
Na alergii už nejste sami

Ovlivňují alergie kvalitu vašeho každodenního života?

Cítíte se v práci nebo ve škole méně produktivní? Vynecháváte 
kvůli příznakům alergie práci, školu nebo společenské akce? 
Informujte svého lékaře o tom, jak vás alergie ovlivňují, aby mohl 
posoudit jejich závažnost.

Chystáte se k alergologovi?

Zodpovězte si následující otázky ještě před návštěvou, abyste 
pomohli svému alergologovi určit pro vás nejlepší způsob léčby.

Připravte se na 
návštěvu u alergologa

Zamyslete se nad svými příznaky 
a reakcemi. Které příznaky zažíváte každý 
den a které příležitostně? Objevily se u vás 
nějaké nové nebo neobvyklé alergické 
reakce? Nebo závažné reakce?

Časté příznaky alergické rýmy jsou:

Ucpaný nos 
Výtok z nosu 
Svědění nosu 
Kýchání 
Stékání hlenu v krku 
Slzení a svědění očí 

Časté příznaky potravinové alergie jsou: 

Mravenčení nebo svědění v ústech 

Svědící červená vyrážka (kopřivka) 

Otok obličeje, úst, hrdla nebo jiných částí těla 

Potíže s polykáním 

Sípání nebo dušnost 

Pocit závratě a točení hlavy 

Pocit nevolnosti (nauzea) nebo zvracení 

Bolest břicha nebo průjem

Jakou léčbu jste dosud podstoupili?
Informujte svého lékaře o všech způsobech 
léčby, které jste podstoupili a jaké výsledky jste 
zaznamenali.

Nejčastější způsoby léčby: 

Antihistaminika: 
Léky, které uklidňují příznaky, jako například smrkání, 
kýchání, slzení očí, vyrážky apod. 

Dekongestanty: 
Léky na uvolnění ucpaného nosu, které existují 
v různých formách s různou intenzitou. 

Kortikosteroidy: 
Protizánětlivé steroidy, které napodobují hormony 
vytvořené vaším tělem. Mohou se užívat lokálně jako 
krém nebo v podobě spreje či pilulek. 

Alergenová imunoterapie: 
Jediná léčba, která skutečně léčí alergii, má 
dlouhodobý efekt, přetrvávající i léta po ukončení léčby 
a navíc má i preventivní efekt. Podává se ve formě 
injekcí, rychlorozpustných tablet nebo kapek.

Zhoršují se vaše alergie?
Ve srovnání s předchozím rokem jsou vaše příznaky 
stejné nebo máte pocit, že se zhoršují? Přestěhovali 
jste se do nového města nebo jste byli v poslední době 
vystaveni novým alergenům?

Chystáte se cestovat a nevíte,
jestli vám budou vaše léky stačit? 

Vaše poznámky...

Vaše poznámky...

Vaše poznámky...

Vaše poznámky...

Konečně je před vámi zasloužená 
dovolená a chcete si být jisti, že 
vás nezaskočí žádná alergie? 
Různá místa se vyznačují různými 
alergeny. Proto nezapomeňte 
svému lékaři zmínit všechny 
plánované cesty, aby vám 
pomohl se připravit.
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