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  Imię i nazwisko:  

 Data wypełnienia formularza: 

Parametr Wynik [kg/lata/cm] 
Wiek 
Masa ciała 
Wzrost 
Obwód ramienia 
Obwód przedramienia 
Obwód nadgarstka 
Obwód klatki piersiowej 
Obwód talii 
Obwód bioder 
Obwód uda 
Obwód łydki 
Obwód stawu skokowego 

1. Czy nastąpiła u Pani/Pana poprawa stanu zdrowia?

 Tak, poprawił się  Nie, pogorszył się 

 Bez zmian – dalej jest dobry  Bez zmian – dalej jest zły 

2. Czy występują u Pani/Pana dolegliwości pokarmowe?

 Tak, pojawiły się  Nie, już nie występują 

 Bez zmian – dalej nie ma problemów  Bez zmian – dalej są problemy 

3. Czy czuje Pani/Pan głód w trakcie dnia?

 Tak  Nie  Czasami 

4. Czy po zjedzonych posiłkach czuje się Pani/Pan syta/syty?

 Tak, po wszystkich  Tak, po większości  Nie, po żadnym 

5. Czy ma Pani/Pan ochotę na podjadanie?

 Tak  Nie  Czasami 

6. Jak definiuje Pani/Pan swój poziom energii?

 Jestem wulkanem energii  Nie tryskam energią, ale mam energię by 
pokonywać codzienne wyzwania 

 Odczuwam ciągłe zmęczenie i senność 
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7. Jak ocenia Pani/Pan swoją aktywność w ciągu dnia w skali od 1 do 10
(1 bardzo niska aktywność, 10 bardzo wysoka aktywność)? 

  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

8. Jak dużo płynów pije Pani/Pan w ciągu dnia?

 Mniej niż 1 litr  1,5 do 2 litrów  2,5 litra 

 1 do 1,5 litra   2 litry  Powyżej 2,5 litra 

9. Czy zażywa Pani/Pan regularnie nowe leki/suplementy?

 Tak  Nie

10. Jeśli zaznaczył(a) Pani/Pan odpowiedź TAK, proszę napisać jakie nowe leki/suplementy
regularnie Pani/Pan zażywa, dawki wraz z częstością przyjmowanych leków/suplementów oraz 
okres od kiedy są przyjmowane?

Jakie:

Dawki wraz z częstością:

Okres od kiedy są przyjmowane:

11. Czy są posiłki które chce Pani/Pan usunąć z jadłospisu? 

12. Czy są posiłki które chce Pani/Pan dodać do jadłospisu? 

13. Poniżej można zawrzeć dodatkowe informacje niezawarte w formularzu.
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