
Na alergie už nie ste sami

Ovplyvňujú alergie kvalitu vášho každodenného života?

Cítite sa v práci či škole menej produktívni? Vynechávate kvôli 
príznakom alergie prácu, školu či spoločenské akcie? Informujte 
svojho lekára o tom, ako vás alergia ovplyvňuje, aby mohol 
posúdiť ich závažnosť.

Chystáte sa k alergológovi?

Zodpovedajte si nasledujúce otázky ešte pred návštevou, aby ste 
pomohli svojmu alergológovi určiť pre vás najlepší spôsob liečby.

Pripravte sa na 
návštevu u alergológa

Zamyslite sa nad svojimi príznakmi 
a reakciami. Ktoré príznaky zažívate každý 
deň a ktoré príležitostne? Objavili sa u vás 
nejaké nové alebo nezvyčajné alergické 
reakcie? Alebo závažné reakcie?

Časté príznaky alergickej nádchy sú:

Upchatý nos

Výtok z nosa

Svrbenie nosa

Kýchanie

Stekanie hlienu v hrdle

Slzenie a svrbenie očí

Časté príznaky potravinovej alergie sú:

Mravčenie alebo svrbenie v ústach

Svrbiaca červená vyrážka (žihľavka) 

Opuch tváre, úst, hrdla alebo iných častí tela

Ťažkosti s prehĺtaním

Sipot alebo dýchavičnosť

Pocit závratu a točenia hlavy

Pocit nevoľnosti (nauzea) alebo vracanie

Bolesť brucha alebo hnačka

Akú liečbu ste doteraz podstúpili?
Informujte svojho lekára o všetkých spôsoboch 
liečby, ktoré ste podstúpili a aké výsledky ste 
zaznamenali.

Najčastejšie spôsoby liečby:

Antihistaminiká: 
Lieky, ktoré upokojujú príznaky ako napríklad 
smrkanie, kýchanie, slzenie očí, vyrážky a pod. 

Dekongestanty: 
Lieky na uvoľnenie upchatého nosa, ktoré existujú 
v rôznych formách s rôznou intenzitou.

Kortikosteroidy: 
Protizápalové steroidy, ktoré napodobňujú hormóny 
vytvorené vaším telom. Môžu sa užívať lokálne ako 
krém alebo v podobe spreju či tabletiek.

Alergénová imunoterapia: 
Jediná liečba, ktorá skutočne lieči alergiu, má 
dlhodobý efekt, pretrvávajúci aj roky po ukončení 
liečby a navyše má aj preventívny efekt. Užíva sa vo 
forme injekcií, rychlorozpustných tabliet alebo kvapiek. 

Zhoršujú sa vaše alergie?
V porovnaní s predošlým rokom sú vaše príznaky 
rovnaké alebo máte pocit, že sa zhoršujú? Presťahovali 
ste sa do nového mesta alebo ste boli v poslednej dobe 
vystavení novým alergénom?

Chystáte sa cestovať a neviete, 
či vám budú vaše lieky stačiť? 

Konečne je pred vami zaslúžená 
dovolenka a chcete si byť istí, že 
vás nezaskočí žiadna alergia? 
Rôzne miesta sa vyznačujú 
rôznymi alergénmi. Preto vášmu 
lekárovi nezabudnite spomenúť 
všetky plánované cesty, aby vám 
pomohol sa pripraviť.

Vaše poznámky...

Vaše poznámky...

Vaše poznámky...
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