
Testi in prevodi so last podjetja Be Healthy d.o.o. Vsakršno kopiranje in objavljanje vsebine je prepovedano. OPOZORILO: 
Informacije, ki jih prejmete ob rezultatih so zgolj informativnega značaja in niso namenjene za uporabo v zdravstvene namene. 

TEST – ALI IMAM KANDIDO? 

 

TEST 1: 

Pri odkrivanju kandide si lahko pomagamo tudi s testom, ki ga je napisal dr. Brian Martin, ki 
mu pravijo tudi »Doktor za kandido«. Na vsako vprašanje lahko odgovorite samo z »DA« in z 
»NE«. 

 Imate močno željo po uživanju čokolade in drugih sladkarij ter kruha? 

 Ste kadarkoli v preteklosti uporabljali antibiotike v daljšem časovnem obdobju, ali pa 
ste morali zdravljenje z antibiotiki večkrat ponoviti? 

 Ali imate zdravstvene težave, za katere zdravniki ne najdejo pravega vzroka? 

 Ali imate ponavljajoče se okužbe sinusov, infekte urinarnega trakta, nožnice ali 
prostate? 

 Ali ste pogosto utrujeni? 

 Ženske: Imate težave z menstruacije, predmenstrualnim sindromom ali druge 
hormonske nepravilnosti? Moški: Ali občutite zmanjšano željo po spolnosti? 

 Imate težave s koncentracijo ali spominom? 

 Ste se kadarkoli zdravili z večjimi odmerki steroidov, kot je prednizon? Jemljete 
kontracepcijske tabletke?  

 Imate težave s kožo, kot so ekcemi, izpuščaji, srbečica in pekoč občutek na koži? 
Imate zjutraj, ko se prebudite, belo obarvane obloge v ustni votlini? 

 Ali imate prebavne težave, kot so napenjanje, driska, zaprtje in bolečine v trebuhu? 

 

Rezultati testa: Če ste na 4 vprašanja odgovorili z »DA«, potem obstaja manjše tveganje, da 
imate kandido. Če ste na 6 vprašanj odgovorili z »DA«, potem obstaja večja možnost, da 
imate okužbo s kandido. Če ste na 8 vprašanj odgovorili z »DA«, potem je okužba s kandido 
pri vas skoraj zagotovo prisotna. 
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TEST 2: 

Naslednji test, s katerim si lahko pomagamo pri diagnosticiranju kandide, je test dr. Crooka. 
Tudi na ta test lahko odgovarjate samo z »DA« in »NE«. 

 Ali ste kadarkoli uporabljali antibiotike dalj časa? Odgovor DA predstavlja 4 točke. 
 Ali se soočate s ponavljajočimi se okužbami nožnice, prostate ali sečil? Odgovor DA 

predstavlja 3 točke. 
 Se vam zdi, da ste nenehno bolni, a pravega vzroka za zdravstvene težave nikoli ne 

najdete? Odgovor DA predstavlja 2 točki. 
 Se soočate s hormonskimi motnjami, vključno s predmenstrualnim sindromom, 

nepravilnostmi v poteku menstruacije ali menopavze, s pomanjkanjem želje po 
spolnosti, z nenehno želji po uživanju sladkega in z utrujenostjo? Odgovor DA 
predstavlja 2 točki. 

 Ali ste občutljivi na cigaretni dim, parfume, kolonjske vodice in na druge močne 
vonje? Odgovor DA predstavlja 2 točki. 

 Imate težave s sposobnostjo koncentracije? Odgovor DA predstavlja 2 točki. 
 Ali ste kdaj jemali steroide več kot 3 leta? Odgovor DA predstavlja 2 točki. 
 Ali vam določena vrsta hrane povzroča težave s kožo in s prebavo? Odgovor DA 

predstavlja 1 točko. 
 Ali imate težave z zaprtjem, drisko, napenjanjem ali bolečinami v trebuhu? Odgovor 

DA predstavlja 1 točko. 
 Je vaša koža zelo suha, se pogosto soočate z izpuščaji? Odgovor DA predstavlja 1 

točko. 

Rezultati testa za ženske: 

Če je vaš rezultat 9 ali več, obstaja možnost, da so vaše zdravstvene težave povezane s 
kandido. 

Če je vaš rezultat 12 ali več, so vaše zdravstvene težave zagotovo povezane s kandido. 

Rezultati testa za moške: 

Če je vaš rezultat 7 ali več, so vaše zdravstvene težave verjetno povezane s kandido. 

Če je vaš rezultat 10 ali več, so vaše zdravstvene težave zagotovo povezane s kandido. 
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TEST 3: 

Je namenjen ugotavljanju prisotnosti kandide pri otrocih. 

 Ste imeli v obdobju 2 let pred porodom ponavljajoče se vnetje nožnice, nepravilnosti 
v menstruaciji, težave s predmenstrualnim sindromom, pogoste glavobole in občutek 
utrujenosti ter prebavne motnje? Odgovor DA predstavlja 30 točk. 

 Ima vaš otrok bele obloge v ustni votlini in na površini ustnic? Odgovor NE 
predstavlja 0 točk, odgovor VČASIH predstavlja 10 točk, odgovor DA pa predstavlja 
20 točk. 

 Je imel vaš otrok pogosto plenične izpuščaje? Odgovor VČASIH predstavlja 10 točk, 
odgovor POGOSTO pa 20 točk.  

 Ali je imel vaš otrok težave s prebavo, ki so trajale dlje kot 3 mesece? Odgovor V 
BLAGI OBLIKI predstavlja 10 točk, odgovor V HUDI OBLIKI pa 20 točk. 

 Ali ima vaš otrok težave s kožo, ki se pojavljajo na tistih predelih, kjer se zadržuje 
vlaga? Odgovor DA predstavlja 20 točk. 

 Ali je imel vaš otrok težave s pojavom plesni na koži ali kronične infekcije nohtov? 
Odgovor DA predstavlja 30 točk. 

 Ali se vaš otrok sooča z ekcemom, koprivnico ali drugimi težavami s kožo? Odgovor 
DA predstavlja 10 točk. 

 Ali se je vaš otrok v zadnjem letu 4 - ali večkrat zdravil z antibiotiki? Odgovor DA 
predstavlja 60 točk. 

 Ali se je vaš otrok v zadnjih 3 letih več kot osemkrat zdravil z antibiotiki širokega 
spektra? Odgovor DA predstavlja 40 točk. 

 Ali je imel vaš otrok kdaj težave z ušesi? Odgovor DA predstavlja 20 točk. 
 Ali je imel vaš otrok pogosta vnetja srednjega ušesa? Odgovor DA predstavlja 10 

točk. 
 Ali je vaš otrok hiperaktiven? Odgovor VČASIH predstavlja 10 točk, odgovor 

POGOSTO pa 20 točk. 
 Ali ima vaš otrok težave pri učenju? Odgovor DA predstavlja 10 točk. 
 Ali ima vaš otrok pomanjkanje koncentracije? Odgovor DA predstavlja 10 točk. 
 Ali je vaš otrok pogosto razdražljiv? Odgovor DA predstavlja 10 točk. 
 Ali ima vaš otrok še danes prebavne težave (driska, zaprtje)? Odgovor REDKO 

predstavlja 10 točk, odgovor SREDNJE POGOSTO predstavlja 20 točk, odgovor 
POGOSTO pa 30 točk. 

 Ali se vaš otrok pogosto sooča s kašljem? Odgovor DA predstavlja 10 točk. 
 Ali je vaš otrok utrujen in kaže znake depresivnosti? Odgovor VČASIH predstavlja 10 

točk, odgovor DA, POGOSTO pa 20 točk.  
 Ali se vaš otrok sooča z glavoboli, z bolečinami v mišicah in v trebuhu? Odgovor 

VČASIH predstavlja 10 točk, odgovor POGOSTO pa 20 točk. 
 Ali ima vaš otrok pogosto željo po uživanju sladkarij? Odgovor DA predstavlja 10 

točk. 
 Ali izpostavljenost otroka močnim vonjem, kot je vonj parfuma, otežuje otrokovo 

dihanje, se pri tem pojavijo tudi simptomi na koži? Odgovor DA predstavlja 30 točk. 
 Ali ima otrok hude težave ob izpostavljenosti cigaretnemu dimu? Odgovor DA 

predstavlja 20 točk. 
 Ali menite, da ima vaš otrok zdravstvene težave, vendar preiskave ne pokažejo 

nobenih težav? Odgovor DA predstavlja 10 točk. 
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REZULTATI: 

60 točk ali več pomeni, da obstajajo možnosti, da igra kandida pomembno vlogo pri 
nastajanju težav, ki jih ima vaš otrok. 

100 točk ali več pomeni, da so za pojav simptomov pri vašem otroku odgovorne 
kvasovke, kot je kandida. 

140 točk ali več pomeni, da kandida skoraj zagotovo igra pomembno vlogo pri nastajanju 
težav, ki jih ima vaš otrok.  

 

 

 


