
Dietetyk Klaudia Sikora
WYWIAD ZDROWOTNO-ŻYWIENIOWY

WSTĘPNA KONSULTACJA ONLINE



ZDROWIE
W jakim celu zgłosił (a) się Pan/Pani do mnie na
konsultację?

Czy leczy się Pan/Pani na choroby przewlekłe
(np. niedoczynność tarczycy, Hashimoto,
insulinooporność, cukrzyca typu II, zespół
policystycznych jajników,)?

● Czy przyjmuje Pan/Pani leki? Jeżeli tak,
jakie dawki?

Czy w Pana/Pani najbliższej rodzinie występują
choroby przewlekłe?

Czy występują u Pana/Pani dolegliwości
zdrowotne ze strony układu
pokarmowego/związane ze spożywaną
żywnością? (bóle brzucha/gazy/przelewania w
jelitach/wzdęcia/zgaga/odbijanie/uczucie ciężkości
po posiłku)?

Jak często występują u Pana/Pani wypróżnienia?
● Czy zauważył (a) Pan/Pani coś nietypowego

z tym związanego (krew, śluz, biegunki,
zaparcia, zmieniony kolor stolca, obecność
resztek pokarmowego w kale)?

Czy występują u Pana/Pani objawy alergii, tj.
pokrzywka, wysypka, świąd, zaczerwienienie,
obrzęki, katar? Czy nasilają się one po spożyciu
konkretnego pokarmu (np. wino, sery pleśniowe,
kiszonki, czekolada, kakao)?
Czy została wykryta u Pana/Pani kiedykolwiek
infekcja, tj. Helicobacter pylorii, pasożyty,
Candida, borelioza, EBV, infekcja pęcherza?

Czy przyjmuje Pan/Pani suplementy diety
(ziołowe tabletki, witaminy, składniki
mineralne)?

● Jeżeli tak, jakie? W jakich dawkach?

Czy w ciągu dnia odczuwa Pan/Pani
zmęczenie/spadki energii? Jeżeli tak, w jakich
porach? Czy tak było zawsze czy dzieje się tak
od pewnego czasu?

Czy występują u Pana/Pani problemy z
pamięcią/ koncentracją? Czy ten problem był od
zawsze czy pojawił się od jakiegoś czasu?
Ile godzin dziennie Pan/Pani śpi? Czy występują
u Pana/Pani problemy z zasypianiem? Czy rano
jest Pan/Pani pełny (a) energii?



Czy ma Pan/Pani problem z wybudzaniem w
nocy? Czy budzi się Pan/Pani o konkretnej
godzinie?
Czy doświadcza Pan/Pani dużej ilości stresu w
swoim życiu? W jaki sposób radzi sobie
Pan/Pani ze stresem i trudnymi emocjami (np.
poprzez jedzenie, uprawianie sportu, spędzanie
czasu z bliskimi, robienie zakupów, poprzez jogę
itd.)?

PYTANIA DO KOBIET
Czy regularnie Pani miesiączkuje? Jak długo
trwa cykl?

Czy miesiączki są bolesne? Czy istnieje
konieczność przyjmowania leków
przeciwbólowych? Czy miesiączki są bardzo
obfite czy może bardzo skąpe? Czy występują
skrzepy?
Czy przed miesiączką pojawia się PMS (ból
głowy, bóle piersi, wkurzenie, zatrzymywanie wody
w organizmie, nadmierna ochota na słodkie/słone
przekąski)?
Czy zmaga się Pani z nawracającymi infekcjami
intymnymi?
Czy występują u Pani problemy z libido?
Czy obserwuje u siebie Pani owulację (zmiana
konsystencji śluzu, kłucie w jajnikach) w połowie
cyklu?

PYTANIA DO MĘŻCZYN
Czy ma Pan niskie libido?
Czy ma Pan problemy z prostatą?

WŁOSY, SKÓRA, PAZNOKCIE, JAMA USTNA
Czy zmaga się Pan/Pani z problemami
skórnymi? Jeżeli tak- jakie są to problemy? Od
kiedy problem ten występuje?
Czy zmaga się Pan/Pani z AZS, ŁZS, łuszczycą?
Czy zmaga się Pan/Pani z problemem
wypadających włosów? Jeżeli tak- od kiedy?
Czy zauważył/a Pan/Pani problem z osłabionymi
paznokciami?
Czy zauważył/a Pan/Pani białe plamki na
paznokciach?
Czy zmaga się Pan/Pani z przykrym zapachem z
ust? W jakich okolicznościach pojawia się ten
zapach?
Czy zauważył/a Pan/Pani nalot na języku o
różnym kolorze (np. białym, żółtym, zielonym)?
Czy występują gruba warstwa tego nalotu?

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
Jaki rodzaj pracy Pan/Pani wykonuje? Czy jest
to praca siedząca/ stojąca? Jak ocenia Pan/Pani
swoją aktywność w ciągu dnia? (średnia ilość
kroków w ciągu dnia)



Czy regularnie uprawia Pan/Pani aktywność
fizyczną?

● Jeżeli tak- jak często?  Jaki to rodzaj
aktywności fizycznej?

● Jak długo z reguły trwa trening?

NAWYKI ŻYWIENIOWE, PRZYZWYCZAJENIA
Jakie i ile płynów Pan/Pani wypija w ciągu dnia?
Czy słodzi Pan/Pani kawę/herbatę?

● Jeżeli tak- czym (cukier/ miód/ erytrytol/
ksylitol/ stewia/ słodzik)?

Czy zdarza się Panu/Pani podjadać pomiędzy
posiłkami?

● Jeżeli tak- po jakie produkty sięga Pan/Pani
najczęściej?

Jakie pieczywo najczęściej Pan/Pani wybiera
(jasne, tostowe, razowe, graham, pełnoziarniste)?

● Czy zwraca Pan/Pani uwagę na jego skład?
Czy spożywa Pan/Pani 5 porcji warzyw i
owoców (około 400-500 g) każdego dnia?
Czy spożywa Pan/Pani orzechy/pestki/nasiona
każdego dnia?
Czy spożywa Pan/Pani tłuste ryby morskie 1-2
razy w tygodniu (tj. łosoś, pstrąg tęczowy, śledź,
sardynki, makrela)?
Czy spożywa Pan/Pani nasiona roślin
strączkowych (tj. soczewica, ciecierzyca, fasola,
bób)?
Czym smaruje Pan/Pani pieczywo (masło,
margaryna, serki, hummus, guacamole)?
Jaki tłuszcz do smażenia wybiera Pan/Pani
najczęściej (oliwa z oliwek, olej rzepakowy, olej
słonecznikowy, olej kokosowy, masło, smalec)?
Jak często je Pan/Pani słodycze lub słone
przekąski?
Czy zdarza się Panu/Pani „zajadać” stres?
Czy stosuje Pan/Pani używki (papierosy,
alkohol)?

● Jeżeli tak- jakie, jak często?
Czy stosował/a Pan/Pani diety redukcyjne?
Jeżeli tak- z jakim skutkiem?
Czy zmaga się Pan/Pani z zaburzeniami
odżywiania?

PYTANIA
W tym miejscu może zadać Pan/Pani wszystkie pytania, na które chce poznać odpowiedzi w trakcie
trwania konsultacji:

1. ….
2. ….
3. …..
4. …..
5. …..



6. …..
Tutaj dodatkowo zostawiam miejsce na ewentualne przemyślenia dotyczące swojej historii
zdrowotnej:

METRYCZKA
Wiek:
Masa ciała:
Wzrost:

Dziękuję bardzo za wypełnienie wywiadu, proszę o przesłanie wypełnionego formularza wraz z 3-dniowym
dzienniczkiem żywieniowym, aktualnymi badaniami, zdjęciami twarzy (przy problemach skórnych) na
adres mailowy 5 DNI PRZED PLANOWANĄ KONSULTACJĄ. W przypadku wysłania dokumentów
zbyt późno konsultacja MOŻE ZOSTAĆ ODWOŁANA, A PIENIĄDZE NIE ZOSTANĄ
ZWRÓCONE.

Najważniejsze zasady dotyczące wstępnej konsultacji:

1. Po wstępnej konsultacji dietetycznej istnieje możliwość wysłania JEDNEGO maila zbiorczego z
pytaniami dotyczącymi zaleceń. W związku z tym proszę dokładnie przemyśleć listę pytań. Na
kolejne maile nie będę odpowiadać.

2. Wyniki badań wysłane między konsultacjami nie będą analizowane. Należy wstrzymać się z
wysyłaniem badań do czasu konsultacji kontrolnej.

3. Kontakt możliwy jest tylko za pomocą drogi mailowej. Na pytania zadawane na
Instagramie/Facebooku/ Whatsappie nie będę odpowiadać.

4. W przypadku nieotrzymania materiałów 5 dni przed planowaną konsultacją może zostać ona
ODWOŁONA, A PŁATNOŚĆ NIE ZOSTANIE ZWRÓCONA.

5. Istnieje możliwość odwołania lub przełożenia konsultacji na 2 TYGODNIE PRZED
PLANOWANYM TERMINEM.


