
 

Діагностика та лікування алергії на первинній ланці 

Допоможіть нам визначити, як ми можемо краще допомогти педіатрам 

первинної медичної допомоги в лікуванні алергічних захворювань, і оцініть 

ваш інтерес та освітні потреби щодо цієї теми! 

Педіатри часто є лікарями першого контакту для дітей у закладах первинної медичної допомоги. 

Існує багато опублікованих робіт щодо лікування алергії в системі первинної медичної допомоги, 

але лише одна оцінила роль педіатрів первинної медичної допомоги, і тільки стосовно імунотерапії 

(1). 

Незважаючи на те, що деякі регіональні наукові товариства алергологів та деякі служби лікування 

алергії в лікарнях третинного рівня розробили заходи безперевної медичної освіти з цієї теми, 

необхідно знати дійсні потреби лікарів первинної ланки. Попереднє опитування робочої групи 

EAACI (Європейської Академії Алергології та Клінічної Імунології) щодо визначення освітніх потреб 

із питань алергії у лікарів первинної медичної допомоги було проведене у 2019 році та висвітлило 

прогалини в алергологічній освіті в системах охорони здоров’я в Європі (2) і запропонувало план дій 

задля усунення виявленого дефіциту знань і навичок із метою покращити результати лікування 

пацієнтів. Було також запропоновано провести окреме дослідження потреб у навчанні з питань 

алергії серед педіатрів первинної ланки. 

Оскільки діагностика та лікування алергічних захворювань постійно розвиваються, Робоча група 

EAACI з вивчення освітніх потреб із алергології у педіатрів первинної медичної допомоги запрошує 

всіх членів педіатричних товариств взяти участь у цьому опитуванні, оскільки Правління хоче 

оновити поточні освітні потреби. 

Ми віримо, що уніфікація підходів до навчання та підготовки в усьому світі при гармонізації з 

додипломною освітою має значно покращити рівень знань, навичок, умінь та якості надання 

допомоги пацієнтам із алергією. 

Заповніть анкету за наступним посиланням з 1 лютого 2023 року по 31 березня 2023 року: 
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Із вдячністю від імені Робочої групи EAACI з вивчення освітніх потреб із алергології у педіатрів 

первинної медичної допомоги. 
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