog 
împreună cu pacientul. 

 Oricum, nu este nici necesar, şi nici posibil ca toate aceste întrebări 
să fie puse fiecărui pacient. 

 Psihologul  decide în funcţie de pacient și de scopul evaluării cât de 
departe trebuie explorat fiecare punct. 

 Începătorul va învăţa din experienţă cum să-şi adapteze întrebările 
la problemele care se ivesc în cursul interviului. 

 Aparţinătorii 
 În cazul în care rudele sunt prezente, trebuie întrebate iniţial dacă 

există elemente importante pe care ar trebui să le aflaţi înainte de 
a vedea pacientul şi să le explicaţi apoi că vor avea ocazia de a 
discuta cu dumneavoastră după interviu.
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 În general, este bine să se examineze pacienţii adulţi singuri, 
neînsoţiţi de rude sau prieteni. 

 La investigarea aparţinătorilor, se vor pune întrebări asupra 
numelui, relaţiei cu pacientul, gradului de intimitate, de când îl 
cunoaşte pe acesta. 

 Cine şi de ce trimite pacientul la examinare (motivul trimiterii) 
 Afecţiunea actuală 
 Se investighează (daca este cazul)
 simptomele cu durata şi modul de debut al fiecăruia; legătura în 

timp între simptome, afecţiuni somatice şi factori psihologici sau 
sociali; consecinţele asupra muncii, funcţionării şi relaţiilor în 
societate; tulburări asociate ale somnului, apetitului şi instinctelor 
sexuale; la pacienţii externi, de obicei, este mai bine ca acest punct 
să fie avut în vedere înaintea celorlalte, deoarece pacientul începe 
de obicei prin a vorbi despre suferinţa lui. 
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 Tatăl: 
 vârsta în prezent sau în momentul decesului; 
 starea sănătăţii, 
 ocupaţia, 
 personalitatea, 
 calitatea relaţiilor cu pacientul; 

 Mama: 
 vârsta în prezent sau în momentul decesului; 
 starea sănătăţii, 
 ocupaţia, 
 personalitatea, 
 calitatea relaţiilor cu pacientul; 

23.06.2010 7



 Fraţii: 
 nume, 
 vârstă, 
 stare civilă, 
 ocupaţie, 
 personalitate, 
 afecţiuni psihice, 
 calitatea relaţiilor cu pacientul. 

 Poziţia socială a familiei – atmosfera în casă; 
 Afecţiuni mintale în familie :
 tulburări psihice, 
 tulburări de personalitate, 
 epilepsie, 
 alcoolism. 
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 Sarcină şi naşteri: evenimentele din timpul vieţii 
intrauterine sunt uneori importante, mai ales în cazul 
pacienţilor cu handicap mintal. 

 O sarcină nedorită poate fi urmată de o relaţie 
insuficientă între mamă şi copil. 

 Probleme serioase apărute în timpul naşterii pot fi 
uneori cauza deficitului intelectual. 

 Primele faze ale dezvoltării: dificultăţi în dobândirea 
primelor deprinderi şi întârzieri în învăţarea mersului, 
vorbirii, controlului sfincterian etc. 

 Puţini pacienţi ştiu dacă trecerea lor prin aceste stadii 
a fost normală. 
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 Prezenţa afecţiunii psihice la părinţi sau fraţi sugerează că 
afecţiunea pacientului poate fi, în parte, ereditară. 

 Personalitatea şi atitudinile părinţilor sunt importante pentru că 
familia este mediul în care pacientul a crescut. 

 La fel, separarea de părinţi, oricare ar fi motivul. 
 Întrebaţi despre relaţiile dintre părinţi, de exemplu dacă au existat 

certuri frecvente. 
 Întrebaţi despre separări, divorţ şi recăsătoriri. 
 Rivalitatea dintre fraţi poate fi importantă, ca şi favorizarea unuia 

dintre fraţi de către părinţi. 
 Ocupaţia şi rangul social al părinţilor reflectă circumstanţele 

materiale ale copilăriei pacientului. 
 Este posibil ca evenimente recente din familie să fi reprezentat 

factori de stres pentru pacienţi. 
 O boală severă a unuia dintre părinţi, divorţul unuia dintre fraţi pot 

constitui probleme importante pentru ceilalţi membrii ai familiei. 
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 Va fi notată orice perioadă prelungită în care pacientul a 
fost despărţit de mama sa. 

 Efectele unei asemenea separări sunt foarte variate şi este 
important să se ia legătura cu cineva în măsură să spună 
dacă în acea perioadă pacientul a fost afectat şi cât a durat 
starea respectivă. 

 Starea sănătăţii în copilărie: afecţiuni grave, în special cele 
cu atingere a sistemului nervos central, inclusiv convulsiile 
febrile. 

 „Probleme nervoase” în copilărie: spaime, accese de furie, 
timiditate, balbism, înroşirea feţei, capricii alimentare, 
somnambulism, enurezis, coşmaruri frecvente. 
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 Şcolarizare: vârsta începerii şi terminării fiecărei şcoli, 
şcolile urmate, rezultate, sport şi alte realizări, relaţii cu 
profesorii şi colegii. 

 Informaţiile din acest domeniu dau indicaţii nu numai 
asupra inteligenţei, cunoştinţelor, ci şi asupra nivelului de 
inserţie socială. 

 Trebuie notate atât tipul de şcoală, cât şi rezultatele 
obţinute la examene.

 De asemenea, dacă în acest timp, pacientul a avut prieteni 
şi dacă a fost simpatizat, dacă a participat la jocuri sportive 
şi cu ce rezultate, în ce relaţii a fost cu profesorii. 

 Se pun întrebări similare şi cu privire la studiile superioare.
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 Istoricul ocupaţional: lista cronologică a slujbelor, motivaţia 
schimbărilor acestora, situaţia financiară actuală, satisfacţia în 
muncă. Informaţiile despre ocupaţia actuală ajută la înţelegerea 
condiţiilor în care trăieşte pacientul, inclusiv factorii de stres la 
locul de muncă. 

 Lista ocupaţiilor anterioare are importanţă în primul rând pentru 
evaluarea personalităţii. 

 Dacă pacientul a fost angajat în mai multe locuri, trebuie aflate 
motivele fiecărei schimbări. 

 Concedierile repetate pot reflecta o personalitate dificilă, agresivă 
sau alte trăsături anormale (deşi există, bineînţeles, multe alte 
motive de concedieri repetate). 

 Relaţiile cu colegii, superiorii sau subalternii ajută la evaluarea 
personalităţii. 

 Serviciul militar şi participarea la război: avansări şi distincţii, 
probleme de disciplină, serviciul militar în străinătate. 
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 Istoricul menstruaţiei: vârsta menarhei, atitudinea 
faţă de menstruaţie, dismenoree, tensiune 
premenstruală, vârsta menopauzei cu orice simptom 
însoţitor. 

 De obicei, se pun întrebări despre vârsta primei 
menstruaţii şi despre primele noţiuni pe care pacientul 
le-a primit despre menstruaţie. Istoricul cuplului: 
vârsta în momentul căsătoriei; cât timp şi-a cunoscut 
partenerul (sau partenera) înainte de căsătorie şi 
durata logodnei. Relaţii şi logodne anterioare. 

 Vârsta actuală, ocupaţia, starea de sănătate şi 
personalitatea soţului/soţiei. 
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 Calitatea vieţii maritale. 
 Aici interesează aspectele legate de personalitate. 
 Ruperea frecventă a legăturilor înainte de căsătorie poate reflecta 

o tulburare de personalitate. 
 Atitudinea pacientului faţă de căsătoria actuală poate fi 

determinată de o relaţie anterioară. 
 Problemele actuale pot fi adesea înţelese mai bine dacă încercăm 

să aflăm ceea ce fiecare dintre parteneri a aşteptat iniţial de la 
căsătorie. 

 Sunt, de asemenea, utile informaţii despre împărţirea 
responsabilităţilor şi a deciziilor între soţi. 

 Istoricul activităţii sexuale: atitudinea faţă de sex, experienţe 
hetero/homosexuale, practici sexuale actuale, contracepţie. 

 În mod obişnuit, se începe cu întrebări despre felul în care 
pacientul a aflat primele lucruri legate de sex. 
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 În acest paragraf, bunul simţ va hotărî cât de multe 
întrebări trebuie puse fiecărui pacient. 

 De exemplu, informaţiile amănunţite cu privire la tehnicile 
sexuale şi la masturbaţie pot fi esenţiale în anamneza 
persoanelor care suferă de tulburări de dinamică sexuală, 
dar pentru restul pacienţilor rămâne important de aflat 
doar dacă viaţa lor sexuală este satisfăcătoare sau nu. 
trebuie judecate bine momentul optim şi gradul de 
detaliere al întrebărilor despre homosexualitate. 

 În final, se vor pune întrebări despre metodele de 
contracepţie şi, dacă este cazul, despre dorinţa pacientului 
de a avea copii. 
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 Copiii: nume, sex, vârstă, temperament, dezvoltare 
afectivă, sănătate fizică şi mintală a copiilor. Sarcinile, 
naşterile, avorturile (provocate/spontane) sunt 
evenimente importante asociate uneori cu reacţii 
psihologice adverse ale mamei. Informaţiile despre 
copiii pacientului sunt relevante pentru problemele 
actuale şi pentru tipul de viaţă familială. 

 Cum mulţi copii pot fi afectaţi indirect de bolile 
părinţilor, trebuie aflat dacă o femeie sever deprimată 
creşte copii sau dacă un bărbat alcoolic şi violent 
trăieşte împreună cu copiii săi. Probleme medicale 
anterioare: afecţiuni, operaţii, accidente. 
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 Afecţiuni psihice anterioare: natura şi durata 
afecţiunilor; evoluţie. 

 Condiţii de viaţă actuale: întrebările despre 
locuinţă, gospodărie, situaţia financiară ajută la 
înţelegerea circumstanţelor în care trăieşte 
pacientul, a aspectelor din viaţa sa care pot 
reprezenta factori de stres şi a modului în care 
afecţiunea actuală se poate repercuta asupra 
acestora. 

 Nu se poate formula o regulă generală despre 
cantitatea de informaţie care trebuie obţinută, 
aceasta rămânând o problemă de bun simţ. 
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 Personalitatea premorbidă
 Relaţii: prietenii puţine sau multe, superficiale/strânse. 

 Folosirea timpului liber: pasiuni, curiozităţi. 
 Dispoziţia predominantă: anxios, îngrijorat, vesel, 

deznădăjduit, optimist, pesimist, dispreţuitor/prea 
încrezător în sine, stăpânit/demonstrativ, stabil/instabil. 

 Caracter: sensibil, rezervat, timid, sperios, suspicios, 
gelos, certăreţ, iritabil, impulsiv, egoist, timid, stângaci, 
dependent. 

 Atitudini şi norme: moral şi religios, atitudine faţă de 
sănătate şi faţă de propriul corp. 

 Obiceiuri: mâncare, alcool, tutun, medicamente.
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 Vă mulţumesc!


