
 

 

 

 

 

Oferta konsultacji dietetycznych, mgr Elżbieta Szałajda  
 

1. Pierwsza konsultacja dietetyczna (30-60 minut, cena 100 zł) obejmuje: 

• wywiad żywieniowy, 

• wywiad chorobowy, 

• analizę nawyków żywieniowych na podstawie dzienniczka żywieniowego, 

• analizę trybu życia, 

• analizę danych na temat aktywności fizycznej, 

• wykonanie pomiarów antropometrycznych: masy ciała, wzrostu, obwodów ciała, 

• analizę typu sylwetki, 

• omówienie dostarczonych badań laboratoryjnych, 

• omówienie planu działania, wstępne zalecenia i wskazówki dotyczące żywienia oraz 

aktywności fizycznej. 

Uwaga! Istnieje możliwość pierwszej rodzinnej konsultacji dietetycznej dla dwóch osób 

jednocześnie (60-90 minut, cena 150 zł). 

2. Indywidualny plan żywieniowy do stosowania przez 14 lub 28 dni (odpowiednio 150 zł 

lub 300 zł), przygotowany na podstawie informacji zebranych podczas konsultacji dietetycznej, 

który: 

• jest dopasowany do potrzeb pacjenta, stanu zdrowia i rytmu dnia, 

• uwzględnia preferencje żywieniowe (z zachowaniem racjonalnych norm i zasad), 

• zawiera przepisy do każdej potrawy, 

• uwzględnia listę zakupów na czas diety, 

• zawiera wydruk na lodówkę, 

• uwzględnia wagę produktów w gramach oraz miary domowe (np. 1 sztuka, 1 szklanka, 

1 łyżeczka), dzięki czemu nie trzeba ważyć każdego produktu, 

• zawiera indywidualne zalecenia dotyczące m.in. aktywności fizycznej, 

• wykonany jest w estetycznej formie papierowej (na życzenie pacjenta może być 

również wydany w formie elektronicznej), 

• umożliwia nielimitowany kontakt mailowy (lub telefoniczny w razie potrzeby) 

z dietetykiem przez cały okres trwania jadłospisu,  

• na życzenie pacjenta może być zmodyfikowany przez dietetyka przed zakończeniem 

1-tygodnia (dla jadłospisu 14-dniowego) lub przed zakończeniem 2-tygodnia (dla 

jadłospisu 28-dniowego), 

• zawiera wizytę u dietetyka z omówieniem przygotowanego planu żywieniowego 

(podczas jego odbioru). 

Uwaga! Istnieje możliwość przygotowania indywidualnego rodzinnego planu żywieniowego dla 

dwóch osób (2 jadłospisy, wspólne potrawy, indywidualne kaloryczności, cena 225 zł/14 dni, 

450 zł/28 dni). 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Wizyta kontrolna (30-60 minut, cena 100 zł) obejmuje: 

• omówienie postępów żywieniowych, 

• omówienie samopoczucia pacjenta podczas stosowania diety, 

• omówienie ewentualnych problemów/trudności podczas stosowania diety, 

• wykonanie pomiarów antropometrycznych: masy ciała, wzrostu, obwodów ciała, 

• porównanie aktualnych wyników badań laboratoryjnych z wynikami sprzed stosowania 

planu żywieniowego, 

• omówienie dalszych zaleceń dietetycznych, 

• zamówienie nowego indywidualnego jadłospisu w celu uzyskania dalszych postępów. 

Uwaga! Istnieje możliwość rodzinnej wizyty kontrolnej dla dwóch osób jednocześnie (60-90 

minut, cena 150 zł). 

 

Mgr Elżbieta Szałajda – jest dyplomowanym dietetykiem klinicznym, absolwentką 

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego studiów licencjackich i magisterskich, na których 

uzyskała tytuł magistra dietetyki. 

Udziela konsultacji dietetycznych w zakresie chorób cywilizacyjnych, prowadząc dietoterapię 

chorób szczególnie takich jak otyłość, nadwaga, cukrzyca, hipercholesterolemia, choroby 

układu krążenia, choroby układu pokarmowego. 

Stale pogłębia swoje kompetencje uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach. 

Zdobytą wiedzę wykorzystuje w praktyce. Ułożone plany żywieniowe spełniają zalecenia 

Instytutu Żywności i Żywienia. Jadłospisy oraz porady dietetyczne rzetelnie dostarcza 

pacjentowi zgodnie z Evidence-Based Nutrition - żywieniem opartym na dowodach 

naukowych. 

Jako dietetyk pracuje również na szpitalnych oddziałach i dodatkowo prowadzi zajęcia w 

szkole medycznej na kierunku dietetyka i zaburzenia odżywiania.  

U swoich pacjentów zwraca szczególną uwagę na korzystną zmianę nawyków żywieniowych 

tak, aby zachować zdrowie na dłużej. 

W przystępny sposób przekazuje zalecenia żywieniowe i dostosowuje je do aktualnych 

potrzeb pacjenta. 

 

Jak przygotować się na pierwszą wizytę u dietetyka? 

1. Przynieść aktualne wyniki badań laboratoryjnych (min. morfologia krwi, lipidogram, 

glukoza na czczo). 

2. Wykaz przyjmowanych leków i suplementów diety. 

3. Dzienniczek żywieniowy zawierający spis posiłków i płynów z 3 dni (2 dni robocze i 

1 dzień wolny od pracy) ze szczególnym uwzględnieniem: 

o godziny posiłku, 

o listy produktów składających się na posiłek, 

o wielkości spożytego posiłku. 

 


