
Kwestionariusz
dietetyczny

Proszę, uzupełnij ten kwestionariusz przed konsultacją
dietetyczną. Dzięki niemu będę mogła wydać Ci
optymalne zalecenia żywieniowe. Zyskasz też więcej
czasu na pytania i porady. Uzupełniony kwestionariusz
prześlij na: dietetyk@annawieczorek.com lub wydrukuj,
uzupełnij i wręcz mi go już na konsultacji.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych jest Dietetyk Anna Wieczorek, z siedzibą 

w Krakowie, ul. Sołtysowska 11 C, lok. 18. 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, zgodnie

z informacją zawartą w załączniku nr 1 – Oświadczenie RODO.

Dietetyk Anna Wieczorek
annawieczorek.com

tel. 668 597 588

https://annawieczorek.com/


Jakiej pomocy oczekujesz od dietetyka?

Rodzaj pracy (zawodowej) wykonywany przez Ciebie (np. praca siedząca, praca głównie
stojąca itp.). Ile godzin zajmuje Ci ona w ciągu dnia i tygodnia.

Kwestionariusz dietetyczny
OGÓLNE

CEL
Co chcesz osiągnąć dzięki zmianie diety?

Imię i nazwisko

E-mail

Numer telefonu

Masa ciała Rok urodzenia

RUCH

Aktywność wykonywana przez Ciebie w ciągu tygodnia oraz jej częstotliwość (np. 2-3
razy w tygodniu ćwiczenia siłowe przez 1 godzinę, spacer, codziennie ok. 30 minut itp.).

Wzrost



Produkty i dania, których nie lubisz.

Przewlekłe choroby, na które chorujesz (np. niedoczynność tarczycy, cukrzyca typu II,
nadciśnienie itd.). Napisz także, kiedy je zdiagnozowano (np. lipiec 2013).

Przebyte zabiegi operacyjne (np. wycięcie woreczka żółciowego, wycięcie wyrostka
robaczkowego). Napisz także, kiedy były wykonywane.

Dolegliwości, które Ci doskwierają (np. bóle brzucha, wzdęcia, zaparcia, bezsenność,
przewlekłe zmęczenie itd.). Podaj także ich częstotliwość.

Alergie, nietolerancje pokarmowe, na które cierpisz (np. alergia na kurz, truskawki,
nietolerancja laktozy). Napisz także, kiedy je zdiagnozowano i w jaki sposób.

 

JEDZENIE

Twoje ulubione dania i produkty (podaj przynajmniej 3).

ZDROWIE

Leki i suplementy diety, które przyjmujesz. Podaj ich dawkę i częstotliwość przyjmowania.
(np. Eutyrox 75, raz dziennie rano, magnez, dwa razy dziennie (200 mg/ dzień) itp.).
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