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Kwestionariusz żywieniowy 

1. Proszę o rzetelne wypełnienie ankiety i przesłanie jej na adres dietetyk@erbe.waw.pl 

Na wizytę do gabinetu proszę przynieść wydrukowaną ankietę, która pozostanie w kartotece pacjenta 

Imię i Nazwisko 

dziecka 

 

 

Imię i Nazwisko 

rodzica 
 

PESEL dziecka Miejsce zamieszkania/Adres Obecna masa ciała/wzrost 

 Grupa krwi:       O        A        B        AB                                           Data wizyty: 

 
Telefon, dane do kontaktu 

nr tel.: 

e-mail: 

Powód i cel wizyty  

  

Czy obecne schorzenie było leczone? (T/N) W jaki sposób? Czego oczekujesz od dietetyka? 

 

Skąd wiesz o 

działalności 

poradni? 

Polecenie Strona www Facebook ulotka 

 

Inne: 

Przyjmowane leki i suplementy (rodzaj, firma, dawka, jak długo stosowane) 

Alergie pokarmowe  

 

Czy wśród najbliższych krewnych są problemy z otyłością, ze skórą,  cukrzycą, tarczycą, jelitami, 

alergiami, nowotworami, itp.? 

Czy dziecko sięga po słodycze po posiłku? Jakie? 

Tryb życia dziecka : aktywny,  umiarkowanie aktywny,   mało aktywny 
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2. Proszę zaznaczyć w poniższej tabeli występujące objawy i/lub wpisać inne w wolne miejsca dolegliwości dziecka, 
które wystąpiły w ciągu ostatnich 6 miesięcy:  

 

 

3. Proszę dokładnie wypełnić poniższe pola dotyczące pracy przewodu pokarmowego dziecka 

 

Częstość wypróżnień  
(jak często, jaka forma, czy pełne/niepełne, 

luźne,biegunka, zaparcia) 

 

Zapach stolca jest nieprzyjemny i 

drażniący(tak, nie; jaki zapach – kwaśny, 
metaliczny, siarkowy, cuchnący, inny) 

 

Barwa stolca (brązowa, zielona, jasna, żółta, 

inna) 

 

Krew w stolcu (tak, nie, była w przeszłości) 

 

Mam „strzelające” stolce(tak, nie; po jakich 

produktach) 

 

Po posiłkach czuję ciężkość na 

żołądku(tak, nie, po jakich produktach/ 

posiłkach) 

 

Jak często przyjmowane są antybiotyki  

 

 

Wrzody żołądka, stany zapalne jelit/ 

żołądka (są, były, nie było w przeszłości) 

 

 

Zgaga, pieczenie , burczenie w brzuchu, 

napady głodu,  

 

Wzdęcia po spożyciu owoców, mleka, 

soku,  

 

Nudności, wymioty (są, były, nie było w 

przeszłości) 

 

 

 

OBJAWY 
JAK 

CZĘSTO 
(np. raz w tyg.) 

OBJAWY 
JAK 

CZĘSTO 
(np. raz w tyg.) 

bóle głowy  katar  

migreny  stany zapalne zatok  

bezsenność/ problemy ze snem  problemy  skórne  

lęki  świąd skóry  

Astma/alergia  Kolka   

Bóle wzrostowe/ pleców  Moczenie nocne  

Atak padaczki  Mózgowe porażenie dziecięce  

Bóle nóg  Problemy z trawieniem  

Infekcja uszu  Napady złości  

Nawracająca gorączka  skolioza  

Wypadek   inne  

    

    

    

    



   

3 
 

Pracownia Dietetyczna ERBE  

M | +48 601 327 873 

E  | dietetyk@erbe.waw.pl 

W | www.erbe.waw.pl 

4. Jeśli jest dziecko alergikiem, koniecznie napisz, czy było odczulanie. 
 

Immunoterapia alergenowa (odczulanie)  

W jakich latach (np. od 2010 – 2015 r.) –  
Proszę zaznaczyć alergeny, na które zostało przeprowadzone odczulanie: 

jad owadów żądlących                 

pyłki traw i zbóż                     
pyłki drzew (jakich? ………………………………) 

pyłki chwastów (jakich? …………………..)                   

roztocza kurzu domowego, roztocza magazynowe                  
nabłonki i sierść kota                  

alergeny pleśni (Alternaria, Cladosporium) 
CZY WYSTĄPIŁA POSTAĆ WSTRZĄSOWA TAK LUB NIE - PO JAKIM PRODUKCIE 

 

 

 

5. Czy przez ostatni rok była stosowana jakąkolwiek dieta (np. bezglutenowa, bezmleczna, niskokaloryczna, 

białkowa, wegetariańska)? Jeżeli tak, to proszę uzupełnić poniższe informacje: 

 

Rodzaj stosowanej diety 
(nazwa diety, czy była ułożona przy pomocy 

specjalisty, jaka była motywacja)  

 
 

 

Okres, kiedy była stosowana dieta  
(od kiedy do kiedy?) 

 

 

 

6. Proszę opisać swoje preferencje żywieniowe (wymienić konkretne produkty): 

Przykładowe produkty  

 

Produkty i potrawy, jakie  

lubię / spożywam: 

 

Produkty i potrawy, jakich  

nie lubię / nie spożywam: 

mleko, ser, twaróg, jogurt, kefir, 

śmietana, serek wiejski, desery 

mleczne, inne 

  

jaja (jaki rodzaj jaj)   

chleb pszenny, mieszany, żytni, na 

zakwasie, z drożdżami, bułki (jakie) 
  

makaron pszenny, jajeczny, żytni, 

gryczany, pszenny pełnoziarnisty, z 

semoliny, z pszenicy durum, orkisz, 

inny  

  

kasze: jaglana, gryczana, 

jęczmienna, owsiana, kuskus, 

kukurydziana, amarantus, komosa 

ryżowa, ryż biały/ brązowy/ basmati, 

inne  

  

Mięsa (wieprzowe, wołowe, indyk, 

kurczak, podroby, cielęcina, królik, 

kaczka, dziczyzna; wędliny i 
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konserwy – jakie?) 

ryby (łosoś, makrela, śledź, karp, 

inne – w jakiej formie; dzikie, 

hodowlane) 

  

owoce morza (jakie)   

owoce (jakie i w jakiej formie – 

świeże, konfitura, sok) 
  

warzywa (jakie i w jakiej formie – 

świeże, duszone, mrożone, sok) 
  

nasiona strączkowe (soja, soczewica, 

ciecierzyca, fasola, groch, fasolka 

szparagowa, groszek, inne) 

  

ziarna, pestki i orzechy (jakie)   

napoje (napoje gazowane, herbata, 

kawa, soki,) 
  

tłuszcze (olej rzepakowy, oliwa z 

oliwek, olej kokosowy, smalec, 

inne) 

  

Przyprawy(pieprz, majeranek, 

kurkuma, imbir, kminek, bazylia, 

inne 

  

ciasta i słodycze, batony (jakie, 

domowe, kupione) 
  

dania   

 

7. Proszę prowadzić dziennik żywieniowy dziecka przez 3 kolejne dni (najlepiej obejmujące jeden dzień weekendowy - 

świąteczny, wolny od pracy) w celu oceny żywienia. STANOWI GŁÓWNY ELEMENT DIAGNOSTYKI DLATEGO 

PROSZĘ O JEGO OBOWIĄZKOWE OPRACOWANIE. 

o Godzina spożycia: godzina, o której został spożyty dany posiłek. 

o Rodzaj posiłku i miejsce spożycia: I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, przekąska/„pojadanie” oraz np. 

dom, restauracja, szkoła, na spacerze itd. 

o Spożyte produkty/potrawy: należy wymienić wszystkie produkty lub potrawy spożywane na określony posiłek, zaznaczając 

przy tym sposób przyrządzania potraw (np. gotowane, smażone, duszone, pieczone, typu fast food, gotowe danie) oraz w 

miarę możliwości rodzaj użytych produktów (np. w przypadku drobiu należy określić które części zostały spożyte – udo, 

pierś, skrzydełko). W przypadku potraw należy podać skład dań (np. składniki zup). Ważne jest, aby wpisać wszystkie 

potrawy, również przekąski oraz wszystkie napoje, alkohol, papierosy, zażywane leki, gumy do żucia. 

o Ilość: w miarę możliwości należy zapisać wielkość porcji poszczególnych produktów lub potraw wyrażane w gramach (lub 

miarach domowych), np. 150 gram jogurtu ,1 szklanka soku marchwiowego itd.;  

o Samopoczucie dziecka: proszę każdego dnia krótko opisać ogólne samopoczucie, zmęczenie, ewentualne bóle oraz wszelkie 

niepokojące objawy/dolegliwości i uwagi, jakie zauważysz u dziecka. 
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DZIEŃ 1, data i dzień tygodnia:  

Godzina, o której dziecko wstało:  

Godzina, o której  dziecko położyło się spać:  

Godzina 

spożycia 

Rodzaj posiłku i 

miejsce spożycia 
Spożyte produkty/potrawy/ napoje Ilość 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

Samopoczucie/ niepokojące objawy:  

 

DZIEŃ 2, data i dzień tygodnia:  

Godzina, o której dziecko wstało:  

Godzina, o której  dziecko położyło się spać:  

Godzina 

spożycia 

Rodzaj posiłku i 

miejsce spożycia 
Spożyte produkty/potrawy/ napoje Ilość 
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Samopoczucie/ niepokojące objawy:  

 

DZIEŃ 3, data i dzień tygodnia:  

Godzina, o której dziecko wstało:  

Godzina, o której  dziecko położyło się spać:  

Godzina 

spożycia 

Rodzaj posiłku i 

miejsce spożycia 
Spożyte produkty/potrawy/ napoje Ilość 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

Samopoczucie/ niepokojące objawy:  
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NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE PODANE POWYŻEJ DANE SĄ PRZEZE MNIE 

ZROZUMIAŁE, ZGODNE Z PRAWDĄ I STANEM FAKTYCZNYM. WSZYSTKIE ZMIANY 

SYTUACJI ZDROWOTNEJ DZIECKA ZOBOWIĄZUJĘSIĘ ZGŁOSIC PRZY NAJBLIŻSZEJ 

OKAZJI.WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE (PRZECHOWYWANIE I WYKORZYSTANIE) DANYCH 

OSOBOWYCH DZIECKA (DANE TELEADRESOWE) W TUTEJSZYM GABINECIE. Jestem świadom, że 

każda terapia, bez względu na jej charakter, zawiera w sobie znikomy, ale obecny stopień ryzyka i 

nieprzewidzianych powikłań zdrowotnych. Potwierdzam, że nie otrzymałem/am żadnych obietnic dotyczących 

efektywności wykonywanej terapii. Jednakże wyrażam zgodę na jej wykonanie w tutejszej placówce. 

Powyższa informacja jest dla mnie zrozumiała 

 

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

        Czytelny podpis                                                                                              Miejscowość i Data 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich 

danych osobowych przez „ERBE Agnieszka Haszczyńska" z siedzibą w Warszawie, adres: 02-765 Warszawa 

al. Wilanowska 95 lok. 44, w celu komunikacji korzystania z usług medycznych oraz na otrzymywanie za 

pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt, jak również 

informacji o medycznej działalności „ERBE Agnieszka Haszczyńska". 

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. 

przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w 

wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. 

Zostałem/am również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez przez „ERBE Agnieszka Haszczyńska" 

z siedzibą w Warszawie, adres: 02-765 Warszawa al. Wilanowska 95 lok. 44o celu ich zbierania, 

dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą udostępniane 

innym podmiotom. 

 

 ....................................... czytelny podpis  

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

§Podstawa prawna: 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO* w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  


