Konsultacje
u Dietetyka Klinicznego

Podczas współpracy z naszym
dietetykiem klinicznym otrzymają
Państwo pomoc opartą na
aktualnej wiedzy naukowej
dopasowaną do stanu zdrowia,
jednostek chorobowych,
przyjmowanych leków, aktywności
fizycznej oraz preferencji
żywieniowych.
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DIETETYK KLINICZNY
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku
Dietetyka. Dyplomowany Dietetyk Kliniczny.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków.
Certyfikowany Dietetyk Przyjazny Insulinoopornym.
Edukator Żywieniowy w cukrzycy. Dietetyk
Przyjazny chorym na celiakię.
Nieustannie uczestniczy w licznych konferencjach
naukowych i szkoleniach
z zakresu dietetyki oraz psychodietetyki.
Niebawem rozpoczyna studia psychodietetyczne
na WBS Gdańsk.
DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ?
CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?
CO OFERUJEMY?

1.Terapia nadwagi i otyłości.
2.Żywienie w niedowadze oraz przy niedoborach
pokarmowych.
3.Żywienie w insulinooporności oraz cukrzycy
typu I, II, cukrzycy ciążowej.
4.Żywienie w niedoczynności tarczycy, chorobie
Hashimoto, zespole policystycznych jajników.
5. Żywienie w nadciśnieniu tętniczym,
zaburzeniach lipidowych, miażdżycy, chorobie
niedokrwiennej serca.
WWW.FIZJO-FAMILY.PL

6. Dieta w alergiach oraz nietolerancjach
pokarmowych.
7. Żywienie w chorobach: choroba refluksowa
przełyku, choroba wrzodowa, zespoły złego
wchłaniania w tym celiakia oraz nietolerancja
glutenu, nieswoiste choroby zapalne jelit (choroba
Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie
jelita grubego), zaburzenia czynnościowe przewodu
pokarmowego, zespół jelita nadwrażliwego,
zaparcia, choroby trzustki, choroby wątroby.
8. Dieta indywidualna.
Na wizyty zapraszamy dzieci wraz
z opiekunami oraz osoby dorosłe.
TWOJE CIAŁO-TWÓJ WYBÓR
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Jak Przygotować się do wizyty?
1.Wypełnij dzienniczek żywienia – minimum to 3 dni.
Otrsymasz go u nas w rejestracji lub można pobrać go
tutaj https://poradniadietetyki.com.pl/do-pobrania/.
Należy opisać w nim dokładnie wszystko co zostało
zjedzone i wypite z uwzględnieniem każdej przekąski.
Dzięki niemu przeanalizujemy dotychczasowy sposób
żywienia, oszacuję wartość energetyczną codziennej
diety. Wskażę ewentualne błędy żywieniowe i wspólnie
zastanowimy się jak można je wyeliminować.
2.Przygotuj aktualne wyniki badań laboratoryjnych –
nie starsze niż 3 miesiące. Jeśli takich Państwo nie
posiadacie – zachęcam do wykonania, po to by
skontrolować swój stan zdrowia i wykluczyć ewentualne
niedobory. Przykładową listę badań laboratoryjnych,
które warto zabrać na konsultację dietetyczną można
pobrać tutaj https://poradniadietetyki.com.pl/dopobrania/
3.Przygotuj zalecenia od innych specjalistów, w tym
informacje o zażywanych lekach.
I WIZYTA - trwa około 60 minut.
Obejmuje:
•Wywiad medyczno-żywieniowy
•Pomiary na profesjonalnym analizatorze
składu ciała z omówieniem wyników
•Pomiary antropometryczne (np. wzrost,
obwody) z omówieniem wyników
•Interpretację wyników badań
laboratoryjnych
•Omówienie dziennika żywieniowego
•Wyliczenie indywidualnego
zapotrzebowania energetycznego oraz na
makroskładniki
•Omówienie problemu, celów i wstępnych
zaleceń
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JAK WYGLĄDA WIZYTA
U DIETETYKA?

Konsultacje przebiegają w przyjaznej atmosferze –
porozmawiamy o Państwa potrzebach i wspólnie
ustalimy indywidualny plan działania oraz szczegóły
dotyczące jadłospisu.

Jadłospisy układane są dla każdej osoby indywidualnie
i przesyłane mailowo w formie pliku PDF do 7 dni
roboczych po konsultacji.
TWOJE CIAŁO-TWÓJ WYBÓR
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Badanie składu ciała
Pomiar składu ciała wykonywany jest na
profesjonalnym analizatorze Selvas Healthcare –
Accuniq BC310, wykonującym metodę
bioimpedancji elektrycznej (BIA). Po wykonaniu
pomiarów omawiamy wspólnie wyniki, otrzymają
Państwo wydruk z badania.
Pomiar składu ciała jest wykonywany w celu
poznania:
•aktualnej masy ciała
•masy mięśni szkieletowych
•masy tkanki tłuszczowej
•zawartości beztłuszczowej masy ciała
•całkowitej zawartości wody
Jak przygotować się do badania?

Przeciwwskazania do badania:
Badanie jest przeciwwskazane dla osób
chorujących na padaczkę/ epilepsję, kobiet w
ciąży oraz dla osób z wszczepionym
rozrusznikiem/ defibrylatorem serca,
urządzeniami w jamie brzusznej typu „Ability”
(może dojść do ich rozprogramowania).
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Pomiar na wadze przeprowadzany jest poprzez
bose stopy i ręce, dlatego lepiej założyć
skarpetki zamiast rajstop. Do badania nie trzeba
rozbierać się do bielizny – wystarczy założyć
lekkie ubranie, a na koleją wizytęubrać się tak
samo. Aby wyniki badania były jak najbardziej
wiarygodne najlepiej:
•wykonywać go o takiej samej porze dnia
•unikać spożywania alkoholu 24 godziny przed
badaniem
•zrezygnować z intensywnej aktywności fizycznej
przynajmniej 8 godzin przed badaniem
•nie jeść 2-3 godziny przed badaniem
•nie wykonywać pomiarów po kąpieli, pływaniu
czy pobycie w saunie
•do badania przystąpić z pustym pęcherzem, po
wypróżnieniu
•nie natłuszczać rąk oraz stóp przed badaniem
•zdjąć metalowe przedmioty, np. biżuterię, pasek

TWOJE CIAŁO-TWÓJ WYBÓR

FIZJO-FAMILY&CENTRUM DIETETYKI KLINICZNEJ MAGDALENA TOMCZYK

Rejestracja na wizyty
Wizytę możesz umówić:
Telefonicznie : +48 513-659-578
Napisz do nas e-mail: tychy@fizjo-family.pl
Poprzez formularz na stronie www.fizjo-family.pl

Cennik
•Pierwsza wizyta: 150 zł
•Jadłospis 7-dniowy: 150 zł
•Jadłospis 14-dniowy: 300 zł
•Wizyta kontrolna: 90 zł
•Pakiet podstawowy: 450 zł
(pierwsza wizyta + jadłospis 7 dni + 2 wizyty
kontrolne = 480 zł 450 zł)
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