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ANKIETA MIKROBIOTA I CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE 
 

 

Imię i nazwisko:  Data:    

Adres e-mail:  Wiek:  

Telefon:  Wzrost:  

Skype:  Masa ciała:  

 

 

Po jakich produktach / potrawach Pacjent ma częste wzdęcia?     

 

 

 

 

Po jakich produktach / potrawach Pacjent ma gazy?   

 

 

 

 

Czy Pacjent ma nieregularny rytm wypróżnień: zaparcia / biegunki?     

Czy Pacjent po posiłku czuje się ociężały / śpiący?   

Czy Pacjent cierpi na zapalenie żołądka i jelit?  

Czy Pacjent zażywał ostatnio probiotyki?  

Proszę podać nazwę suplementu diety 
 

Czy Pacjent ma problemy skórne:  

pokrzywka, atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, przesuszona skóra?  

Proszę opisać problem 

 

 

 

 

Czy Pacjent ma problemy z trądzikiem / trądzikiem różowatym?     

Czy Pacjent ma nawracające problemy laryngologiczne:  

zapalenie zatok, inne? 
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Czy Pacjent ma nawracające infekcje bakteryjne dróg  

moczowo-płciowych? 
 

Czy Pacjent ma migrenowe bóle głowy?   

Czy Pacjent ma spadki nastroju, wzmożoną drażliwość i odczuwa  

nerwowość? 
 

Czy Pacjent w przeciągu dnia odczuwa głód cukrowy - silną chęć  

zjedzenia czegoś słodkiego? 
 

Czy Pacjent po posiłku jest senny i odczuwa spadek energii życiowej?  

Czy Pacjent regularnie bierze niesteroidowe leki przeciwzapalne  

(np. Ibuprofen)? 

 

 

 

Czy Pacjent zauważa w stolcu niestrawione resztki pokarmowe?   

Czy Pacjent źle się czuje po mleku krowim: przelewania w jelitach, 

gazy, czy biegunki? 
 

Czy  Pacjent źle się czuję po pieczywie pszennym: przelewania  

w jelitach, gazy, czy biegunki? 
 

Czy Pacjent po jedzeniu czuje mdłości?  

Czy Pacjent regularnie potrzebuje stosować leki zobojętniające 

kwas żołądkowy? 
 

Czy Pacjenta drażnią perfumy, mydło i detergenty?  

Czy Pacjent jest wrażliwy na detergenty w gospodarstwie  

domowym?  
 

Czy Pacjent po wypiciu kawy ma szybkie bicie serca i czuje się  

niespokojny, napięty?   
 

W jakich garnkach Pacjent przygotowuje potrawy: metalowych,  

teflonowych, ceramicznych czy szklanych? 
 

Czy jedzenie Pacjent podgrzewa w pojemnikach plastikowych?   

Z jakiego źródła Pacjent zjada mięso, ryby oraz nabiał?  



  www.kingatwarog.pl 
 

4 
 

Z jakiego źródła Pacjent zjada owoce i warzywa: markety, sklepy  

sieciowe? 
 

Czy Pacjent regularnie zjada ryby i owoce morza i nie selekcjonuje  

ich pod kątem niskiej zawartości metali ciężkich? 
 

Czy Pacjent często jest zmęczony bez wyraźnego powodu?  
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