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zaloguj się

załóż konto

szukaj w serwisie

Alergia

Artykuły

Pytania i odpowiedzi

Ważne tematy

Forum Zdrowie

Popularne tematy

Jak rozpoznać alergię ?
Przyczyny alergii
Objawy alergii
Leczenie alergii
Zapobieganie alergii
Jak ż yć z alergią
O co należ y zapytać alergologa?

Szukaj

ZADAJ PYTANIE LEKARZOWI

Jak radzić sobie z katarem
siennym?
Szczepionki odczulają ce
Cią ż a a odczulanie
Uczulenia na jad owadów
Obrzę k Quinckego
Skaza białkowa u niemowlą t
Celiakia - nietolerancja glutenu

Na pytania naszych użytkowników odpowiadają lekarze,
psychologowie i dietetycy. Odpowiedź otrzymasz średnio
od 4 do 24 godzin.
+ZADAJ PYTANIE

Odpowiadamy na
Wasze pytania
Czy badanie IgE
wystarczy?
Alergia na sierść
zwierząt
Skórne reakcje
alergiczne na leki

Leczenie alergii pokarmowej

Alergia pokarmowa i
odczulanie

Alergia pokarmowa to reakcja układu immunologicznego na substancje
znajdujące się w pożywieniu. Niestety, coraz więcej osób zmaga się z
nią. Wiele wskazuje ...

Alergia pokarmowa
Alergia pokarmowa najważniejsze informacje
Termin „alergie pokarmowe”
często jest nadużywany dla
określenia ...
Co to jest mikroflora jelitowa?
Rola mikroflory jelitowej w rozwoju alergii
Alergia i probiotyki
Przyczyny i objawy alergii pokarmowej
Alergia na owoce
Alergia pokarmowa u dzieci

Alergia. Kiedy nosić
adrenalinę?
Zadaj pytanie

Alergie skórne
Podstawowe informacje o
alergiach skórnych
Atopowe zapalenie skóry (AZS)
jest to zespół zmian zapalnych
skóry ...
Dlaczego chorujemy na alergię?
Pierwsze objawy alergii
Jak przebiega atopowe zapalenie skóry u dzieci?
Przyczyny alergii skórnej
Dieta przy atopowym zapaleniu skóry
Pielęgnacja atopowej skóry

Przydatne linki
anafilaksja alergia astma alergia na
gluten celiakia alergia leki testy skórne atopowe
zapalenie skóry immunoterapia nadwrażliwość pyłki
roślin alergen wysypka łzawienie oczu alergia
objawy objawy alergii pokarmowej alergia
indeks histamina alergia na antybiotyk alergia
ige odczulanie uczulenie alergia leki na
alergie choroba trzewna zapalenie spojówek indeks
alergia
Znajdź nas na Facebooku

abcZdrowie.pl
Lubię to!
Liczba osób, które lubią abcZdrowie.pl: 8,116.
Łukasz

Alergia dróg oddechowych
Alergie dróg oddechowych
Alergia dróg oddechowych jest
bardzo uciążliwa dla organizmu.
Męczy nas ...

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
Alergiczne zapalenie gardła i migdałków
Alergiczne zapalenie oskrzeli
Alergiczne zapalenie płuc
Alergiczne zapalenie zatok
Alergiczne zapalenie ucha

Alergiczne choroby oczu
Alergiczne choroby oczu najważniejsze informacje
Choroby oczu często mają
podłoże alergiczne. Badania
mówią, że ...
Alergiczne zapalenie spojówek
Zapalenie tęczówki i rogówki
Kontaktowe zapalenie spojówek i powiek
Wypryski skóry powiek
Zapalenie brzegów spojówek

Dieta w alergii
Dieta eliminacyjna
Dieta eliminacyjna to dobry
sposób na pozbycie się
uciążliwych objawów ...

Dieta bezmleczna - przepisy
Dieta bezglutenowa - przepisy
Dieta bez soi - przepisy
Dieta bez jajek

Alergie środowiskowe
Czym są alergie
środowiskowe?
Alergia środowiskowa jest
rodzajem uczulenia, który może
dotyczyć ...
Alergia na roztocza
Alergia na pleśń
Alergie na pyłki kwiatowe
Alergeny środowiskowe

Choroby o podłożu alergicznym
Choroby alergiczne stawów
Choroby alergiczne mogą
zaatakować stawy. Alergia
pokarmowa to ...

Choroby alergiczne układu moczowego
Alergia a choroby krążenia
Alergia a cukrzyca
Choroby dróg rodnych
Choroby układu nerwowego

Metody leczenia alergii
Eliminacja alergenów
Alergen to wróg każdego
alergika, astmatyka i innych
osób z chorobami ...

Leki przeciwalergiczne
Leki przeciwhistaminowe
Leki rozszerzające oskrzela
Immunoterapia (leczenie przyczynowe)
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Dieta bez kukurydzy
Pokarm niemowląt

Badania alergików
Badania laboratoryjne w
diagnostyce chorób
alergicznych
Choroby alergiczne są
wykrywane według pewnych
stałych procedur ...
Pełne badanie morfologii krwi
Testy punktowe z alergenami wziewnymi
Testy punktowe z alergenami pokarmowymi
Atopowe testy naskórkowe
ALCAT test
Testy wykrywające IgE-zależne

Astma alergiczna
Czym jest astma?
Astma została zaliczona do
chorób cywilizacyjnych. Często
ma podłoże ...

Co powoduje astmę?
Typy astmy
Jakie są objawy astmy?
Jak leczyć astmę oskrzelową?
Zapobieganie astmie
Jakie zagrożenia niesie astma w ciąży?
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