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ALERGENY – JAKÉ JSOU A JAK JE ODHALIT?

Den lékáren je tradiční akce, do které se zapojuje každoročně stále více lékáren napříč celou Českou republikou.
Letos připadá na 15. 6. a proběhne již 19. ročník.

Alergie je nepřiměřená reakce imunitního systému
na jakoukoli látku v okolním prostředí, taková látka
se stává tzv. alergenem.

Každý rok lékárníci vybírají jedno klíčové téma
a poskytují pacientům rozšířené odborné poradenství.
A to jak v kamenných lékárnách, kterých se během
letošního ročníku zapojí více jak tisícovka, tak
na internetu, prostřednictvím portálu pro pacienty
www.lekarnickekapky.cz a na sociálních sítích.

Alergeny můžeme rozdělit podle toho, jak se dostávají
do těla:

Letošním tématem Dne lékáren jsou alergie. V České
republice trpí určitou alergií více jak 2 miliony pacientů.
Některé alergie mohou přinášet jen menší nepříjemnosti,
ale jsou i takové, které představují velká rizika. A mohou
propuknout kdykoliv během života. více u

• inhalační (pyly, roztoči, plísně, zvířecí alergeny)
• potravinové
• jedy po hmyzím bodnutí
• kontaktní (drogerie, kosmetika)
• léky
Podívejte se na jednotlivé alergeny podrobněji
v článku ZDE u

ALERGIE NA LÉKY

DIAGNOSTIKA ALERGIE

Léky jsou jednou ze skupin alergenů, po jejich užití může
dojít k nepředvídatelné reakci organismu. Jak poznat
alergickou reakci od nežádoucího účinku?… u

Alergie je dědičná – u dítěte, jehož rodič trpí alergií je riziko
vzniku onemocnění 30 %, pokud jsou oba rodiče alergici,
zvyšuje se až na 60 %. Jak ji poznat?... u

ANAFYLAKTICKÝ ŠOK

ALERGENOVÝ KALENDÁŘ

Anafylaktický šok je velmi nebezpečnou reakcí organismu
na alergen. Je to celý soubor náhle vzniklých závažných
až život ohrožujících reakcí. Jak se na něj připravit?... u

Trápí Vás alergie na pyly? Připravili jsme pylový kalendář
s informacemi o dlouhodobém průměrném období, kdy se
vyskytují jednotlivé pylové alergeny v ovzduší.... u

www.lekarnickekapky.cz

