
1. Metryczka:

Kobieta

PłećWiek Pacjenta

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE 

PACJENTÓW NEFROLOGICZNYCH

Masa ciała (kg)

Mężczyzna

2. Stadium CKD:

3. Od kiedy Pacjent jest leczony w poradni nefrologicznej / dializowany?

0-3 miesiące Powyżej 3 do 6 miesięcy Powyżej 6 do 12 miesięcy Powyżej roku

3a 3b 4 5 – niedializowany 5 – dializowany 

5. Jaka jest przyczyna choroby nerek?

Miażdżyca

ADPKD

Cukrzyca typu I lub  II

Nefropatia nadciśnieniowa

Kłębuszkowe zapalenie nerek

Nieznana/nieokreślona

Inne, jakie?  ______________________________________________________________________________________________________________________________

Choroba układowa z zajęciem nerek: 
SLE, ANCA zapalenie naczyń, anty-GBM

4. Kto skierował do poradni:

Lekarz pierwszego kontaktu/POZ Diabetolog Kardiolog Nefrolog

Inny, jaki? _______________________________________________________

7. Wydolność fizyczna (ocena pod kątem codziennej aktywności):

Bez zmian

ciąg dalszy ankiety na następnej stronie >

Zmiany: czas trwania _______________  (tygodnie)

6. Leczenie Pacjenta:

Czy Pacjent jest leczony glikokortykosteroidami? (           TAK/           NIE). Jeżeli tak, to jak długo?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Czy Pacjent otrzymuje inne leki immunosupresyjne? (           TAK/           NIE). Jeżeli tak, to jak długo? Jakie leki otrzymuje?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wzrost (cm)

Kwalifikacja do badania:

Wiek od 18 roku życia, pacjenci odwiedzający 
poradnię w ciągu dwóch tygodni, od stadium: 
3a - (wg KDIGO) do 5 CKD



12. Czy Pacjent jest pod opieką dietetyka?

14. Subiektywna ocena stanu odżywienia Pacjenta:

13. Zmiana masy ciała:

Tak, na stałe 

Prawidłowy stan odżywienia

Konsultacja merytoryczna:
Konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii prof. dr hab. med. Ryszard Gellert
Konsultant mazowiecki w dziedzinie nefrologii prof. dr hab. med. Magdalena Durlik

Patronat nad badaniem objęło Polskie Towarzystwo Nefrologiczne.

Podejrzenie niedożywienia lub niedożywienie średniego stopnia Wyniszczenie

Bez zmian Zwiększenie Zmniejszenie Zmiana masy ciała w ostatnich:

6 miesiącach 

___________ (kg) 

 

3 miesiącach 

___________ (kg) 

 

2 tygodniach 

___________ (kg) 

Tak, konsultował się raz Nigdy nie korzystał z porady dietetyka

11. Objawy ze strony przewodu pokarmowego (utrzymujące się ponad 2 tygodnie) – pyt. wielokrotnego wyboru:

Bez objawów

Zaparcia Utrata apetytu Inne, jakie? _________________________________________________________________________

Nudności Wymioty Biegunka Bóle brzucha

10. Rodzaj diety:

Pacjent nie stosuje specjalnej diety

Niskobiałkowa

Unikanie wybranych produktów, jakich?______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Inna/jaka ? _________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

9. Zmiany w ilości przyjmowaniu pokarmów spowodowane utratą apetytu:

Bez zmian Zmiany: czas trwania _______________  (tygodnie)

8. Czy Pacjent pracuje?

Praca w pełnym wymiarze

Inne, jakie?  ______________________________________________________________________________________________________________________________

Praca w ograniczonym zakresie Pacjent przez chorobę 
musiał zrezygnować z pracy

Renta/zasiłek


