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Alergeny atakują
Wielkopolskie poradnie alergologiczne przeżywają szturm pacjentów. Lekarze alergolodzy
spodziewają się tego każdej wiosny, ale przyznają, że z roku na rok mają coraz więcej
pacjentów. W tym roku na wizytę trzeba czekać nawet kilka miesięcy!
U 18-letniej Klaudii Winiarskiej z Poznania uczulenie na roztocza zdiagnozowano, kiedy była

uczennicą gimnazjum. Teraz leczy się w poradni przy ul. Galla Anonima w Poznaniu. - Trzy razy
w tygodniu przyjmuję tzw. szczepionkę immunologiczną i jestem pod stałą opieką specjalisty - mówi
Klaudia. - Na wizyty umawiam się regularnie. Wiosną jest to trochę bardziej skomplikowane, bo
w poradni jest więcej pacjentów. Następną wizytę mam w maju, ale umówiłam się na nią już na
początku marca.
- Rzeczywiście, jest to szczególny dla nas okres - przyznaje Małgorzata Kostrzewa, lekarz alergolog
z poradni przy ul. Galla Anonima. - W ostatnich latach obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie
na leczenie alergologiczne i, co za tym idzie, dłuższe kolejki w poradniach.
Pacjenci, którzy teraz chcieliby się umówić do alergologa w poradni przy ul. Galla Anonima,
musieliby czekać ponad trzy tygodnie - nawet ci, którym katar, łzawienie oczu i kaszel nie dają żyć.
Podobny okres oczekiwania jest w poradni przy ul. Spornej w Poznaniu. Tam leczą się tylko dzieci do
18. roku życia.
- To taka sezonowość niektórych poradni - przyznaje Mariusz Sykała, kierownik placówki. - U nas
zwiększony ruch dotyczy właśnie poradni alergologicznej i pulmonologicznej.
Do tej drugiej trafiają m.in. pacjenci z astmą oraz ze wszelkiego rodzaju powikłaniami związanymi
z alergiami.
W marcu przez poradnię alergologiczną przewinęło się prawie 500 małych pacjentów, a przez trzy
pierwsze tygodnie kwietnia było ich już 460. Mariusz Sykała szacuje, że poradnia pulmonologiczna
tylko w kwietniu obsłuży 800 osób.
- W związku z tak dużym zapotrzebowaniem wysłaliśmy już do NFZ prośbę o zwiększenie limitów na
ten rok - mówi Sykała. - Czekamy na odpowiedź.
Według danych dostępnych na internetowej stronie wielkopolskiego oddziału NFZ na wizytę
w poradniach alergologicznych czeka się od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Średni okres
oczekiwania w Poznaniu w najbardziej znanych poradniach to 3-4 tygodnie.
Źródło: http://alergie.mp.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/13197.html
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Bezpieczna chemia pomaga ratować zabytki
literatury
Dla ratowania książek opracowują nowe metody przy projektowaniu leków.
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Znaleziono obiecujące kombinacje leków
przeciw SARS-CoV-2
Dzięki temu leczenie COVID-19 ma być skuteczniejsze.
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Niedobory snu prowadzą u dzieci do zmian w
mózgu
To wynik badania z udziałem ponad 8 tys. młodych ochotników.

12-08-2022

Przeciwciała monoklonalne zapobiegają
malarii u dorosłych
Wskazują wyniki badań przeprowadzonych w USA.
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Antyszczepionkowcy zagrażają programowi
szczepień
Ostrzega Prof. Hotez w "Nature".
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Prosty i tani materiał sprawnie chwyta CO2
Badacze z Berkeley (USA) wytworzyli doskonały materiał.

12-08-2022

NASK ostrzega przed dezinformacją
Temat sytuacji epidemicznej w kraju oraz rzekomej "ukrainizacji Polski"
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Monitoring ścieków powinien być standardem
w miastach
Naszą bolączką jest to, że nie prowadzimy takiego monitoringu w miastach.
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