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morfologia krwi;
poziom glukozy na czczo, poziom insuliny na czczo;
lipidogram (cholesterol całkowity+HDL+LDL);
ALT, AST;
TSH, fT3, fT4 ;
CRP ;
badanie ogólne moczu;
badanie kału na pasożyty;
stężenie witaminy D – 25(OH)D. 

Rodzaje badań przydatnych przy współpracy z dietetykiem:

Przygotowanie do I konsultacji

Na pierwszą konsultację należy zabrać ze sobą uzupełniony dzienniczek
żywieniowy z ostatnich 3 dni:
Plik zawierający dzienniczek należy pobrać i dokładnie wypełnić wg. załączonego
w nim przykładu.
Bardzo przydatne podczas współpracy są także wyniki badań laboratoryjnych
pacjenta, dzięki którym mogę podjąć właściwą diagnozę dietetyczną oraz ściśle
dostosować interwencję żywieniową.

Podczas pierwszej konsultacji przeprowadzam szczegółowy wywiad żywieniowo -
medyczny oraz jeśli u pacjenta nie ma przeciw wskazań pomiar składu ciała metodą
BIA przy pomocy medycznego analizatora składu ciała TANITA. 
Ustalam z pacjentem zakres naszej współpracy, termin wizyty kontrolnej oraz datę
przekazania indywidualnego planu żywienia wraz z zaleceniami.

Ważne informacje,      które wskazują jak przygotować sie do analizy składu ciała
podczas pierwszej wizyty znajdują się w zakładce strony www - "OFERTA", w punkcie
"Przygotowanie do badania".



na badanie należy przyjść na czczo, najlepiej 12 godzin od ostatniego posiłku 

powinno się wstrzymać z zażyciem leków przepisanych przez lekarza (można zabrać je ze
sobą wraz z wodą aby zaraz po badaniu od razu je przyjąć (wyjątek 

postaraj się przybyć na badania po dobrze przespanej nocy,
dzień przed badaniem unikaj posiłków tłustych i ciężkostrawnych, a także nie pij alkoholu,
rano bezpośrednio przed badaniem nie pij kawy ani herbaty oraz żadnych innych płynów
oraz nie pal tytoniu,
w dniu poprzedzającym badanie oraz rano przed wykonaniem badania unikaj dużej
aktywności fizycznej (postaraj się spokojnie dotrzeć do laboratorium).

Wskazówki - jak odpowiednio przygotować się do badań w
laboratorium?

 

      (ostatni posiłek można spożyć o 18.00),

      to badanie obciążenia glukozą, w trakcie którego krew do badania pobierana 
      jest po 1 oraz po 2 godzinach od jej spożycia – po zakończeniu tego 
      badania dopiero można  przyjąć leki),
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