
CANDIDA TEST

Część| - symptomatologia
Przy poniŻszych kratkach należy wpisać:
Jeże|i objawjest bardzo nasilony i bardzo Panu/Pani dokucza
proszęwpisóć-6pkt
Jeże|i objaw występuje, ale nie jest dla Pani/Pana bardzo
dokucz|iwy proszę wpisać - 3 pkt
Jeże|i objawwystępuje sporadycznie proszę wpisać - 1 pkt
Jeże|i objaw nie występuje proszę wpisać - o pkt
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objawyzakresu przewodu pokarmowego i układu moczowo
płciowego

burczenić, pae|ewanie się w bauchu

zaparcia lub biegunki

nadwrażliwość na pewne pokarmynp. mleko, produĘ
pszenne lub inne

śluzowate stoIce

świąd odbytu

spękane usta i biatyjęzyk

wzdęcia
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nieokreś|one bó|e brzuÓa

zaburzenia pochwy: swędzenie, pieczenie

niepłodność

zaburzenia miesiączkowania

napięcie paedmiesiqczkowe

zapalenie prostaty

częste oddawanie moczu

pieczenie w drogach moczowych

impotencja

niechęć do kontaktów sekualnych

objawy z zakresu oUN i narządów zmysłów

l]l zaouo"nia koordynacji

l-l buzsunność. zabuzen|a snu

f-=l z-i.ny nastroju

|-l obnizony nastrój

n napady lęku i płaczu

f|w c'asie głodu napady złości i.dźenia

nnotegtowy

fll ucisk za uszami, uczucie opuchnięcia głowy

f| pieczenie, Ławienie oczu

Proszę zsumować punkty z wszystkich ramek w tym dziale
i wpisaćtu wynik



Część |l . wywiad
Proszę zaznaczyć ramkę w taki sposób: M przy pytaniach na
które odpowiedź brzmi twierdząco.

Czy brał/a Pan/i kiedyko|wiek antybiotyki dtużej niż jeden mie-
siqc? - 20 pkt tr

Czy często (34 razy w roku) były brane antybiotyki szczegó|-
nie o szerokim spekrum działania (np. Doxyqklina, Amotąks,
Ospamox)? -20 pkt D

Czy były problemyz naaądami rodnymi - zapa|enie prostat'
pochwy, jajników? - l0 pkt D

C.zy ogó|nieź|e się Pan/i czują jest Pan./i zniechęcona/y do ja.
kiegokolwiek leczenia ponieważ dotychczasowe wiąFy nie dały
spodziewanych efektów? - 5 pkt tJ

Ma Pan/i kłopóty z pamięcią i koncentracjq? - 10 pkt El

Czy stosuje Pan/i sterydy w formie inhalacji, iniekcji, tabletek?
codziennią co ki|ka dni. ro pkt tr
rzadką 1-2raryw miesiqcu - 5 pkt tr

Czy stosuje Pani pigułki antykoncepryjne?
dłużej niż rok- lo Pkt n
do roku - 5 pkt D

Czy ma Pan/i b|iżej nie określone zmiany na skórze i paznok-
ciach? - 20 pkt tr

Czy bardzo lubi PaM słodycze i czy trudno się bez nich obejść?
-t0pkttr

Czy pije Pan/i2 i więcej kawy dziennie? = 5 pt<t D

Czy spoizywa Pan/i dużo dodatków do żywienia, jalc majonez,
keczup, musztarda, Vegeta? - 5 pkt E

Czy )est Panl narażony/a na działanie perfum, środków ochrony
roś|in, wyziewów fabrycznych I występują na skutektego:
poważne prob|emy? - l0 pkt D
niewielkie problemy? - 5 pkt tr

Ma Pan/i plomby amalgamatowe?
do czterech - 10 pkt tr
więcej niż cztery - 20 pkt D

Proszę zsumować punkty z zazna<zonych odpowiedzi
i wpisać tu wynik

Część l|l-wynik
Proszę dodać do siebie sumę uzyskanych punktów z obydwu
działów iwpisać ją poniżej.

lstnieje bardzo duże prawdopodobieństwo,
że Pana/Pani problemy są związane z candidozą

Jeże|i |iczba punhów d|a kobiety pzekracza - 150 pkt
Jeże|i |iczba punktów dla mężczyzn paekracza - 130 pkt

|stnieje wysoce prau|dopodobny związek
że Pana/Pani problemy są związane z candidozą

Jeżeli |iczba punktów d|a kobiety paekracza - 90 pkt
Jeże|i liczba punktów dla mężeyzn przekracza - 7o pkt

Moż|iwy jest związeĘ
że Pana/Pani problemy są związane z candidozą

Jeżeli |iczba punktóW dla kobiety pzekracza - 5opkt
Jeże|i |iczba punktóW dla mężczyzn przekracza - 40 pkt

Brak zwięzku Pana/Pani probienrów z candidozą

Jeże|i |iczba punktów d|a kobiety jest poniżej - 50 pkt
Jeże|i liczba punktów dla mężczyzn jest poniżej - 40 pkt

Uwaga!
Test ten służy do wstępnej oceny tego' cąl ma się prob|em
z candidozą czy też nie. Jest on Jedynie pomocą d|a pacjenta,
jakteż i dla lekarza, i nie powinno się opierać jedynie na wyni.
ku tego testu.

Test opracowat lek. med. Krzysaof Krupka
Opracowanie g rafi czne: Tomasz Trojanowski

Test zamieszczorlto vJ mie5ięczniku"optymalnik': www.GazetaoptymaInik.pl


