
Το «Ειδικό  Ιατρείο Αλλεργικής Ρινίτιδας» του Γενικοφ Νοσοκομείου 

Ρεθφμνου στζλνει ζνα χαμόγελο στους Ρεθυμνιώτες. 

 

 

Η Αιιεξγηθή ξηλίηηδα είλαη κηα αλνζνβηνινγηθή εθδήισζε πνπ εθδειώλεηαη κε ηε κνξθή νμείαο 

ξηλίηηδαο. Αθνξά ζρεδόλ έλαλ ζηνπο πέληε αλζξώπνπο θαηά κέζν όξν, θαη δπζηπρώο ζε έλα 

κεγάιν πνζνζηό  ζηα παηδηά κεηαηξέπεηαη ζε άζζκα , γεγνλόο πνπ ηελ θαζηζηά δπλεηηθά 

ζνβαξή λόζν. Υαξαθηεξίδεηαη από πδαξή ξηλόξξνηα, θαγνύξα ζηα κάηηα θαη ηε κύηε, 

θηαξλίζκαηα θαη ξηληθή απόθξαμε. Δλνρνπνηνύληαη ζαλ αηηία νη γύξεηο, νη ζπόξνη από ηνπο 

κύθεηεο, ε νηθηαθή ζθόλε, ηα επηζήιηα θαη ην ηξίρσκα ησλ δώσλ. Ο πην αθξηβήο ηξόπνο γηα λα 

ηεζεί ε δηάγλσζε ηεο αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο είλαη νη δεξκαηηθέο δνθηκαζίεο (prick  tests) όπνπ κε 

πξνζηξηβή ηνπ αιιεξγηνγόλνπ ζην δέξκα κέζσ ζθαξηθηζκνύ πξνζδηνξίδεηαη ην ππεύζπλν γηα 

ηελ αιιεξγία αιιεξγηνγόλν. Η πιένλ κνληέξλα ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ζεσξείηαη ε 

απεπαηζζεηνπνίεζε από ην ζηόκα , όπνπ, αθνύ εληνπηζηεί ην αιιεξγηνγόλν, ζηε ζπλέρεηα 

ρνξεγείηαη ππό κνξθή ππνγιώζζησλ ζηαγόλσλ ζε κεγάιε αξαίσζε , ώζηε ζηαδηαθά λα 

ειεγρζνύλ νη  παζνγελεηηθνί κεραληζκνί ηεο άκεζεο θαη θαζπζηεξεκέλεο αιιεξγηθήο 

αληίδξαζεο, κε ηειηθό απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηεο θπζηθήο ηζηνξίαο ηεο λόζνπ. 

Σν «Δηδηθό Ιαηξείν ηεο Αιιεξγηθήο Ρηλίηηδαο» μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ζην Ννζνθνκείν ηνπ 

Ρεζύκλνπ ην Μάξηε ηνπ 2010 ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο  ΩΡΛ θιηληθήο 

(πληνληζηήο Γηεπζπληήο Β. Αθηνπδηαλάθεο). Πιήζνο ζπκπνιηηώλ καο εμεηάζζεθε ζην Ιαηξείν 

θαη δξνκνιόγεζε πξνβιήκαηα ΩΡΛ αιιεξγηώλ πνπ ηνπο ηαιαηπσξνύζαλ θαηξό. Έλαο δε 

ζεκαληηθόο γηα ηα δεδνκέλα ηνπ λνκνύ αξηζκόο αζζελώλ, νινθιήξσζε ήδε δύν ρξόληα 

ππνγιώζζηαο αλνζνζεξαπείαο κε ηθαλνπνηεηηθά ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απνηειέζκαηα θαη ρσξίο 

λα εκθαλίζεη παξελέξγεηεο. Η ιεηηνπξγία ηνπ Ιαηξείνπ ρξεηάζηεθε δπζηπρώο λα δηαθνπεί 

πξνζσξηλά γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο πέξζη ( εθπαηδεπηηθή άδεηα ηεο ππνγξάθνπζαο).  

Δίλαη γλσζηό όηη ε Κξήηε δηαθξίλεηαη γηα ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηηο ρισξίδαο ηεο, πνπ νδεγνύλ θαη 

ζε απμεκέλα πνζνζηά εκθάληζεο αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο. Απηό , ζε ζπλδπαζκό κε ην γεγνλόο όηη 

ην ζπγθεθξηκέλν Ιαηξείν παξέρεη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο αληηκεησπίδνληαο έλα ηόζν ζπρλό 

πξόβιεκα, κε ηνλ πιένλ κνληέξλν θαη απνηειεζκαηηθό ηξόπν, καο νδήγεζε ζηελ απόθαζε λα 

μαλαζηήζνπκε θέηνο, κε ηελ επηζηξνθή κνπ, ην Ιαηξείν από ηελ αξρή. 

 ε πείζκα ησλ θαηξώλ ινηπόλ, θαη όισλ όζσλ ζηήλνπλ κόληκα ρνξό πάλσ «ζηα θαθώο 

θείκελα», εκείο ζην Ννζνθνκείν Ρεζύκλνπ ιεηηνπξγνύκε θαη πάιη έλα Ιαηξείν πνπ πξνζθέξεη 

εμεηδηθεπκέλε ηαηξηθή θξνληίδα θαη γλώζε θαη θαιύπηεη ηηο αλάγθεο όιεο ηεο Κξήηεο, γηα 

ελήιηθεο θαη παηδηά. Δίλαη ην κόλν Ιαηξείν πνπ εθαξκόδεη ζαλ ζεξαπεία πξώηεο γξακκήο ηελ 

απεπαηζζεηνπνίεζε, όπνπ θαη όηαλ έρεη έλδεημε, αθόκα θαη ζηα παηδηά. αο παξαζέησ ηα 

ζηνηρεία από ηελ  παξνπζίαζε πνπ θάλακε πέξπζη ηνλ Ινύλε ζηελ Ιζπαλία ζε έλα επξσπατθό 



ζπλέδξην ηεο ΩΡΛ κε ηα πξώηα απνηειέζκαηα ηεο δνπιεηάο καο από ην Ιαηξείν ηεο Αιιεξγηθήο 

Ρηλίηηδαο .Θα είκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο. 
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