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szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

w ciągu oslatnich lat obser$uje się gwałtowny wzrost częstości $ystępowanta cholób
alergicznych' Prob]ęm ten dotyczy szczególnie najmłodszych' naszych dzicci' kórc są na nie bardzo
podatne. Majqc na wzglętlzie ich zdrowie zapraszamy wszystkjch chętnych zarówno z obJawami
cholób alergicznycb. Jak i bcz nich' w wieku 7-18lat (w obccności rodzica tub opiekuna p.awlego)
do wzięcia udzjału w bczpłatnyrn badaniu alergologicfnytn fealizowanym w ranracir prclgramu
''Badanie, rcxbł.,nie i pronovanie zcgcdnień związafilch . caunikanli rya]ka chorób alergicz lch
i ast|,ry, w tlm szc.egótnie ?ochodzenic powietĘno-pochod|'ego,,' więżymy, że udział Panstwa
i Pa1istwa dfieci w Ęm proj€kcie przycf}Tli się do szybszego rozpozrawania alelgii' a łm samym
poprawy1akości zyciajak i v,'drcżęnia wlaściwego leczenia' .'.'.'wczcśnie wykĄ,aa alel8ia daJe szansę
na JeJ wyleczenie'.'.''' nówi kierownik projektu prof. dr hab. med Boles.law samoliński'

Badanie rcalizowanę jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia finansowanego przcf
Ministerstwo Zdrowia na telenie Walszawsfuego centrum Alergologii l lerla.Med mjeszczącero s|ę
na warszawskim Mokotowie przy ul' Lewickiej 4 (wejście od u]' Faięckicj' której pocfątek ]est pod
budynkjem ul' Madaljńskiego 39/43' tel' 73] 303123;22 646'71 o1)'

w w}'niku przeplowadzonej dnalizy alelgo]ogicznej otrz}mają Państwo informacJę o ew'
ryzyku aleryii' w oparciu o konsrr]tację doświadczonych oraz cenionych spęcjalistów.lękary
alelgologow.

w skład oceny alergo]ogicznej wchodzi w}T'ełnjęnie prfez Państwa (wraz z dzieckiem)
kwestionariusfa dotyczącego objawów chorób alergicznych omf pżeFowadzcnle badania
ambulatoryjnęgo polegającego na konsultacji specjaiisty alergologa, wykonaniu testów skómych
z ]5 alergenami oraz badań spirometrycznych z plóbą rozkurczową. Wszyslkię tę cz},Dnosol Zos.aną
zrealizowane na miejscu' tj. w ww' cęntrum A]eĘo-Med'

Na podstawie otrzynanych wynikóW i badanja lekarskiego' lekaE alergolog postawl
i przekaże Państwu pełne rozpoznanie a]e.gologiczne, kóre otzymacie w formie ooKumęnlu
z załączonymi w}Ąikami przeprowadfonych badań dia8nostycznych.

Ba|dzo istoln],n eJementęm współpracy jest podanie przez Państwa mlórmacji
koord1matorowi (na poziomie kontaktu z ręcepcją) na temat stosowania przez Wasze dziecko leków



pru eciwa]ergicznych, maści sterydowych oraz leków psychotropowych w okesie ostatnich 7 dni oraf
leków przeciwbólowych w olaesie ostaoich 3 dni' lstotne będ4 Tówneż jDformacje dotyczące uilćkcji
gómych i/ub do]nych dróg oddechowYch czy też ogó1ny zły stan dfiecka lub ciężlcie choroby
ogó]noustrojowe. Zalówno ciąfajaki i w okes laktacji, są Ęteriami łyłączając}.rni z badania.
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*Prof dI hab' m€d Bolesław samoliński . alergolog, otolar}tgolog, spęcjalista z.lrowia publicznego.
Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicaego w latach 2ol2 - 2015, kiercwnlk Zakładu
Alergologii i Imrnunologii szpitala klinicznego Fzy ul. Banacha w wa^zawie oftz LakJaÓJ
Profr|akqk| zagroi,eń Środowiskowych i Aletgologii Warszawskiego Uniwe$}teiu Mędycmego.
Ekspelt w dziedzinie diagnostyki i leczenia alergii gómych &óg oddechowych, a także astmy
oskzelowej. Inicjatol nowoczesnych terapii a]ergicznych nieżytów nosa' zapalenia zatok
przynosowychż a przede wszystkim polipów nosa' Propagator irnmWoterapii (odczulanla) jako
pr'łcz)Ąlowęj metody leczeDia uczuleń, z bardzo du4m doświadczeniem w tej ćlziedzinię' Znawca
pmblematyki alergenów środowiskotycĘ szczególnie roztoczy kurzu domowego. Autor i wspołaulor
licmych publikacji i standajdów diagnostyki i leczenia chorób alergicznych' pźede wsrysuom
PosLeNN (Polskie standady Leczenia Nieżytów Nosa)-
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