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alergia
- choroby alergiczne, uczulenia

Alergie pokarmowe

Uczulenia na jad owadów

Alergie pokarmowe
Alergia na mleko
Dieta osób z alergią na mleko
krowie
Alergia na jaja
Alergia na ryby, mięczaki i
skorupiaki
Alergia na pszenicę
Alergia na orzeszki arachidowe
Alergia na soję
Alergia na owoce oleiste i na
ziarna
Alergia na owoce
Alergia na warzywa

Alergia na lateks

Alergiczne choroby oczu
Alergiczne zapalenie spojówek
Atopowe zapalenie spojówek i rogówki
Wiosenne zapalenie spojówek i rogówki
Kontaktowe zapalenie spojówek i powiek
Olbrzymiobrodawkowe zapalenie
spojówek

Czy każdy jest uczulony na ukąszenia owadów?
Owady mogące wywołać reakcję alergiczną
Grupy ryzyka wystąpienia reakcji alergicznej na jad owadów
Objawy kliniczne uczulenia na użądlenie owadów
Diagnostyka nadwrażliwości na jad owadów
Pierwsza pomoc po użądleniu przez owada

Alergie, nadwrażliwości
wymaz z nosa użądlenie owada biały
dermografizm

pokrzywka
zapalenie

Katar sienny

pokrzywka fizykalna

skóry alergia na mleko
ukąszenia owadów alergiczne
ow oce nadwrażliwość
owrzodzenie spojówki rumień po
użądleniu
środek cieniujący

leki alergiczne

wykwity skórne

Katar sienny
Objawy kataru siennego
Diagnostyka i leczenie kataru siennego
Kalendarz pylenia roślin
Pylenie drzew

testy skórne

truskawki a alergia

alergia na antybiotyki produkty z
glutenem obrzęk okolic nosa alergia
kontaktowa powiek

Alergia na leki

Alergia na lateks
Produkty zawierające lateks
Objawy alergii na lateks
Diagnostyka i postępowanie w
przypadku alergii na lateks

Astma

Alergia na leki
Rozpoznanie i leczenie alergii na lek
Alergia na antybiotyki betalaktamowe
Alergia na antybiotyki i chemioterapeutyki
Alergia na leki znieczulające
Alergia na leki przeciwzapalne
Alergia na radiologiczne środki cieniujące
Inne leki często powodujące reakcje alergiczne

Diagnostyka chorób alergicznych

Astma
Przyczyny astmy
Czynniki ryzyka zachorowania na
astmę
Objawy kliniczne astmy
Przebieg naturalny astmy
Ocena stopnia nasilenia
zaostrzenia astmy
Badania dodatkowe w
podejrzeniu astmy
Typy astmy
Kliniczny podział astmy
Astma aspirynowa
Szczególne postacie astmy
Stan astmatyczny
Leczenie astmy
Rokowanie i wpływ astmy na
aktywność życiową
Zapobieganie astmie
Astma w ciąży

A natomia człowieka
Dermatologia
Endokrynologia
Neurologia
Onkologia
Hematologia
Reumatologia
Chirurgia
Radiologia
Forum medyczne

Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób alergicznych
Testy skórne
Testy płatkowe
Próba prowokacyjna donosowa
Próba prowokacyjna z lekami
Próba prowokacyjna z kwasem salicylowym
Badanie cytologiczne wymazu z nosa

Skóra Układ kostno-staw ow y
Układ pokarmow y
C zerniak złośliw y

Układ krążenia

Grzy bica paznokci

Piegi

Układ limfaty czny

Róża

Sarkoidoza

C horoby przy sadki i podw zgórza C horoby tarczy cy i przy tarczy c
ginekologiczna Hormony O ty łość

Układ mięśniow y
Trądzik pospolity

Układ moczow y
Tw ardzina układow a

C horoby układu hormonalnego

F orum neurologiczne Bezsenność Padaczka Podstaw y neurologii
układu nerw ow ego Zaburzenia ośrodkow ego układu nerw ow ego

Py tania neurologiczne

C ukrzy ca

Udar mózgu

Układ płciow y męski
Zmiany skórne
Endokry nologia
Zaburzenia obw odow ego

F orum onkologiczne C horoby now otw orow e Leczenie now otw orów C o to są now otw ory ? Now otw ory krw i
nerw ow ego, oka i oczodołu Now otw ory układu pokarmow ego Now otw ory u mężczy zn, kobiet, dzieci
F orum hematologiczne Niedokrw istość, anemia Hemofilia
żelaza Trombocy topatie Zaburzenia krzepnięcia krw i

Krzepnięcie krw i

Bóle biodra Bóle stóp C horoba Takay asu C horoba zw y rodnieniow a staw ów
staw ów O steody strofia w spółczulna O steoporoza
F orum chirurgiczne
chirurga

C hirurgia naczy niow a

Hernioplasty ka

Badanie scy nty graficzne Badanie ultrasonograficzne (USG)
Urografia Źródła promieniow ania jonizującego

Laparoskopia

Dna moczanow a

Przepukliny

Radiologia cy frow a

F orum dermatologiczne F orum ginekologiczne F orum hematologiczne
zdrow ia F orum okulisty czne F orum urologiczne

Niedobór odporności

Młodzieńcze przew lekłe zapalenie

Wy rostek robaczkow y

Radiologia zabiegow a

F orum kardiologiczne

Encyklopedia zdrowia
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Now otw ory układu

Niedokrw istość z niedoboru

Ży laki

Py tania do

Tomografia komputerow a

F orum lary ngologiczne

F orum
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