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Informácie, Poznámky:
!!
!Existujú aj iné patogény, ktoré sú prenášané kliešťami, nie len Borelióza a kliešťová encefalitída,
ale aj huby, rôzne druhy baktérií a vírusov.
!Okrem nich je možné, že ste sa nakazili jedným, alebo viacerými patogénmi pred, alebo po
infikovaní Lýmskou chorobou.
!Ak je Váš imunitný sytém slabý, napríklad kvôli stresu, alebo Lýmskej choroby, tieto patogény sa
môžu ľahko rozmnožovať
!Koinfekcie môžu komplikovať diagnostiku a liečbu Lýmskej boreliózy nakoľko v kombinácii s
Lýmskou chorobou komplikujú a sťažujú klinický obraz.
!Dôsledky: Vnútorné orgány môžu byť vážne zasiahnuté, imunitný systém oslabený vďaka čomu je
náročné bojovať s patogénmi.
!Pacienti s koinfekciami majú rozdielny klinický obraz ako pacienti trpiaci iba jednou infekciou.
!Symptómy môžu byť rozdielne a / alebo nie všetky typické symptómy sa môžu manifestovať.
!Koinfekcie môžu viesť k závažným akútnym ochoreniam, ktoré zahrňujú široké spektrum
symptómov. Častokrát je kvôli koinfekciám potrebný dlhší čas na vyliečenie.
!
! Nasledovná
zahŕňa možné symptómy najčastejších koinfekcií Lýmskej choroby.
!Vyhodnotenietabuľka
je možné urobiť pomocou špecialnej šablóny našími pracovníkmi.
!!
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……………………………………………………………………………………
Meno, Priezvisko

!

Symptómy - Prosím zaškrtnite

►

!
!

X

…………………………
Dátum

Skóre

(vyplní lekár)

01

Bolesť brucha, žalúdku

Ehrlichia:…………….

02

Anémia

Babesia:…………….

03

Hnačka

Rickettsia:………….

04

Horúčka, alebo pocit horúčky

Bartonella:…………..

05

Problémy s koncentráciou,pamäťou, zábudlivosť

Chl.pneumoniae:…..

06

Encefalitída (zápal mozgu)

Chl.trachomatis:…….

07

Žltá farba pokožky

Yersinia:……….

08

Bolestivé kĺby

Mykoplasma:……

09

Všeobecné bolesti

Coxsackie-Virus:……

10

Chrípke podobné symptómy

EBV:………………..

11

Vyrážky, začervenania

12

Petechie

13

Problémy so srdcom

14

Kašeľ

15

Bolesti hlavy

16

Zhoršené funkcie pečene, pečeňové parametre

17

Pneumónia

18

Opuchnuté, alebo zapálené lymfatické uzliny

19

Zápal mandlí

20

Zväčšená slezina (Splenomegalia)

21

Únava / vyčerpanie

22

Bolesť svalov

23

Triaška

24

Zhoršené, rozmazané videnie

25

Nausea, vracanie

26

Tmavý moč

27

Bolesť, alebo svrbenie pri močení, nutkavé močenie

Prosím požiadajte niekoho z nášho tímu aby Vám pomohol:

Výška: …………………………………..
Hmotnosť: ……………………………
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