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BORELIOZY
choroby z Lyme
Poradnik dla początkujących
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BORELIOZY
Według doniesień CNN, liczba przypadków boreliozy – choroby z Lyme w Stanach Zjednoczo-
nych w stosunku do 1991 roku podwoiła się. Borelioza, bakteryjna choroba powodowana przez 
krętki Borrelia burgdorferi, przenosi się na człowieka za sprawą ukąszenia zakażonego kleszcza. 
Z chorobą zwykle związanych jest wiele problemów, takich jak koinfekcje innymi patogena-
mi, zaburzenia gospodarki hormonalnej, rozregulowanie układu immunologicznego oraz inne. 
Amerykańskie Centrum Kontroli Chorób (CDC) uznaje obecnie boreliozę – chorobę z Lyme za 
najszybciej rozprzestrzeniającą się chorobę odzwierzęcą w Stanach Zjednoczonych, a mimo to 
większość personelu medycznego, tzw. głównego nurtu, pozostaje opóźniona o dekady, jeśli 
chodzi o wiedzę na temat jej rozpoznawania i skutecznego leczenia. Skala występowania bore-
liozy – choroby z Lyme przybiera obecnie niepokojące rozmiary.

Niniejsza książka stanowi pierwszą swego rodzaju próbę ujęcia problemu boreliozy – choroby 
z Lyme z punktu widzenia osoby początkującej w temacie – lekarza, pacjenta, opiekuna osoby 
chorej, dla których temat diagnozowania i leczenia tej choroby jest zagadnieniem nowym. Dok-
tor Nicola McFadzean, uznana i doświadczona lekarka specjalizująca się w boreliozie – choro-
bie z Lyme, tworzy niniejszym kompletny przewodnik obejmujący wiele różnych aspektów le-
czenia. Informacje zawarte w książce ujęte są w sposób jasny oraz zrozumiały i odzwierciedlają 
szeroką wiedzę i doświadczenie doktror McFadzean, zarówno na polu medycyny tradycyjnej, 
jak i terapii alternatywnych.

Jeśli u Ciebie lub też u kogoś z Twoich bliskich zdiagnozowano boreliozę – chorobę z Lyme, jeśli 
jesteś opiekunem lub członkiem rodziny osoby chorej, niniejsza książka powinna być Twoim 
pierwszym przystankiem na drodze do wiedzy. Dostarcza informacji, które są w stanie znacz-
nie ułatwić powrót do zdrowia.

Doktor Nicola McFadzean jest lekarzem naturopatą specjali-
zującym się w leczeniu boreliozy – choroby z Lyme. Kształciła 
się zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w swoim ojczy-
stym kraju, Australii. Słynie z łączenia tradycyjnych metod 
medycyny akademickiej oraz podejścia integratywnego. Jest 
założycielką i dyrektor medyczną RestorMedicine z siedzibą  
w San Diego w Kalifornii, prowadzi również kliniki w Austra-
lii. Jest także członkiem Międzynarodowego Towarzystwa 
Boreliozy i Chorób Towarzyszących (ILADS).
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www.borelioza.org


