
 

 
 
 
 

Εβδομάδες Προληπτικού Ελέγχου Αλλεργιών 

28 Απριλίου – 10 Μαΐου 2014 
 

 
 

 
Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, στο πλαίσιο  των συνεχών του πρωτοβουλιών για την 

καθιέρωση της ανάγκης για προληπτική ιατρική, συνδιοργανώνει και φέτος την Εβδομάδα 

προληπτικού ελέγχου αλλεργιών  που τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας 

Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας-ΕΕΑΚΑ με την ευγενική χορηγία της SIEMENS. Δίνεται 

έτσι η ευκαιρία σε όλους να ελέγξουν την ευαισθησία τους σε βασικά αλλεργιογόνα, δηλαδή 

τυπικά αθώες ουσίες του περιβάλλοντος (π.χ. γύρη από φυτά) που μπορούν να προκαλέσουν 

αλλεργική αντίδραση.  

 
Πιο συγκεκριμένα, από τις 28 Απριλίου έως τις 10 Μαΐου 2014, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να διενεργήσουν ΔΩΡΕΑΝ (με μέγιστο αριθμό εξεταζομένων 1.800 άτομα) ένα γενικό τεστ 

ανίχνευσης αλλεργικής αντίδρασης (Test panel) σε 12 βασικά αλλεργιογόνα (ακάρεα 
σκόνης, επιθήλια σκύλου-γάτας, μούχλα, γύρη δέντρων, αγριόχορτο, πεντάνευρο, περδικούλι). 

 

 
Με την αλλαγή του τρόπου ζωής, την κλιματική αλλαγή και την μόλυνση του περιβάλλοντος, 

είναι πολλοί αυτοί από μας που ταλαιπωρούνται από τις αλλεργίες, ενώ με τον ερχομό της άνοιξης, οι 

αλλεργίες κάνουν ακόμη πιο έντονη την παρουσία τους (αλλεργική ρινίτιδα, άσθμα κλπ.). Πόσοι 
όμως έχουμε βρει τι είναι αυτό που προκαλεί την αλλεργική αντίδραση, ώστε να το 
αποφεύγουμε, κάνοντας τη ζωή μας καλύτερη και ευκολότερη;  

 
Η απάντηση μπορεί να δοθεί με ασφάλεια και αξιοπιστία με τις εξειδικευμένες 

εξετάσεις που γίνονται στον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, καθώς με την βοήθεια των συνεργαζόμενων 

ιατρών αλλεργιολόγων, ετοιμάσαμε και προτείνουμε τις πέντε παρακάτω ομάδες αλλεργιογόνων, 
βασιζόμενοι στους «συνηθέστερους υπόπτους» πρόκλησης αλλεργικών αντιδράσεων, στην συμβολική 
τιμή των 4€ ανά Rast test. 

 
 

 

 

 
 

ΓΥΡΕΙΣ 

ΕΛΙΑ 

ΠΕΡΔΙΚΟΥΛΙ 

ΑΓΡΙΑΔΑ 

ΤΡΙΦΥΛΛΙ 

ΛΕΥΚΗ ΠΕΥΚΗ 

ΤΙΜΗ 
20 € 

ΤΡΟΦΙΜΑ 

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 

ΑΣΠΡΑΔΙ ΑΥΓΟΥ 

ΚΡΟΚΟΣ ΑΥΓΟΥ 

ΣΙΤΑΡΙ 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

ΤΙΜΗ 
20 € 

ΑΚΑΡΕΑ ΣΚΟΝΗΣ- 
ΜΥΚΗΤΕΣ 

ΑΚΑΡΙ D1 

ΑΚΑΡΙ D2 

ΜΥΚΗΤΑΣ Μ6 

ΜΥΚΗΤΑΣ Μ2 

ΜΥΚΗΤΑΣ Μ3 

ΤΙΜΗ 
20 € 

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 

ΦΥΣΤΙΚΙ 
ΑΡΑΠΙΚΟ 

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ 

ΑΜΥΓΔΑΛΟ 

ΚΑΡΥΔΙ 

ΤΙΜΗ 
16 € 

ΕΠΙΘΗΛΙΑ ΖΩΩΝ– 
ΕΝΤΟΜΑ 

ΕΠΙΘΗΛΙΑ ΓΑΤΑΣ 

ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΣΚΥΛΟΥ 

ΜΕΛΙΣΣΑ 

ΣΦΗΚΑ 

ΚΟΥΝΟΥΠΙ  

ΤΙΜΗ 
20 € 



 
Kατά τη διάρκεια της δράσης, κάθε πρόσθετη ειδική αιματολογική εξέταση RAST 

(ανίχνευση των αντισωμάτων που προκαλούν τις αλλεργικές αντιδράσεις), θα προσφέρεται στην 
συμβολική τιμή των 4 €, ώστε να δοθεί σε όλους η δυνατότητα μίας όσο το δυνατόν πληρέστερης 
αλλεργιολογικής εκτίμησης. 

 
Πληροφορίες για τη Δράση στα τηλέφωνα 210 69 66 100 για την Αθήνα και 2310 459 660 
για την Θεσσαλονίκη.  

 
 
 
 
 

ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΝΟΣΟΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ 
 
 

Οι αλλεργίες είναι οι έντονες αντιδράσεις του ανοσοποιητικού συστήματος που πραγματοποιούνται ως 

αντίδραση σε αβλαβείς περιβαλλοντικούς παράγοντες. Πρόκειται δηλαδή για μια αντίδραση 
υπερευαισθησίας του ανοσοποιητικού συστήματος του πάσχοντα, που αντιλαμβάνεται λανθασμένα 

αβλαβείς ουσίες του περιβάλλοντος ως επικίνδυνες για την υγεία ουσίες που χρήζουν αντιμετώπισης. 
Οι ουσίες αυτές καλούνται αλλεργιογόνα. 

Το ανοσοποιητικό σύστημα των αλλεργικών ατόμων, την πρώτη φορά που έρχεται σε επαφή με 
κάποιο αλλεργιογόνο, το αναγνωρίζει, το απομνημονεύει, επειδή το θεωρεί επικίνδυνο και βλαβερό για 
τον οργανισμό και παράγει αντισώματα, τις ειδικές ανοσοσφαιρίνες Ε (IgE), οι οποίες είναι ειδικά 

σχεδιασμένες να αντιμετωπίζουν και να εξουδετερώνουν το συγκεκριμένο αλλεργιογόνο. 

Οι αλλεργίες συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο κοινών ιατρικών διαταραχών. Στην Ελλάδα 

παρουσιάζεται ιδιαίτερη αύξηση στα κρούσματα σε όλες τις ηλικίες και συγκεκριμένα παρουσίασαν 
υπερτριπλασιασμό κατά τη δεκαετία 1990-2000. 

Επιπλέον, πρόσφατες κλινικές μελέτες καταδεικνύουν ότι ακόμα και όταν ηρεμεί ο αλλεργικός, μένει 
στο αναπνευστικό σύστημά του μια ελάχιστη φλεγμονή, που καθιστά πιο ευάλωτο το τραχειοβρογχικό 
δένδρο κι έτσι η αλλεργία πυροδοτείται ξανά από άλλες μη ειδικές συνθήκες, όπως λ.χ. τους ρύπους 

της ατμόσφαιρας, ένα κρυολόγημα, το άγχος κ.ά. 

Σημαντικός αριθμός αλλεργιών οφείλεται στα διάφορα είδη γύρης που είναι κυρίως υπεύθυνα για τις 

ανοιξιάτικες αλλεργίες στην Ελλάδα και είναι: 1) παριετάρια (περδικούλι ή ελξίνη), 2) αγριοσιτηρά, 
γρασίδι και καλλιεργημένα δημητριακά, 3) ελιά και 4) ακάρεα της οικιακής σκόνης που 
πολλαπλασιάζονται αυτή την εποχή γιατί θέλουν ζεστό και υγρό καιρό. 

Πάνω από το 85% των Ελλήνων αλλεργικών είναι ταυτόχρονα ευαισθητοποιημένοι σε 
περισσότερα από ένα αλλεργιογόνα. 

 

 

 

 

 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 

Είναι σημαντικό οι ασθενείς που πάσχουν από αλλεργία να γνωρίζουν καλά τις λεπτομέρειες της 

πάθησής τους όπως και τις επιλογές που προσφέρονται, για να μπορούν να επιλέξουν ολοκληρωμένη 
λύση. 

Αρχικά, ο ασθενής μαζί με τον ειδικό ιατρό θα πρέπει να κάνουν μία έρευνα στις συνήθειες του 
ασθενούς που θα καταδείξει ποιό ή ποιά είναι τα αλλεργιογόνα που ευθύνονται για την ανάπτυξη των 
συμπτωμάτων. 

Εν συνεχεία θα πρέπει ο ασθενής να ελεγχθεί για τα ειδικά αλλεργιογόνα που θα του συστήσει ο 
ιατρός του και ανάλογα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων να αποφασιστεί η βέλτιστη αντιμετώπιση. 

Η πρώτη και πιο απλή μέθοδος αντιμετώπισης είναι η αποφυγή των αλλεργιογόνων, πχ. στην 
περίπτωση των τροφικών αλλεργιογόνων, αποφεύγουμε τις συγκεκριμένες τροφές, ενώ αν πρόκειται 

για αλλεργία στην γύρη, αποφεύγουμε να βγαίνουμε έξω όταν τα επίπεδα της γύρης είναι πολύ υψηλά 
στην ατμόσφαιρα και διατηρούμε τα παράθυρα στο σπίτι και το αυτοκίνητο κλειστά. 

Εάν η αποφυγή των αλλεργιογόνων δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα, τότε είναι 
απαραίτητη η θεραπευτική αγωγή, με αντιισταμινικά, αποσυμφορητικά και αντιφλεγμονώδη 
φάρμακα που θα χορηγήσει ο θεράπων ιατρός. 

 
 

 
 
 


