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 Alergolog jest lekarzem, który ukończył szkolenie 
specjalizacyjne w zakresie alergologii i immunologii 
oraz szkolenie specjalizacyjne z chorób wewnętrznych 
lub podspecjalizację medycyny wewnętrznej, to jest 
dermatologię, pulmonologię, otorynolaryngologię i/lub 
pediatrię. Zależnie od wymagań obowiązujących w róż-
nych krajach, alergolodzy odbywają również pełne lub 
częściowe szkolenie w zakresie immunologii klinicz-
nej z uwagi na podłoże immunologiczne chorób, które 
diagnozują i leczą. W większości krajów akceptowany 
czas kształcenia w zakresie alergologii i immunologii 
wynosi 2-3 lata intensywnego szkolenia. W zależności 
od obowiązującego w danym kraju systemu akredytacji, 
ukończenie szkolenia powinno być zakończone przyzna-
niem przez Komisję Certyfi katu Uzyskania Specjalizacji 
w dziedzinie alergologii, alergologii i immunologii lub 
alergologii i immunologii klinicznej. W niektórych kra-
jach uzyskanie specjalizacji jest uwarunkowane zdaniem 
testu, w innych – pisemnym poświadczeniem zdobytych 
kwalifi kacji przez opiekuna specjalizacji.
 Alergolodzy, którzy ukończyli szkolenie specjaliza-
cyjne, uczestniczą w kształtowaniu lokalnego systemu 
opieki zdrowotnej zapewniając opiekę pacjentom chorym 
na choroby alergiczne. Alergolodzy stanowią wsparcie dla 
pacjentów, omawiając i dyskutując z lekarzami podsta-
wowej opieki zdrowotnej i specjalistami innych dziedzin 
przypadki kliniczne ich pacjentów w celu zapewnienia 
pacjentom lepszej opieki, a lekarzom – edukacji.

 Alergolodzy powinni konsultować skomplikowane 
przypadki i zapewniać opiekę pacjentom kierowanym 
przez lekarzy pierwszego kontaktu i specjalistów innych 
dziedzin. 
 Głównymi cechami alergologa są: uznawanie zna-
czenia czynników zewnętrznych w wywoływaniu cho-
roby alergicznej i wiedza, w jaki sposób ją rozpoznać 
i leczyć, włącznie ze znajomością właściwych leków 
i terapii immunologicznych. Takie podejście do dia-
gnostyki i leczenia jest główną wartością specjalizacji 
z alergologii i przeciwstawia alergologów specjalistom 
innych dziedzin, których pacjenci są również pacjentami 
alergologów.
 Szczegółowe wymagania szkolenia dla alergolo-
gów są wyszczególnione w dokumencie „Wymagania 
dotyczące kompetencji lekarzy w zakresie alergologii: 
Kluczowe umiejętności kliniczne dla sprawowania 
opieki nad pacjentem chorym na chorobę alergiczną lub 
immunologiczną (chorobę z nadważliwości): Stanowisko 
Światowej Organizacji Alergii [1]. W tym dokumencie 
określono poziomy szkolenia pierwszego, drugiego 
i trzeciego stopnia, które różnicują wiedzę i szkolenie 
specjalisty alergologa od lekarzy podstawowej opieki 
zdrowotnej i lekarzy specjalizujących się w chorobach 
jednego narządu lub układu. Amerykańska Akademia 
Alergologii i Immunologii również opublikowała wytycz-
ne: W jaki sposób alergolog/immunolog może pomóc [2]. 
Wytyczne europejskie kształcenia specjalistów alergolo-
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gów w postaci Syllabusa [3,4] są dostępne „on line” na 
stronie Światowej Organizacji Alergii: www.worldallergy.
org/allergy_certifi cation/index.html

Kim jest alergolog – defi nicja

 Alergolog jest lekarzem, który posiada szerokie spek-
trum umiejętności diagnostycznych i klinicznych oraz 
wiedzę obejmującą: 

• obraz kliniczny chorób alergicznych i immunolo-
gicznych z uwzględnieniem ich współistnienia oraz 
komórkowe podstawy reakcji immunologicznych 
i alergicznych:

• nieżyt nosa i spojówek
• zapalenie zatok
• zapalenie ucha
• astma
• kaszel
• zapalenie oskrzeli
• zapalenia płuc z nadwrażliwości
• zapalenie pęcherzyków płucnych
• wyprysk atopowy
• kontaktowe zapalenie skóry
• pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy
• alergia na leki
• alergia na pokarmy
• alergia na lateks
• alergia na jad owadów
• reakcje ze strony przewodu pokarmowego spowodo-

wane alergią
• wstrząs anafi laktyczny
• niedobory odporności
• alergiczne choroby zawodowe
• czynniki ryzyka rozwoju chorób alergicznych –„marsz 

alergiczny” 
• inne narządowo swoiste reakcje alergiczne
• choroby, które mogą naśladować lub nakładać się 

z chorobami alergicznymi; 
• epidemiologię i uwarunkowania genetyczne chorób 

alergicznych i autoimmunologicznych i specjalistycz-
na wiedza dotycząca alergenów włączając alergeny 
wziewne, leki, jady owadów, alergeny zawodowe, 
alergeny pokarmowe; 

• komórki efektorowe uczestniczące w chorobach aler-
gicznych (komórki macierzyste, limfocyty, komórki 
tuczne, bazofi le, eozynofi le, neutrofi le, monocyty, 
makrofagi, komórki dendrytyczne); 

• cząsteczki uczestniczące w odpowiedzi immunolo-
gicznej (we wrodzonej i nabytej), immunoglobuliny, 

dopełniacz, cytokiny, włączając interleukiny, che-
mokiny i ich receptory, i antygeny głównego układu 
zgodności tkankowej; 

• typy reakcji z nadwrażliwości;
• oddziaływania międzykomórkowe;
• metody diagnostyki in vitro (laboratoryjne testy dia-

gnostyczne), ich wybór i interpretacja, włączając testy 
radioimmunologiczne (CAP-RAST), immunoenzy-
matyczne (ELISA), Western blotting, testy markerów 
zapalnych (kationowe białko eozynofi lów ECP i tryp-
taza), komórkowe testy stymulacji alergenem (CAST), 
testy uwalniania histaminy. 

• alergolog jest specjalistą szczególnie kompetentnym 
w zakresie (wykonywania/interpretacji): 

• przeprowadzania wywiadu alergologicznego i badania 
fi zykalnego,

• wykonywania testów skórnych,
• zlecania i interpretacji badań laboratoryjnych w kie-

runku alergii i zaburzeń immunologicznych,
• zlecania i interpretacji pomiaru całkowitego stężenia 

IgE w surowicy i stężenia swoistych IgE,
• wykonywania testów prowokacyjnych w diagnostyce 

chorób alergicznych i immunologicznych,
• analizy i udzielenia porady w zakresie środowisko-

wych/powietrznopochodnych alergenów i czynników 
drażniących,

• analizy i udzielenia porady w zakresie alergenów 
pokarmowych,

• wykonywania i/lub oceny badań czynnościowych płuc 
i testów markerów zapalnych,

• wykonywania i/lub oceny badań czynnościowych 
nosa, być może z włączeniem badania fi broskopowego 
nosa i gardła i endoskopii nosa,

• wykonywania swoistej immunoterapii alergenowej 
i immunoterapii alergenami jadów owadów,

• farmakoterapii chorób alergicznych i pokrewnych,
• w razie konieczności przeprowadzania diagnostyki 

różnicowej,
• porady w zakresie modyfi kacji stylu życia w celu 

redukcji ekspozycji na alergeny, 
• terapii immunomodulacyjnej,
• przeprowadzania desensytyzacji na leki,
• prowadzenia profi laktyki pierwotnej, wtórnej i trze-

ciorzędowej chorób alergicznych,
• prowadzenia edukacji pacjentów, lekarzy pierwszego 

kontaktu i innych osób sprawujących opiekę zdrowot-
ną. 
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Dodatek

 Wszystkie Towarzystwa, które skomentowały i zaak-
ceptowały:

– Amerykańska Akademia Alergii, Astmy i Immunolo-
gii 

– Amerykańskie Kolegium Alergii, Astmy i Immunolo-
gii

– Argentyńskie Stowarzyszenie Alergii i Immunologii
– Australijskie Towarzystwo Immunologii Klinicznej i 

Alergii
– Towarzystwo Alergii i Immunologii Bangladeszu
– Brazylijskie Towarzystwo Alergii i Immunopatolo-

gii
– Towarzystwo Alergii i Immunologii Chile
– Kolumbijskie Stowarzyszenie Alergii, Astmy i Immu-

nologii
– Duńskie Towarzystwo Alergologii
– Towarzystwo Alergologii i Immunologii Klinicznej 

Egiptu
– Francuskie Towarzystwo Alergologii i Immunologii 

Klinicznej 
– Niemieckie Towarzystwo Alergologii i Immunologii 

Klinicznej 
– Węgierskie Towarzystwo Alergologii i Immunologii 

Klinicznej
– Włoskie Towarzystwo Alergologii i Immunologii 

Klinicznej

– Japońskie Towarzystwo Alergologiczne
– Towarzystwo Alergii i Immunologii Malezji
– Meksykańskie Koleglium Alergii, Astmy i Immuno-

logii Klinicznej
– Mongolskie Towarzystwo Alergologiczne
– Holenderskie Towarzystwo Alergologiczne
– Towarzystwo Immunologii i Alergologii Paragwaju
– Rumuńskie Towarzystwo Alergologii i Immunologii 

Klinicznej
– Rosyjskie Towarzystwo Alergologii i Immunologii 

Klinicznej
– Towarzystwo Alergii Południowej Afryki
– Towarzystwo Immunologii, Alergii i Reumatologii 

Singapuru
– Szwedzkie Towarzystwo Alergologii i Immunologii
– Towarzystwo Alergii i Immunologii Tajlandii
– Tureckie Narodowe Towarzystwo Alergii i Immuno-

logii Klinicznej
– Towarzystwo Alergii i Immunologii Wenezueli
– Wietnamskie Towarzystwo Alergii, Astmy i Immuno-

logii Klinicznej
– Towarzystwo Alergologii Zimbabwe 
– Towarzystwo Alergologii i Immunologii Klinicznej 

Azji i Pacyfi ku
– Czeskie Towarzystwo Alergologii i Immunologii 

Klinicznej
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