
Wywiad ma na celu dostosowanie do Ciebie programu żywieniowego oraz trybu postępowania.

Czas potrzebny do wypełnienia to około 30 minut. Prosimy o dokładne i szczegółowe wypełnienie. 
Formularz będzie analizowany przez naszego dietetyka.

Wypełniony formularz należy umieścić w Portalu Pacjenta (w zakładce Wyślij dokumentację medyczną), 
co najmniej trzy dni przed umówioną konsultacją z dietetykiem. 

Do formularza należy dołączyć wyniki zawartych pakiecie badań laboratoryjnych i diagnostycznych. 
W przypadku diety w zdiagnozowanym schorzeniu, należy dołączyć wyniki badań potwierdzających 
stan zdrowia.

Odchudzanie pod kontrolą
Wywiad zdrowotno-żywieniowy
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Imię

Nazwisko

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................

Wiek .................................................................................................................

Wzrost ...........................................................................................................

Ile posiłków dziennie Pani/Pan spożywa? ............................................................................................................................

W jakich godzinach? .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Godzina, o której jada Pani/Pan ostatni posiłek w ciągu dnia? ...............................................................................................................................................................................................................................

Czy posiłki przygotowuje Pani/Pan samodzielnie? .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Ile czasu może Pani/Pan poświęcić na posiłek w ciągu pracy ...................................................................................................................................................................................................................................

Czy w miejscu pracy istnieje możliwość podgrzania gotowego posiłku lub możliwość zagotowania wody? ...................................................................................

Numer telefonu

Adres e-mail

Siedzący Stojący Duży wysiłek fizyczny

Wykonywany zawód:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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siedzący (siedzę lub stoję przez większość czasu - nie ćwiczę regularnie)

średnio (siedzę lub stoję przez większość czasu, ale wykonuję proste ćwiczenia i uprawiam jakiś lekki sport) 

umiarkowany (dużo chodzę i inne czynności, które utrzymują mnie w ruchu przez cały dzień)

aktywny (uprawiam sport przez wiele godzin, częściej niż dwa razy w tygodniu)

Proszę zdefiniować swój typ aktywności:

papierosy  Ile dziennie?  ............................................................................................................................

alkohol  Ile dziennie?  ............................................................................................................................

kawa  Ile dziennie?  ............................................................................................................................

mocna herbata Ile dziennie?  ............................................................................................................................

Stosowane używki

Czy drogę do pracy pokonuje Pani/Pan pieszo? 

Czy uprawia Pani/Pan regularnie sport? 

Proszę o podanie dokładnego opisu zajęć oraz ich intensywności. 

Jaki rodzaj aktywności fizycznej jest Pani/Pan skłonna/y uprawiać? 

Godziny pracy:  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jak często je Pani/Pan słodycze ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jakie? ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ile płynów dziennie Pani/Pan wypija?   ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tak Nie Jeśli tak, ile czasu to zajmuje?    .....................................................................................................................................................................................................................

Czy je Pani/Pan pomiędzy posiłkami? 

Tak Nie Jeśli tak to co i w jakich sytuacjach?    ...............................................................................................................................................................................................

Tak Nie Jeśli tak to jaki i jak często, ile czasu trwają zajęcia?  ...............................................................................................................................................
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Ulubione soki owocowe:

Czy lubi Pani/ Pan koktajle, smoothie?

Tak Nie

Ulubione soki przecierowe marchewkowe, wieloowocowe typu Karotka, Pysio lub Kubuś

woda          napary herbaciane          soki          kompoty          napoje gazowane          energetyczne 

inne, jakie:   ....................................................................................................................................................................................................................

Rodzaje płynów:

Ulubione soki warzywne, jednodniowe np. marchewkowy

Jeśli tak to z mlekiem czy jogurtem naturalnym?     ........................................................................................................................................................................................................................................................................

 Jeśli tak to jakie? Proszę podać firmę i rodzaj płatków lub musli    ........................................................................................................................................................................................................................

Jeśli tak proszę wymienić jakie?   .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Czy słodzi Pani/Pan napoje?

Do czego i ile używa Pani/Pan soli?

Jakie pieczywo Pani/Pan spożywa? Proszę wymienić jak najwięcej przykładów. 

Tak Nie

Czy w diecie pojawia się pieczywo paczkowane tostowe, krojone typu Schulstad, chrupkie typu Wasa lub wafle ryżowe? 

Czy jada Pani/Pan płatki kukurydziane, pszenne, owsiane lub musli?

Tak Nie

Czy jada Pani/Pan kasze, makarony lub ryż? 

Tak Nie

Tak Nie

 Jeśli tak to czym i w jakich ilościach?   ............................................................................................................................................................................................
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Czym smaruje Pani/Pan pieczywo?

W kuchni używa Pani/Pan oleju czy oliwy? 

Czy spożywa Pani/Pan produkty typu fast food

Tak Nie

Jeśli tak proszę wymienić jakie i jak często?  

Jak często jada Pani/Pan warzywa?  

Jak często jada Pani/Pan owoce? 

Jeśli tak proszę podać rodzaj stosowanego tłuszczu:   .........................................................................................................................................................................................................................................................

Proszę podać firmę:   ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Proszę wymienić ulubione warzywa oraz te „zjadliwe” które mogą pojawić się w jadłospisie.

Ulubione warzywa strączkowe? 

Jakie warzywa najczęściej Pani/Pan spożywa i w jakiej postaci (zapiekane, smażone, gotowane, duszone itp.)? 

Proszę wymienić ulubione zestawy i mieszanki warzyw mrożonych. 

Proszę wymienić najczęściej spożywane surówki lub sałatki do dań obiadowych

Jakie najczęściej? Proszę wymienić ulubione: 
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Czy lubi Pani/Pan owoce sprzedawane w zalewie w puszkach? 

Tak Nie

Jeśli tak proszę wymienić jakie?  

Jak często jada Pani/Pan jaja? 

Ulubione bakalie (owoce suszone, kandyzowane, orzechy) 

słodki          słony          ostry          ziołowy          kwaśny

Preferowany smak potraw: 

 W jakiej postaci spożywa Pani/Pan owoce (surowe, gotowane, przetarte)? 

Ulubione smaki dżemów i konfitur, powideł

Ulubione produkty mleczne (np. jogurty, sery żółte, sery pleśniowe, twarogi, serki topione, serki homogenizowane, maślanki, 
kefiry, desery mleczne itp.) 

Proszę podać producenta tych produktów 

I w jakiej postaci są one przygotowywane (gotowane na twardo, miękko, jajecznica itd.)? 

Czy jada Pani/Pan gotowe, mrożone potrawy mączne oraz warzywno-mięsne np. pierogi, pyzy, kluski śląskie, danie 
meksykańskie, indyjskie itp.

jaki najczęściej?   .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Jakich przypraw Pani/Pan używa w czasie gotowania (w tym świeże zioła np. koperek)? 

Produkty z których Pani/Pan NIE jest w stanie zrezygnować? 

Produkty, których Pani/Pan NIE LUBI

Najczęściej spożywane rodzaje mięsa np. drobiowe, wieprzowe, wędliny, podroby, parówki, pasztety, konserwy mięsne i inne? 

Ulubione gatunki i rodzaje ryb (ryby świeże, wędzone, konserwy rybne itp.

W jaki sposób są przyrządzane (np. smażenie/duszenie/gotowanie/pieczenie/inne)? 

 Jak często mięso i produkty mięsne (i rybne) pojawiają się w Pani/Pana jadłospisie? 

Jakie najchętniej? 

Czy je Pani/Pan zupy? 

Preferowane dodatki do potraw typu: ketchup, majonez, musztarda, chrzan itp.

Tak Nie Jak często?   ............................................................................................................................................................................................
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Kiedy ma Pani/Pan największą ochotę na jedzenie? 

Czy są potrawy/produkty po których czuje się Pani/Pan źle? 

 Czy aktualne występują u Pani/Pana choroby/dolegliwości związane z przewodem pokarmowym? 

Czy choruje Pani/Pan na inne schorzenia? 

Czy przyjmuje Pani/Pan leki Jeśli tak to jakie (możliwość interakcji z żywnością)? 

Suplementy? Jeśli tak to jakie? 

Czy stosowała/stosował Pani/Pan suplementy odchudzające? Jeśli tak to jakie i z jakim efektem? 

Czy ma Pani/Pan alergie na pokarmy?  Jeśli tak to na jakie? 

Jak często się Pani/Pan wypróżnia? 

Od kiedy ma Pani/Pan nadwagę? 

Ulubione desery typu: kisiel, budyń, galaretka owocowa i inne

Czy stosowała/stosował Pani/Pan diety odchudzające? 

Tak Nie
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Jeśli tak to jakie: 

Jak często?

Z jakim efektem?

Kiedy uczucie głodu było największe? 

Czy ktoś w rodzinie ma nadwagę? 

Proszę podać swoją najmniejszą masę ciała w życiu dorosłym: ....................................................................................................................................................

Ile chciałaby/chciałby Pani/Pan ważyć? ...................................................................................................................................................................................................

Dlaczego chce Pani/Pan schudnąć?

śniadanie 

2 śniadanie 

obiad 

podwieczorek

kolacja 

Proszę wymienić swoje ulubione dania obiadowe, przekąski oraz zestawy śniadaniowe. 

Proszę opisać swój jadłospis od śniadania do kolacji i uwzględnić w nim nawet najmniejsze ilości spożywanych produktów. 

Proszę podać przepis na swoje ulubione danie np. obiadowe, które mogłoby pojawić się w jadłospisie 
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Obwód ramienia:  ............................................................................................................................

Obwód klatki piersiowej: .......................................................................................................

Obwód talii:   ...........................................................................................................................................

Obwód pasa: .........................................................................................................................................

Obwód bioder:  ......................................................................................................................................

Obwód uda: ................................................................................................................................................

Obwód łydki:   ..........................................................................................................................................

Wzrost:   .............................................................................................................................................................

Pani /Pana życzenia dotyczące diety lub jadłospisu 

Mierzenie obwodów ciała
Wykonaj pomiary zgodnie z instrukcją zamieszczoną na poniższym rysunku. Podaj wyniki pomiaru w centymetrach. 

obwód łydki
w najszerszym miejscu

obwód uda
w najszerszym miejscu

obwód bioder
w najszerszym miejscu

obwód pasa około 1cm 
poniżej pępka

obwód talii (najwęższe)
miejsce tułowia

obwód klatki piersiowej

obwód ramienia (biceps)
w najszerszym miejscu

Jak prawidłowo zmierzyć obwody swojego ciała?
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Analiza składu ciała 
(pomiar wagą łazienkową)

ważymy się i mierzymy na czczo (w godzinach rannych) 
lub 2-3 godziny od ostatniego posiłku (można pić wodę)

24 godziny przed ważeniem nie spożywamy napojów na bazie kofeiny czy alkoholu

12 godzin przed pomiarem unikamy dużego wysiłku fizycznego

pomiar u kobiet najlepiej przeprowadzać między 5-20 dniem cyklu miesięcznego

podczas badania trzeba mieć bose stopy

Waga (w kg):  ............................................................................................................................

Pozostałe parametry dostępne w Twojej wadze łazienkowej:

Inne uwagi (ewentualne uzupełnienia, które nie zmieściły się w polach formularza):

Jeżeli masz wszczepiony rozrusznik serca lub inny implant medyczny lub jesteś w ciąży 
nie powinieneś wykonywać badania składu ciała.
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