
psychodietetyka.org

UZUPEŁNIA DIETETYK:

Obecna masa ciała:

Wzrost:

Rodzaj diety:

Zalecane kcal:

Cel:

Bardzo prosimy o rzetelne i zgodne z faktycznym stanem zdrowia wypełnienie poniższej 
ankiety ze względu na bezpieczeństwo i dokładność przeprowadzanych pomiarów, a także 
dostosowanie jak najlepszego indywidualnego planu żywieniowego.

UZUPEŁNIA PACJENT:

Imię i Nazwisko: 

Adres:

Data urodzenia: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Skype: 

Rozrusznik serca:

 Tak

 Nie

Ciąża:

 Tak

 Nie

Z jakiego źródła dowiedział/a się Pan/Pani o naszym gabinecie?

 Facebook

 dietetyk-krakow.pl

 psychodietetyka.org

 znajomi

 inne
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I.STAN ZDROWIA

1. Czy przyjmuje Pani/ Pan jakiekolwiek leki? 
□Tak   □Nie 
Jeśli tak proszę o wypełnienie poniższej tabelki: 

Nazwa leku W jakiej 
dawce (mg) 

Ile razy dziennie Na jaką dolegliwość/chorobę jest 
stosowany lek? 

    
   

    
   
   
   

 
2. Czy stosuje Pani/ Pan Jakiekolwiek suplementy diety, parafarmaceutyki, preparaty 

witaminowe i inne? 
□Tak   □Nie 
Jeśli tak, proszę o wypełnienie poniższej tabelki: 

Nazwa suplementu Jak często jest 
stosowany W jakim celu jest stosowany? 

   
  
  

   
  
  

3. Czy pije Pani/Pan herbaty ziołowe lub spożywa inne preparaty ziołowe? 
□Tak   □Nie 
Jeśli tak proszę o wypełnienie poniższej tabelki: 

Nazwa preparatu ziołowego Jak często jest stosowany W jakim celu jest 
stosowany? 
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4. Czy choruje Pani/ Pan na: 
□ Cukrzycę typu I 
□ Cukrzycę typu II 
□ Nadczynność tarczycy 
□ Niedoczynność tarczycy 
□ Nadciśnienie 
□ Miażdżycę 
□ Dnę moczanową 
 
□ Chorobę Hashimoto 
□ PCOS (Zespół Policystycznych Jajników) 
□ Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego 
□ Toczeń rumieniowaty lub układowy 
□ Celiakię / Nietolerancję glutenu 
□ Stwardnienie rozsiane 
 
□ Choroby nerek 
□ Choroby wątroby 
Jeśli tak proszę 
wymienić………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Jeśli choruje Pani/ Pan na jakiekolwiek inne choroby proszę wymienić: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Czy cierpi Pani/Pan na: 
□ Zgagę 
□ Nadkwasotę 
□ Wrzody żołądka lub dwunastnicy 
□ Wzdęcia 
□ Zaparcia 
□ inne dolegliwości przewodu 
pokarmowego……………………………………………………………………………………………… 

6. Czy w Pani/ Pana najbliższej rodzinie ktoś choruje lub chorował na: 
□ Chorobę Hashimoto 
□ Nadczynność tarczycy 
□ Niedoczynność tarczycy 
□ Reumatoidalne Zapalenie Stawów 
□ Cukrzycę typu I 
□ Cukrzycę typu II 
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7. Czy po zjedzeniu produktów mącznych (pieczywo, makaron) obserwuje
Pani/ Pan u siebie następujące objawy? 

□ Bóle brzucha 
□ Wzdęcia 
□ Rozwolnienie 
□ Gazy 
□ Senność 
Inne: 

8. Czy po zjedzeniu produktów mlecznych (mleko, kefr, jogurt, sery) obserwuje Pani/Pan u 
siebie następujące objawy? 

□ Bóle brzucha 
□ Wzdęcia 
□ Rozwolnienie 
□ Gazy 
□ Senność 
Inne: 

9. Czy miewa Pani/Pan bóle głowy? Jeśli tak, to jak 
często?.......................................................................................... …

10. Czy miewa Pani/Pan migreny? Jeśli tak, to jak 
często?.............................................................................................. 

11. Czy występują u Pani/Pana obrzęki lub bóle stawów, zwłaszcza w obrębie palców, kolan 
czy stóp? 

□ tak   □ nie 
12. Czy dotyczą Pani/Pana następujące objawy 

□ Alergie 
□ Wysypki skórne 
□ Ciągłe zmęczenie 
□ Brak apetytu 
□ Cienie pod oczami 
□ Nocne pocenie się 
□ Wzdęcia 
□ Nieprzyjemny oddech po przebudzeniu 
□ Nalot na języku (rano, po przebudzeniu) 
□ Problemy z koncentracją 
□ Zatrzymywanie wody w organizmie 
□ Problemy ze snem 
□ Słabe paznokcie 
□ Sztywność mięśni/ ścięgien 
□ Swędzenie oczu 
□ Suche, zaczerwienione oczy 
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13. Czy ma Pani/Pan stwierdzone alergie pokarmowe? Jeśli tak, to na jakie
produkty? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Czy obserwuje Pani/Pan u siebie następujące objawy? 
□ Częste uczucie zmęczenia 
□ Nadmierną senność 
□ Obniżenie nastroju lub myśli depresyjne 
□ Częste uczucie zimna 
□ Przyrost masy ciała pomimo słabego apetytu 
□ Osłabiona pamięć 
□ Problemy z koncentracją 
□ Łamliwość i wypadanie włosów 
□ Suchość skóry 
□ Obrzęk szyi 
□ "Nalana" twarz  

15. Czy wypróżnienia są regularne? 
□ Tak 
□ Nie 

16. Ile razy w tygodniu? Ile razy dziennie? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 

II. HISTORIA ODCHUDZANIA

1. Czy korzystała Pani/ Korzystał Pan wcześniej z usług dietetyka? 
2. Czy próbowała Pani/ próbował Pan wcześniej odchudzać się samodzielnie? Jeśli tak czy 

stosowała Pani/ stosował Pan: 
□ Dietę Kopenhaską 
□ Dietę Dukana 
□ Dietę Kapuścianą 
□ Dietę 1000 kcal 
□ Inne diety? Proszę wymienić/ opisać 
jakie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Czy stosowała Pani/ stosował Pan jakiekolwiek suplementy diety lub leki w celu 
schudnięcia? Jeśli tak, proszę wymienić. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4. Czy wcześniejsze próby odchudzania przyniosły efekt? Proszę opisać. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Czy wystąpił u Pani/Pana efekt jo-jo po stosowaniu wcześniejszych prób odchudzania? 
□ Tak    □ Nie 
 

III. SAMOPOCZUCIE PSYCHICZNE

1. Czy cierpi Pani/Pan na (proszę zaznaczyć, jeśli tak) : 
□ Depresję 
□ Wahania nastroju 
□ Lęki 

Zaburzenia odżywiania takie jak:
□Bulimia
□Anoreksja
□Kompulsywne objadanie się

2. Czy korzysta Pani/Pan z usług psychologa? 
□ Tak    □ Nie 
 
Jeśli tak, proszę opisać w jakim zakresie
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Czy zdarzyło się Pani/Panu wywołać wymioty, ponieważ nie czułeś/aś się dobrze z 
"pełnym brzuchem"?

TAK / NIE
4. Czy boi się, Pani/Pan,że stracił(a) kontrolę nad ilościami spożywanego jedzenia?

TAK / NIE
5. Czy ostatnio schudł (a) Pani/Pan  więcej niż 6 kilogramów w mniej niż 3 miesiące?

TAK / NIE
6. Czy uważa Pani/ Pan, że jest za gruba/y, podczas gdy wszyscy naokoło twierdzą, że 

jest Pani/ Pan za chuda/y?
TAK / NIE

7. Czy jedzenie zajmuje dominujące miejsce w Pani/ Pana życiu?
TAK / NIE
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IV. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

1. Czy uprawia Pani/Pan regularnie jakiś sport? Jeśli tak proszę opisać jaki i jak często 
Pani/Pan ćwiczy 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Czy doznała Pani/doznał Pan kiedykolwiek kontuzji lub urazu? Jeśli tak proszę opisać co 
się stało 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V. DODATKOWE INFORMACJE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, iż udzieliłem pełnej, zgodnej z prawdą informacji dotyczącej mojego stanu zdrowia oraz
poinformowałem o wszystkich znanych mi chorobach i dolegliwościach zdrowotnych.

Ponoszę odpowiedzialność za zatajenie tych informacji oraz możliwe skutki zdrowotne wprowadzenia w błąd
osoby opracowującej leczenie dietetyczne

……………………………………....
Podpis pacjenta  (miejscowość i data)
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