Alergie w świadomości Polaków
Aż 62,1% uczestników sondażu, jaki Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat przeprowadziło w maju 2022
roku, stwierdziło, że miało w swoim życiu co najmniej raz objawy alergii. Tylko 27,4% nie miało nigdy objawów
alergii, zaś co dziesiąty ankietowany nie potrafił odpowiedzieć (Pyt. 1).

Respondenci, którzy zaobserwowali u siebie objawy alergii, najczęściej wskazywali na kichanie (74,1%), na
katar (68,2%), a także na swędzenie i łzawienie oczu (52,6%). Stosunkowo najrzadziej wskazywanymi objawami
alergii są bóle brzucha (6,95), zawroty głowy (7,2%) oraz biegunki (8,4%).

Sondaż „Zdrowie Polaków - świadomość dotycząca alergii” został przeprowadzony we współpracy z ABC Zdrowie – WP.pl od 12 do 17 maja 2022 roku
przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® metodą CAWI na grupie 1067 pełnoletnich Polaków. Badanie było reprezentatywne ze względu na płeć,
wiek i województwo.

Wśród respondentów twierdzących, że mieli (kiedykolwiek) objawy alergii (N=663) największy odsetek uważa,
że ma alergię wziewną (48,4%), 27,3% - alergię kontaktową, zaś 15,4% alergię pokarmową. Uczulenie na jad ma
5,7% pytanych. Co czwarty uczestnik sondażu z alergią nie wie jakiego jest ona rodzaju.

Pierwsze objawy alergii wystąpiły u ankietowanych najczęściej między 35 a 65 rokiem życia (32,6%). U 29,1%
alergików objawy pojawiły się między 18 a 34 rokiem życia, u 16,4% w wieku od 12 do 17 lat, u 15,8% między 6
a 11 rokiem życia, a tylko u 4,4% przed 6 rokiem życia oraz 1,7% - w wieku powyżej 65 lat.

Tylko co trzeci dorosły Polak (32,5%) zgłosił się po poradę do alergologa (Pyt. 3).
Alergolog zdiagnozował alergię u 72,9% spośród tych, którzy zgłosili się do tego typu lekarzy specjalistów
(N=347), kolejnych 11,8% pacjentów jest w trakcie diagnozowania.

Zapytani o to, w jakim pacjenci byli wieku, kiedy zdiagnozowano u nich alergię, najczęściej wskazywano wiek od
18 do 35 lat (32%), następnie od 35 do 65 lat (24,1%) oraz od 12 do 18 lat (20,6%).

W czasie typowym dla sezonu alergicznego aż dwie trzecie deklarujących alergię odczuwa nasilenie objawów,
z czego 23,4% widzi zdecydowane nasilenie objawów. U co piątego stan alergiczny jest niezależny od pory
roku. W sumie tylko 14,9% alergików nie odczuwa sezonowego nasilenia objawów, z czego 5,1% ma alergię
zdecydowanie nie powodującą sezonowego nasilenia objawów.

Z powodu alergii ze zwolnienia lekarskiego korzystało zaledwie 7,3% Polaków. Nie korzystają natomiast
zarówno odczuwający dolegliwości alergiczne (47,9% ankietowanych twierdzi, że nie wzięło L4, choć ma
alergię), jak i pozostali – bez zdiagnozowanej alergii.

