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SOUHLAS 
S POSKYTNUTÍM  ZDRAVOTNÍ  SLUŽBY 

 
Alergenová imunoterapie 

 
POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB: 
Název poskytovatele  Centrum zdravotní péče Jirny   (provozovatel: INC, a.s.) 
Adresa poskytovatele  Tovární 19, 250 90 Jirny 
Odbornost poskytovatele  207 – Alergologie a klinická imunologie 
Lékař  MUDr. Dagmar Pohlová 

 
PACIENT (ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI): 
Příjmení, jméno, titul  
Rodné číslo   
Adresa bydliště  

 
POPIS ZDRAVOTNÍ SLUŽBY: 
Alergenová imunoterapie představuje léčbu, která je zaměřena na samotnou příčinu alergie. 
Podstatou je podávání zvyšujících se dávek alergenů na obnovu funkce imunitního systému a 
snížení významnosti symptomů alergické reakce.  

 
I N F O R M A C E    O   Z D R A V O T N Í   S L U Ž B Ě       

Alergenová imunoterapie (alergenová vakcinace, hyposenzibilizace) spočívá v podání přesně 
stanovených dávek příčinného alergenu v určitých časových intervalech. Alergen je podáván 
v injekční formě podkožně. V úvodní fázi léčby se zvyšuje dávka a koncentrace alergenu až 
do dávky udržovací. K dosažení efektu léčby je nezbytné tuto udržovací dávku podávat 
v pravidelných intervalech nejméně po dobu 3 let. 
Alternativou injekční terapie je možnost podávání alergen v kapkách. Jelikož je při tomto 
způsobu účinnost alergenu zpravidla menší, je tato metoda vhodná např. pro malé děti. 
Před podáním alergenu je třeba informovat lékaře o případných alergických reakcích na 
léky (tedy vznik kožní vyrážky, otoku hrdla a obličeje, dušnosti v souvislosti s požitím 
určitého medikamentu) a o závažných onemocněních, pro která jste léčen/a/.  
Vlastní výkon spočívá v podání lékařem určeného množství konkrétního typu alergenu. 
Podání je realizováno jednorázovou injekční stříkačkou vpichem do podkoží. 
Po podání alergenu je nezbytně nutné setrvat 30 minut v čekárně odborného pracoviště a 
sledovat, zda nedošlo ke vzniku časné alergické reakce. V den aplikace je nutno vyvarovat se 
výraznější fyzické námaze, požití alkoholických nápojů a sprchování horkou vodou. 
 
Pro úspěšnost léčby je nutno dodržovat lékařem stanovené intervaly mezi podáním alergenu. 
V případě nutnosti odkladu aplikace (např. při akutním onemocnění) je nutno v co nejbližší 
době stanovit náhradní termín.  
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I N F O R M A C E    O   M O Ž N Ý CH   K O M P L I K A C Í CH       

I při správné aplikaci alergenu nelze vyloučit možnost vzniku časné alergické reakce po 
podání alergenu. Časná alergická reakce se může projevit svěděním pokožky, kopřivkou, 
kýcháním, vodnatou rýmou, svěděním spojivek, kašlem nebo pocitem dušnosti. Tyto nebo 
podobné příznaky je nutno ihned hlásit lékaři nebo zdravotní sestře. 
U některých pacientů se může projevit i pozdní alergická reakce, spočívající v zarudnutí či 
jiné reakci v místě vpichu nebo ve zhoršení Vám známých alergických projevů. Tyto reakce 
je nutno hlásit lékaři před následující aplikací. 
 

S O U H L A S     P A C I E N T A         
Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že jsem byl(a) lékařem srozumitelně informován(a) a 
poučen(a) o zásadách a průběhu Alergenové terapie včetně upozornění na možné komplikace.               
Při poučení jsem měl(a) možnost klást dotazy. Veškeré mé dotazy mi byly zodpovězeny. 
Zároveň prohlašuji, že jsem pravdivě uvedl(a) veškeré informace ohledně svého zdravotního 
stavu či jiných onemocnění, které mohou průběh alergenové imunoterapie ovlivnit. 
Poučení jsem porozuměl(a) a na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení 
souhlasím s provedením této zdravotní služby.  
  
 
 
 
 

---------------------------------------------                            ------------------------------------------. 
 datum                                                                        podpis pacienta  
 
 
 
      


