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C elem działania Federacji jest reprezentowanie
interesów osób chorych na astmę, choroby alergiczne i przewlekłą obturacyjną
chorobę płuc, obrona ich praw i wolności, koordynacja działań w tym zakresie
oraz tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału chorych w życiu
społecznym.
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Wywiady

Atopowe zapalenie skóry wciąż zbyt późno
rozpoznawane

Podziemne
sanatorium
Z dr Katarzyną Kruczak,
o leczeniu chorób układu
oddechowego w
podziemnym Sanatorium
Uzdrowiskowym w
Kopalni Soli w Wieliczce,
rozmawia Iwona Duraj

Lekarze wciąż nie potrafią rozpoznać atopowego zapalenia skóry.
Aż 38% dzieci i 10% dorosłych cierpiących na to schorzenie miało
błędnie postawioną diagnozę - powiedzieli eksperci na
poświęconej temu zagadnieniu środowej konferencji
w Warszawie.

Baza leków

Alergia na grzyby mikroskopowe (pleśniowe)

Ciąża

Czy jeść żywność
modyfikowaną?
Z prof. Zbigniewem
Bartuzim o szansach i
zagrożeniach
związanych z żywnością
genetycznie
modyfikowaną,
rozmawia Maciej Müller

Alergia wziewna u osób nadwrażliwych na alergeny grzybów
może mieć charakter zarówno sezonowy, jak i całoroczny.
Objawy uczulenia występują często przez cały rok, z wyraźnym
nasileniem w okresie letnim i jesiennym.
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Alergia na Cladosporium
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Grypa i przeziębienie
C horoby serca i naczyń
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Badania prowadzone ostatnio wskazują na wzrastającą rolę
uczuleń na grzyby mikroskopowe. Zazwyczaj uczuleniu na grzyby
towarzyszy uczulenie na alergeny roztoczy, pyłków roślin lub
sierści zwierząt.
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Uczulenie na jabłko
Alergia na jabłka jest dość częsta. Niejednokrotnie towarzyszy jej
nadwrażliwość na seler lub marchew.

Uczulenie na seler
Seler należy do częstych alergenów pokarmowych. W większości
przypadków alergizuje osoby z nieżytem nosa wywołanym
nadwrażliwością na pyłek roślin.
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Pokrzywka
Pokrzywka to choroba, w przebiegu której na skórze, pod
wpływem zadziałania jakiegoś czynnika, tworzą się wypukłe blade
bąble otoczone zaczerwienieniem. Bąble te przypominają zmiany,
które powstają pod wpływem kontaktu skóry z pokrzywą - stąd
nazwa.
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Zdrowie w podróży

Alergia na chrom
C hrom należy do najważniejszych alergenów kontaktowych.
Wyprysk wywołany przez ten metal przebiega bardzo ciężko
i zwykle trwa długo, nierzadko nawet dziesiątki lat. Nadwrażliwość
na chrom uniemożliwia także pracę w wielu zawodach.

Alergia na kobalt
Kobalt należy do najczęstszych alergenów kontaktowych, przy
czym uczula on różne grupy osób, w tym zarówno dzieci, jak
i robotników z wypryskiem zawodowym.

Zawody, w których choroby alergiczne mogą
się pojawić, ujawnić bądź nasilić
W jakim zawodzie nie powinien pracować alergik? Które zawody
szczególnie narażają na silne działanie alergenów? Na co alergik
powinien uważać w pracy?
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