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Ankieta dotycząca stanu zdrowia, wagi i predyspozycji
jedzeniowych
Wszystkie podane informacje są objęte tajemnicą
Poniższe pytania służą do zebrania informacji koniecznych do opracowania prawidłowego
planu żywieniowego.

……..……………………………………..………………………………….
Nazwisko, imię

Wiek……        email………………..……………………………………….

Wyniki badań - proszę zeskanować i przesłać razem z wypełnioną ankietą.

HbA1c (hemoglobina glikowana)  przy chwiejnej cukrzycy z ostatnich 3 miesięcy

Cholesterol całkowity z ostatnich 3 miesięcy

Cholesterol frakcji LDL i HDL z ostatniego roku

Triglicerydy z ostatniego roku

Kreatynina z ostatniego roku

Morfologia z ostatniego roku

Jak długo choruje Pan/Pani na cukrzycę/cierpi na insulinooporność?

………………………………………………………………………………...

Czy cukrzyca była poprzedzona insulinoopornością?

…………………………………………………………………………………

Czy miał(a) Pan/Pani hipoglikemię?

Jeśli tak, co było jej przyczyną ,np. posiłek nie zjedzony na czas, brak leku

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Czy miał(a) Pan/Pani hiperglikemię tylko związaną z cukrzycą?

Jeśli tak to:
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czy poziom cukru we krwi często ulega zmianie, np. wskutek nieprawidłowej diety, za dużo

węglowodanów w diecie, infekcja w organizmie, zażywanie innych leków

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Czy do tej pory wystąpiły u Pana/Pani jeszcze inne powikłania cukrzycy niż wyżej

wymienione?

Jeśli tak to jakie:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Czy zażywa Pan/Pani leki przeciwcukrzycowe czy leki przeciwcukrzycowe i insulinę?

Jeśli tak, proszę wymienić jakie, jakie dawki i jak często

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Czy był(a) Pan/Pani wcześniej w kontakcie z dietetykiem ze względu na cukrzycę?

…………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………...

Inne choroby  i nawyki

Czy choruje lub chorował(a) Pan/Pani na którąś z następujących chorób?
(Proszę podkreślić rodzaj choroby lub zakreślić tak czy nie)
choroby serca (zawał mięśnia sercowego, choroba wieńcowa,
wada serca, zaburzenia rytmu serca, zapalenie mięśnia sercowego) TAK NIE

inne choroby układu krążenia (nadciśnienie, niskie ciśnienie,
omdlenia, duszności) TAK NIE

choroby układu pokarmowego (choroba wrzodowa żołądka,
dwunastnicy, choroby jelit) TAK NIE
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choroby wątroby (kamica, żółtaczka, marskość wątroby) TAK NIE

choroby układu moczowego (zapalenie nerek, kamica nerkowa,                      TAK NIE

trudności w oddawaniu moczu)

choroby tarczycy (nadczynność, niedoczynność, wole obojętne) TAK   NIE

choroby układu nerwowego (padaczka, parkinson) TAK NIE

Czy cierpi Pan/Pani na niedobór witamin? TAK NIE

Jeśli tak to jakie:

…………………………………………………………………………………….

Czy cierpi Pan/Pani na niedobór minerałów? TAK NIE

Jeśli tak to jakie:

…………………………………………………………………………………...

Czy pali Pan/Pani tytoń? TAK NIE

Jeśli tak, to ile i od kiedy:

…………….……………………………………………………………………….

Czy pije Pan/Pani alkohol? TAK NIE

Czy zażywa Pan/Pani środki uspokajające, nasenne, narkotyki i inne leki niż

przeciwcukrzycowe ? TAK NIE

Jeśli tak to jakie: ……………….……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

Waga

Aktualna waga …………………………………………………………………..

Obwód pasa, bioder i uda w centymetrach

……………………………………………………………………………………...

Wzrost w centymetrach

………………………………………………………………………………………

Aktywność fizyczna (duża, średnia, mała, wcale)

……………………………………………………………………………………...
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Predyspozycje jedzeniowe

Czy jest Pan/Pani na coś uczulony? Np. Orzechy, jajka, produkty mleczne         TAK NIE

Jeśli tak to na co: ………………………………………………………………………………………

Czy są produkty, których Pan/Pani zdecydowanie nie lubi? TAK  NIE

Jeśli tak to jakie: ………………………………………………………………………………………

Czy lubi i je Pan/Pani słodycze?                                                                             TAK  NIE

Czy stosuje Pan/Pani słodziki?                                                                               TAK  NIE

Jeśli tak to jakie:

………………………………………………………………………………………

Proszę opisać co obecnie spożywa Pan/Pani przykładowo w ciągu dnia i w jakich ilościach

śniadanie

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

obiad

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

kolacja

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Czy podjada Pan/ Pani między posiłkami?                                                            TAK   NIE

Czy pije Pan/Pani napoje słodzone i używa jakąś formą cukru, np. miód, syrop agawa?

………………………………………………………………………………………        TAK   NIE

Powyższa ankieta zdrowia jeśli wypełniona i odesłana na wskazany adres lchf@lchfdieta.pl

jest potwierdzeniem zawarcia umowy. Po przeprowadzonej konsultacji dietetycznej online

nie ma możliwości zwrotu kosztów.

mailto:lchf@lchfdieta.pl
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Oświadczenie osoby kupującej plan diety
Niniejszym oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne z prawdą.

Ja,  ..…………………….............................................................
Imię, nazwisko

…………………………                                                ……………………………....…
data podpis osoby kupującej


