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Wypis z historii choroby Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Mrozowska Krystyna
ul. Kopernika 6

87-300 Brodnica
Historia choroby od 1971 r.

1971- 2000 r. wpisy o stanach przeziębienioWych sporadyczne. RR 130/80
Od 2000 r. zapisana do ZOZ "Zdrowie" w Brodnicy przy ul. Przykop 53.
W wywiadzie stwierdzona przez neurologa epilepsja, leczona neurologicznie, objawów utraty
przytomności, drgawek osobiście nie zaobserwowałam.
Do września 2000 r. wizyty sporadyczne. Od września 2000 r. u chorej występowały bóle głowy,
podwyższona temperatura i RR 180-160/105-100 z nudnościami i wymiotami. Wizyty częste również
domowe. Z uwagi na utrzymujące się stany gorączkowe - podgorączkowe chorej wykonano badania
celem wykluczenia ognisk zapalnych. Badania negatywne. Występowanie w/w dolegliwości wiązała
ze szkodliwym działaniem fal wysokiej częstotliwości telefonii komórkowej, ponieważ podobne
dolegliwości pojawiły się u całej rodziny. Z powodu często nawracających dolegliwości (bóle głowy,
zasłabnięcia) oraz wywiad chorobowy skierowana na- konsultację neurologiczną do Torunia. Neurolog
orzekł, że obecne dolegliwości są inne i nie mają charakteru napadów padaczkowych, wymagają
dalszej diagnostyki.
Pacjentka wykonała na własny koszt TG głowy, brzucha oraz konsultację endokrynologiczną. Leczona
przez endokrynologa z powodu wola guzowatego. Dolegliwości występowały coraz częściej przeniosła się do innej dzielnicy, ale wracała do pracy. W czasie pracy miała bóle głowy, nudności,
zasłabnięcia, podwyższoną temperaturę. W okresie od 2000 - 2003 r. z powodu znacznie
zaawansowanych dolegliwości chorą kilkakrotnie kierowałam do szpitala do oddziału wew. -każda razowy pobyt ok. l tygodnia. Wykonane badania okulistyczne wykazało jaskrę - leczy się w poradni
okulistycznej.
Wobec trudności w leczeniu chorej skierowałam chorą do Woj. Przychodni Chorób Zawodowych w
Bydgoszczy gdzie jak podaje nie została przyjęta.
"
Od czerwca 2003 r. została zdemontowana stacja bazowa na kościele Farnym i chora wróciła do
stałego miejsca zamieszkania, na ul. Kopernika 6 w Brodnicy. Nastrój, bóle głowy, bezsenność
ustąpiły, RR 120/80 ale mierzona codziennie temp. 35, 35,5. W październiku wystąpiły objawy
infekcji wirusowej- nie gorączkowała.
Konsultowana przez lekarza w Legionowie (temp. 35,
czynnościowe ośrodkowego układu nerwowego i
dyspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne.
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Wyniki badań TK, konsultacje specjalistyczne i karty informacyjne z pobytu w szpitalu w posiadaniu
chorej.
Do chwili obecnej nie zgłasza się z żadnymi dolegliwościami.
W dniu dzisiejszym stan chorej dobry- zdrowa.
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1) Wypełniać tylko w przypadkach uzasadnionych.
2) W zaświadczeniu nie należy umieszczać rozpoznania choroby, jeżeli
z uwagi na cel wydania zaświadczenia nie jest konieczne, bądź też
zamieszczenie rozpoznania stanowiłoby naruszenie tajemnicy zawodowej.

