
KWESTIONARIUSZ KONSULTACJI DIETETYCZNEJ

Imię  i nazwisko dziecka Wiek dziecka Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy rodzica Adres email rodzica Adres email dziecka (opcjonalnie)

·   Cel konsultacji:

          ·   Aktualny stan zdrowia Pana/-i dziecka:

·   Występujące choroby, zarówno ostre mające miejsce aktualnie, jak przewlekłe oraz czas ich trwania .        
W przypadku alergii, proszę podać, na co jest Pana/-i dziecko jest uczulone:

 

          ·   Choroby występujące w rodzinie: 

        ·   Przyjmowane przez dziecko leki i ich dawki: 

·   Przyjmowane przez dziecko suplementy i ich dawki:
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·   Czy Pana/-i dziecko uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego oraz uprawia sport poza szkolą?
Jeśli tak, proszę podać rodzaj aktywności fizycznej podejmowanej poza szkolą (np. spacer, gra w 
piłkę, tenis, spacer) oraz jej częstotliwość (np. raz w tygodniu, dwa razy w miesiącu).   

·   Czy w ciągu ostatnich 5 lat  Pana/-i dziecko stosowało dietę/-y? Jeśli tak, proszę podać jaką/-ie 
oraz czas jej/ich stosowania. 

·   Ile godzin na dobę śpi Pana/-i dziecko?

·   Czy w ciągu ostatniego roku Pana/-i dziecko przeżyło duży stres?

·   Jak często Pana/ -i dziecko oddaje stolec i jakiej jest on konsystencji?

·   Czy zaobserwował/-a Pan/-i u dzieckadolegliwości po spożyciu konkretnych produktów? Jeśli tak, 
proszę podać rodzaj dolegliwości oraz po jakich produktach one występują.

·   Czy są produkty, których Pana/-i dziecko nie lubi? Jeśli tak, proszę je wymienić.

·   Czy są produkty spożywcze, które Pana/-i dziecko lubi szczególnie? Jeśli tak, proszę je wymienić.
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