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 Choroby alergiczne występują powszechnie na całym 
świecie, a częstość alergii rośnie [1-7]. Ponieważ pro-
cesy alergiczne i immunologiczne obejmują wszystkie 
narządy organizmu, alergologia nie jest wykładana na 
wielu uczelniach jako osobny przedmiot. Rzeczywiście, 
niedostrzeganie tej specjalności i potrzeby nauczania 
o chorobach alergicznych i immunologicznych skutkuje 
tym, że alergologia nie jest włączana w programy zajęć 
w wielu szkołach medycznych (uniwersytetach). Ze 
względu na to, że na choroby alergiczne i immunologiczne 
choruje około 22% populacji na świecie, nadszedł czas, 
aby zauważyć potrzebę nauczania i zwiększyć edukację 
dziedzinie alergologii i immunologii [8].
 Światowa Organizacja Alergii, związek 74 krajowych 
i regionalnych towarzystw alergologicznych, stworzył 
poniższy konsensus dla ustanowienia zasad nauczania 
alergologii w celu ujednolicenia i poprawy edukacji 
w dziedzinie alergologii i uzupełnienia braków w szko-
leniu oraz w celu zdefi niowania odpowiednich umie-
jętności (kompetencji). W tworzeniu tego stanowiska, 
uwzględniono, że każdy kraj posiada własne zasady i cele 
kształcenia medycznego zarówno w okresie studiów, jak 

i kształcenia podyplomowego. Dokument określa, co we-
dług WAO lekarze powinni wiedzieć aby móc sprawować 
opiekę nad pacjentami chorymi na choroby alergiczne. 

Wprowadzenie

 Choroby o etiologii alergicznej mogą obejmować wie-
le narządów i układów i występować jako odpowiedź na 
różnorodne czynniki środowiskowe. Choroby alergiczne 
stanowią jedną z głównych przyczyn przewlekłych pro-
blemów zdrowotnych zarówno u dorosłych jak i u dzieci 
i są związane z wysoką zachorowalnością. Stanowią 
również istotne obciążenie socjoekonomiczne [9-12] 
oraz mogą być przyczyną stanów zagrożenia życia jak 
anafi laksja lub stan astmatyczny. Do układowych chorób 
z nadwrażliwości zaliczane są między innymi: astma, 
nieżyt nosa i spojówek, zapalenie ucha, zapalenie błony 
śluzowej nosa i zatok, pokrzywka, obrzęk naczyniorucho-
wy, wyprysk, alergia pokarmowa, alergia na leki, alergia 
na jad owadów, alergiczne choroby zawodowe i anafi -
laksja. Umownie choroby alergiczne zostały podzielone 
na związane z przeciwciałami IgE (nadwrażliwość IgE 
zależna) i związane z innymi typami nadwrażliwości 
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[13]. Jako specjalność medyczna oparta na immunologii, 
specjalizacja w alergiach (w niektórych krajach nazywana 
alergologią) jest związana zapobieganiem, rozpoznawa-
niem i leczeniem oraz rehabilitacją pacjentów chorych 
na choroby alergiczne. 
 W niektórych krajach, specjalizacja z alergologii jest 
połączona z immunologią kliniczną. Procesy immunolo-
giczne są podstawą obrony organizmu. Nieprawidłowe 
funkcjonowanie układu immunologicznego powoduje 
infekcje, zmniejsza nadzór immunologiczny, prowadzi 
do zjawisk autoimmunizacji i oddziałuje na wszystkie 
narządy organizmu. Immunologia kliniczna odnosi się do 
dysfunkcji układu immunologicznego i chorób o podłożu 
immunologicznym do których z defi nicji zaliczają się 
choroby alergiczne. W innych krajach alergologia jest 
częścią innych specjalizacji takich jak dermatologia, 
pulmonologia, reumatologia, gastroenterologia i otory-
nolaryngologia; co powoduje, że alergologia nie zawsze 
jest osobną specjalnością i może nie być standardów 
kształcenia w tej dziedzinie oraz ustalonych wymagań. 
Światowa Organizacja Alergii (WAO), jako między-
narodowe towarzystwo, proponuje, że najlepszą drogą 
do osiągnięcia jednolitego poziomu opieki dla wielu 
milionów pacjentów chorych na choroby alergiczne jest 
zdefi niowanie kluczowych poziomów kompetencji wy-
maganych zarówno od specjalistów podstawowej opieki 
medycznej i innych specjalistów, którzy przyjmują pa-
cjentów chorych na choroby alergiczne. 
 Biorąc pod uwagę częste występowanie chorób aler-
gicznych i różnie zorganizowane systemy opieki zdrowot-
nej w różnych krajach, opiekę nad pacjentami chorymi na 
choroby alergiczne mogą sprawować lekarze podstawo-
wej opieki zdrowotnej, interniści lub pediatrzy (zaliczeni 
według tego dokumentu do Pierwszego poziomu opieki), 
przez specjalistów zajmujących się chorobami jednego 
narządu lub układu (organ-based specialists) którzy od-
byli szkolenie w zakresie alergologii i/lub immunologii 
(defi niowani w tym dokumencie jako Drugi poziom 
opieki) i/lub przez w pełni wyszkolonych alergologów 
(Trzeci poziom opieki). Światowa Organizacja Alergii 
uważa, wszyscy lekarze, którzy leczą pacjentów chorych 
na choroby alergiczne muszą prezentować akceptowalny 
poziom kompetencji. 
 Dla zapewnienia optymalnej opieki nad pacjentami 
chorymi na choroby alergiczne konieczna jest ścisła 
współpraca miedzy lekarzami i innymi pracownikami 
służby zdrowia w ramach pierwszego poziomu opieki oraz 
specjalistami i alergologami [14,15]. O tym, który lekarz 
leczy którego pacjenta i do kogo pacjent jest kierowany, 
decyduje zarówno dostępność alergologów i immuno-
logów, jak i kompetencje lekarza, który jako pierwszy 
przyjmuje pacjenta. Świadomość wagi postawienia wła-
ściwej diagnozy i wiedza, kiedy pacjenta należy skierować 
do opieki następnego poziomu jest bardzo istotna dla 

prawidłowego leczenia w pierwszym i drugim poziomie 
opieki. 
 Niniejszy dokument określa kompetencje niezbędne 
dla leczenia chorych na choroby alergiczne w ramach 
trzech zdefi niowanych poziomów opieki i precyzuje 
kiedy pacjenta należy skierować do specjalisty alergo-
loga. Kiedy porozumienie odnośnie tych rekomendacji 
zostanie osiągnięte, WAO opracuje program szkolenia 
i kształcenia studentów medycyny, rezydentów, lekarzy 
rodzinnych, pediatrów, internistów, specjalistów różnych 
dziedzin i alergologów.
 Proponuje się, aby poziomy kompetencji były podzie-
lone jak w następujących paragrafach.

Pierwszy poziom opieki

 Ten poziom opieki obejmuje zalecenia dotyczące 
wiedzy i umiejętności wymaganych od lekarzy podsta-
wowej opieki zdrowotnej, internistów i pediatrów. Obej-
muje również wiedzę i umiejętności lekarzy rodzinnych 
i innych specjalistów w regionach gdzie nie jest od nich 
wymagane szkolenie w zakresie chorób alergicznych 
w ramach ich dziedziny oraz gdy nie jest dostępna opieka 
alergologiczna. Poniższe zalecenia odnoszą się również 
do pielęgniarek i innego personelu medycznego, który 
stanowi część systemu opieki zdrowotnej w danym re-
gionie.
 Wiedza na pierwszym poziomie powinna obejmować 
podstawy immunologii poznane w czasie kształcenia me-
dycznego, do których należą: znajomość mechanizmów 
nadwrażliwości (Gella i Coombsa); główne mechanizmy 
obrony organizmu, rola immunoglobulin w obronie orga-
nizmu, znajomość funkcji limfocytów, rola leukocytów, 
szczególnie eozynofi lów oraz funkcje komórek tucznych 
i bazofi lów. Wiedza na pierwszym poziomie opieki po-
winna ponadto obejmować następujące dziedziny:

1. Odpowiednia kliniczna wiedza o głównych choro-
bach alergicznych, takich jak alergiczny nieżyt nosa, 
zapalenie błony śluzowej nosa i zatok, zapalenie 
ucha, astma, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, 
wyprysk, alergia pokarmowa, alergia na jad owadów, 
anafi laksja, alergia na leki oraz niedobory odporno-
ści. Posiadana wiedza kliniczna powinna umożliwiać 
postawienie diagnozy i leczenie zarówno ostrych, jak 
i przewlekłych chorób. Jeżeli jest to możliwe opieka 
nad pacjentem powinna być prowadzona we współ-
pracy ze specjalistą alergologiem lub możliwością 
skierowania do ośrodka alergologicznego. 

2. Odpowiednia umiejętność interpretacji głównych 
badań alergologicznych, punktowych testów skór-
nych, oznaczeń przeciwciał IgE w surowicy oraz 
umiejętność interpretacji badania spirometrycznego. 
Szkolenie lekarzy może nie obejmować umiejętności 
wykonywania testów skórnych lub bardziej zaawan-
sowanych badań czynnościowych płuc. 
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3. Szkolenie umożliwiające identyfi kację pacjentów 
chorych na trudną do leczenia, przewlekłą i ciężką 
chorobę alergiczną lub immunologiczną, u których 
występują zagrażające życiu zaostrzenia i kierowanie 
tych pacjentów do specjalistów w celu oceny stanu 
zdrowia i rozpoczęcia leczenia zanim nastąpi zagra-
żające życiu pogorszenie.

4. W niektórych krajach immunoterapia (iniekcyjna, 
podjęzykowa) jest wykonywana przez lekarzy i in-
nych pracowników służby zdrowia z pierwszego 
poziomu. Według WAO jest to dopuszczalne jedynie 
pod następującymi warunkami:
A. Pacjent musi być zakwalifi kowany do immuno-

terapii przez specjalistę alergologa. 
B. Lekarz w pierwszym poziomie oraz inni pracow-

nicy służby zdrowia pierwszego poziomu powinni 
odbyć odpowiednie szkolenie w zakresie rozpo-
znawania oraz postępowania w anafi laksji w celu 
bezpiecznego prowadzenia immunoterapii. 

C. Gabinet, w którym prowadzona jest immuno-
terapia, powinien spełniać wszystkie wymogi 
związane z bezpieczeństwem pacjenta. Miejsce, 
gdzie prowadzona jest immunoterapia powinno 
być wyposażone przynajmniej w: 

a. tlen i odpowiednie urządzenia do podawa-
nia tlenu (maska i kaniula donosowa) oraz 
manualne lub automatyczne urządzenie 
wspomagające oddychanie; 

b. adrenalinę do podania domięśniowo lub 
dożylnie;

c. leki przeciwhistaminowe (zarówno antago-
niści H1 i H2) do wstrzyknięć;

d. glikokortykosteroidy;
e. leki obkurczające naczynia;
f. koloidy zwiększające objętość osocza; 
g. opaskę uciskową do założenia powyżej miej-

sca wstrzyknięcia szczepionki; 
h. łatwy dostęp do sprzętu do resuscytacji 

w budynku, w którym prowadzona jest 
immunoterapia lub blisko szpitalny oddział 
intensywnej terapii. 

 Jest zalecane, aby immunoterapia została rozpoczę-
ta przez alergologa lub ośrodek referencyjny, a lekarz 
pierwszego poziomu prowadził tylko leczenie podtrzy-
mujące. 

Drugi poziom opieki

 Zalecenia odnośnie kluczowych kompetencji lekarzy 
w drugim poziomie opieki dotyczą dermatologów, pulmo-
nologów, gastrologów, otorynolaryngologów i reumato-
logów, którzy przyjmują pacjentów chorych na choroby 
alergiczne i do których kierowani są pacjenci w celu 
diagnostyki i leczenia. W niektórych systemach opieki 

zdrowotnej, specjaliści (lekarze drugiego poziomu) odbyli 
szkolenie w zakresie alergologii w ramach swojego pro-
gramu specjalizacji. Wiedza w drugim poziomie powinna 
obejmować podstawy alergologii i immunologii, znajo-
mość podstawowych chorób alergicznych, i umiejętność 
wykonania i zinterpretowania badań diagnostycznych, 
które umożliwią prawidłowe leczenie niepowikłanych 
chorób alergicznych. 
 W większości krajów podstawowe szkolenie w za-
kresie alergologii i immunologii odbywa się podczas 
specjalizacji z interny lub pediatrii. Dalsze szkolenie 
z alergologii powinno być prowadzone podczas 2 lub 3 
letniego szkolenia specjalizacyjnego z w ramach specjali-
zacji z dermatologii, pulmonologii, otorynolaryngologii, 
gastroenterologii, lub reumatologii. Wymienieni specjali-
ści zajmujący się chorobami jednego narządu lub układu 
powinni mieć wiedzę wymaganą do pierwszego poziomu 
opieki, a ponadto znajomość mechanizmów obrony orga-
nizmu i immunologii klinicznej oraz znajomość funkcji 
cytokin i chemokin, czynników genetycznych i środo-
wiskowych oraz alergenów i ich udziału w patogenezie 
chorób [16,17]. 
 Zalecenia dotyczące wiedzy i umiejętności dla spe-
cjalistów drugiego poziomu są następujące:

1. Obszerna wiedza kliniczna obejmująca znajomość 
chorób alergicznych i niedoborów odporności. 

2. Wiedza wystarczająca do diagnozowania i leczenia 
niepowikłanych chorób alergicznych zgodnie z wy-
tycznymi obowiązującymi w danym kraju i zalece-
niami międzynarodowymi. 

3. Umiejętność wykonywania i interpretacji testów 
skórnych oraz umiejętność interpretacji innych badań 
przydatnych w diagnostyce, leczeniu i prewencji 
chorób alergicznych. 

4. Podawanie różnych form immunoterapii (we współ-
pracy z alergologami i ośrodkami referencyjnymi) po 
odpowiednim przeszkoleniu, ale tylko wówczas, gdy 
immunoterapia jest prowadzona w miejscu, w którym 
jest zapewnione bezpieczeństwo pacjenta. (patrz: 
Pierwszy poziom – 4.C.)

Trzeci poziom opieki 

 Specjaliści w trzecim poziomie referencyjnym są 
alergologami, którzy ukończyli pełne szkolenie spe-
cjalizacyjne i zdali egzamin, i którzy odbyli 2 lub 3 
letnie szkolenie w zakresie interny lub pediatrii. Od tych 
specjalistów oczekuje się pełnej wiedzy i umiejętności 
w zakresie postępowania we wszystkich chorobach aler-
gicznych, i kompetencji w zakresie diagnostyki i leczenia 
na wszystkich polach. 
 Przed szkoleniem z alergologii wymagane jest szko-
lenie w zakresie interny dla tych, którzy chcą zajmować 
się dorosłymi i pediatrii dla tych, którzy chcą pracować 
z dziećmi. W niektórych krajach (na przykład w USA) 
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szkolenie w alergologii obejmuje zarówno internę, jak 
i pediatrię. 

Wiedza 
1. Mechanizmy immunologiczne rozwoju choroby 

o podłożu immunologicznym, szczególnie mecha-
nizm uczulenia alergicznego i rozwój choroby aler-
gicznej. 

2. Czynniki genetyczne i środowiskowe, włącznie 
z chorobami zakaźnymi, uwzględniane w etiopato-
genezie chorób alergicznych.  

3. Patogeneza nieżytu nosa i spojówek, zapalenia ucha, 
zapalenia zatok, astmy, wyprysku atopowego, po-
krzywki i obrzęku naczynioruchowego; alergia na 
leki i pokarmy, alergia na jad owadów i anafi laksja, 
koncepcja alergii jako choroby układowej. 

4. Związek miedzy zapaleniem a remodelingiem (na-
prawą).

5. Mechanizm IgE zależny reakcji natychmiastowej 
i późnej. 

6. Mechanizmy IgE-niezależnych reakcji alergicznych 
i inne jednostki i zespoły chorobowe uwzględniane 
w diagnostyce różnicowej chorób alergicznych. Za-
liczono do nich między innymi: niealergiczny nieżyt 
nosa; polekowy nieżyt nosa; ostry i przewlekły nieżyt 
nosa i zatok; niealergiczną astmę; kaszel; zapalenie 
oskrzeli; niealergiczną anafilaksję; idiopatyczną 
pokrzywkę; wyprysk; zapalenie ucha; zapalenie 
spojówek; eozynofi lowe zapalenie przełyku, żołądka 
i jelit; zespoły podobne do celiakii; zapalenia jelit 
wywołane pokarmami i prowadzące do refl uksu 
żołądkowo-przełykowego; zapalenie przełyku; 
zapalenie żołądka; zaburzenia motoryki przewodu 
pokarmowego włącznie z zaparciem. 

7. Epidemiologia chorób alergicznych na całym świecie 
i w różnych krajach. 

8. Alergeny powietrznopochodne, kontaktowe i zawo-
dowe. 

9. Klasyfi kacja i znaczenie alergenów i ich właściwości 
biologiczne, włącznie z termostabilnością, wrażliwo-
ścią na enzymy układu pokarmowego i reaktywno-
ścią krzyżową; znajomość kalendarza pylenia oraz 
komunikatów pyłkowych na danym obszarze oraz 
charakterystyki różnych alergenów powietrznopo-
chodnych i dróg ekspozycji na alergeny. 

10. Leczenie.
A. Stosowanie i droga podania leków przeciw-

histaminowych; stabilizatorów błony komór-
kowej mastocytów, leków rozszerzających 
oskrzela; glikokortykosteroidów donosowych, 
doustnych, wziewnych i działających miejsco-
wo; leków rozkurczających naczynia błony 
śluzowej, leków przeciwleukotrienowych, teo-
fi liny, agonistów receptorów adrenergicznych; 

leków przeciwcholinergicznych, mukolityków, 
antybiotyków, adrenaliny; oraz wszystkich 
innych środków farmakologicznych i immu-
nologicznych stosowanych w leczeniu chorób 
alergicznych i chorób o podłożu immunolo-
gicznym. 

B. Stosowanie emolientów, antybiotyków, miej-
scowych glikokortykosteroidów; immunomo-
dulatorów, oraz innych czynników i technik 
wykorzystywanych w leczeniu wyprysku 
i innych alergicznych chorób skóry. 

C. Stosowanie immunomodulatorów, takich jak 
alergenowo swoista immunoterapia, prze-
ciwciała monoklonalne, włącznie z anty-IgE, 
i substytucją immunoglobulin stosowaną 
w leczeniu chorób alergicznych i innych cho-
rób o podłożu immunologicznym oraz wiedza 
o immunomodulatorach, które będą stosowane 
w leczeniu chorób alergicznych i immunolo-
gicznych. 

D. Metody ograniczenia narażenia na alergeny 
i ich wartość. 

E. Diety eliminacyjne i wpływ modyfi kacji diety 
na stan odżywienia. 

F. Znajomość krajowych i międzynarodowych 
wytycznych leczenia chorób alergicznych 
i immunologicznych u dorosłych i dzieci, ze 
szczególnym położeniem nacisku na bezpie-
czeństwo i skuteczność wszystkich terapii. 

11. Monitorowanie i leczenie reakcji niepożądanych po 
lekach i szczepionkach. 

12. Metody pomiaru liczby komórek i mediatorów w pły-
nach biologicznych i tkankach. 

13. Pierwotna i wtórna profi laktyka alergii, szczególnie 
u dzieci. 

14. Znajomość problemów społecznych i psychologicz-
nych związanych z chorobami alergicznymi. 

15. Diagnostyka i leczenie alergicznych chorób zawo-
dowych. 

16. Metody monitorowania środowiska domu i pracy pod 
kątem obecności alergenów wywołujących choroby 
alergiczne. 

17. Znajomość czynników środowiskowych, które 
wpływają na uczulenie alergiczne i rozwój choroby, 
takich jak zanieczyszczenia, alergeny zawodowe oraz 
infekcje wirusowe układu oddechowego.  

18. Rozpoznanie, diagnostyka i leczenie lub właściwe 
skierowanie pacjentów z niedoborami odpowiedzi 
humoralnej i komórkowej, dziedzicznym lub na-
bytym niedoborem składowych dopełniacza i za-
burzeniami fagocytozy, w zależności od tego, czy 
specjalista jest alergologiem, czy alergologiem/im-
munologiem klinicznym. 
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Umiejętności 
1. Umiejętności kliniczne 

A. Diagnostyka różnicowa, ocena i leczenie lub skie-
rowanie do odpowiednich specjalistów pacjentów 
chorych na: 

a. Wyprysk
b. Nieżyt nosa i spojówek 
c. Zapalenie spojówek
d. Zapalenie błony śluzowej nosa i zatok
e. Atopowe zapalenie skóry
f. Astma, kaszel, duszność i nawracające świsty
g. Ostra i przewlekła pokrzywka, włącznie 

z pokrzywką fi zykalną
h. Obrzęk naczynioruchowy, włącznie z dzie-

dzicznym obrzękiem naczynioruchowym 
i. Anafi laksja
j. Alergia i nietolerancja (nadwrażliwość) po-

karmowa
k. Alergia i nadwrażliwość na leki i szczepionki.
l. Alergia/Nadwrażliwość na jad owadów
m. Zespół alergii jamy ustnej
n. Alergia na lateks
o. Alergia, astma i wyprysk zawodowy 
p. Zapalenie ucha
q. Pospolity, zmienny niedobór odporności 

i pokrewne niedobory odporności. 
r. Pierwotne niedobory odporności
s. Wtórne niedobory odporności
t. Niedobory składowych dopełniacza
u. Niedobory czynności komórek żernych 

2. Leczenie pacjentów z wieloma lub złożonymi aler-
giami. 

3. Leczenie pacjentów chorych na alergię pokarmową, 
uczulonych na wiele alergenów pokarmowych, wy-
magających diet eliminacyjnych. 

4. Udzielanie porady w zakresie unikania ekspozycji 
na alergeny.

5. Bezpieczne prowadzenie lekowych i pokarmowych 
prób prowokacyjnych. 

6. Kwalifi kacja pacjentów do immunoterapii. Prawidło-
we podawanie szczepionek, włącznie z modyfi kacją 
dawek i leczeniem powikłań. Nadzór na protokołami 
immunoterapii. Rozpoznanie i postępowanie w reak-
cjach alergicznych związanych z immunoterapią.

7. Znajomość wskazań oraz umiejętność wykonania 
i interpretacji punktowych, środskórnych i płat-
kowych testów oraz znajomość metod oznaczania 
swoistych IgE in vitro.

8. Interpretacja narażenia na alergeny i czynniki środo-
wiska. 

9. Ocena i różnicowanie reakcji nadwrażliwości IgE-
niezależnej. 

10. Badanie i leczenie problemów z zachowaniem (beha-
wioralnych) związanych z chorobami alergicznymi 
i immunologicznymi. 

11. Poprawa współpracy z pacjentem w zakresie przyj-
mowania leków przez przygotowanie indywidualne-
go planu leczenia. 

12. Znajomość protokołów desensytyzacji lekowych.
13. Postępowanie z pacjentami wysokiego ryzyka reakcji 

anafi laktycznej.
14. Diagnostyka i leczenie, i/lub pierwotnych i wtórnych 

niedoborów odporności humoralnej i komórkowej, 
do których zaliczono między innymi: agammaglobu-
linemię Brutona, ciężki złożony niedobór odporności, 
dysplazję grasicy, niedobór deaminazy adenozyny, 
zespół Wiskotta- Aldricha, zespół ataxia-teleangiek-
tazja i różne zaburzenia aktywacji limfocytów. 

15. Bezpieczne i skuteczne podawanie dożylnych pre-
paratów gammaglobulin. 

16. Rozpoznanie i leczenie lub skierowanie do odpowied-
niego specjalisty pacjentów chorych na dziedziczne 
lub nabyte niedobory składowych dopełniacza. 

17. Znajomość i leczenie lub skierowanie do odpowied-
niego specjalisty pacjentów z zaburzeniami fagocy-
tozy, takich jak zespół Chédiaka-Higashi, przewlekła 
choroba ziarniniakowa, zaburzenia adhezji leukocy-
tów (LAD) i wrodzone oraz nabyte neutropenie. 

Umiejętności praktyczne 
1. Wykonywanie i interpretacja punktowych, śródskór-

nych i płatkowych testów skórnych. 
2. Przeprowadzenie badań diagnostycznych przy po-

dejrzeniu alergii na leki lub szczepionki. 
3. Bezpieczne przygotowanie i podanie szczepionek 

w immunoterapii. 
4. Wykonywanie donosowych, dospojówkowych, do-

oskrzelowych i doustnych prowokacji alergenowych, 
oraz prowokacji lekowych i pokarmowych. 

5. Wykonywanie testów płatkowych w kontaktowym 
zapaleniu skóry. 

6. Wykonywanie lub wiedza o rinoskopii, laryngo-
skopii, endoskopii nosa, rinometrii akustycznej 1/ 
i rinomanometrii 1/.

7. Wykonywanie badań czynnościowych płuc: spiro-
metrii, próby metacholinowej lub histaminowej oraz 
próby rozkurczowej. 

8. Wiedza jak i kiedy wykonać pomiar tlenku azotu 
jak wykonać pletyzmografi ę całego ciała i oscylo-
metrię 1/.

9. Wiedza jak i kiedy zastosować różne testy do oceny 
zapalenia i/lub obturacji oskrzeli, włącznie z wyko-
naniem próby rozkurczowej, uzyskaniem plwociny 
indukowanej i/lub popłuczyn oskrzelowo-pęcherzy-
kowych 1/. 

1/ Niektóre z tych umiejętności powinny być przynajmniej znane 
i rozumiane, ale nie mogą być osobiście wykonywane, zgodnie 
z wytycznymi obowiązującymi w różnych krajach
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10. Ocena narażenia w alergii zawodowej. 
11. Stosowanie diet eliminacji i prowokacji. 
12. Umiejętność interpretacji wyników badań funkcji 

układu immunologicznego, włącznie ze stężeniem 
immunoglobulin w surowicy, stężeniem podklas IgG, 
stężeniem przeciwciał poszczepiennych, stężeniem 
izohemaglutynin, i innych pomocniczych badań, 
które mogą być wykonane w diagnostyce różnico-
wej wrodzonych i nabytych niedoborów odporności 
humoralnej. 

13. Pomiar i interpretacja wyników badań laboratoryj-
nych w kierunku dziedzicznego obrzęku naczynio-
ruchowego i niedoborów składowych dopełniacza.

14. Pomiar czynności komórek żernych (ocena fagocy-
tozy). 

15. Interpretacja elektrokardiogramu, RTG klatki piersio-
wej, tomografi i komputerowej i rezonansu magnetycz-
nego klatki piersiowej i zatok oraz interpretacja głów-
nych badań laboratoryjnych (krwi, moczu, kału). 

Postawa
1. Umiejętność współpracy z lekarzami innych specjal-

ności. 

2. Zrozumienie i uznanie możliwości i ograniczeń te-
stów alergicznych. 

3. Zrozumienie i uznanie ograniczeń i problemów zwią-
zanych z tak zwaną medycyną niekonwencjonalną 
i alternatywną. 

4. Zrozumienie roli grup wsparcia dla pacjentów oraz 
umiejętność i chęć pracy z pacjentami w organiza-
cjach wsparcia. 

5. Zrozumienie i uznanie wszystkich aspektów związa-
nych z tajemnica lekarską i przestrzeganie standar-
dów etycznych dotyczących wszystkich lekarzy. 

6. Zrozumienie protokołów badawczych, zasad etyki 
w projektowaniu badań eksperymentalnych, umiejęt-
ność analizy danych, znajomość biostatystyki, dobrej 
praktyki klinicznej, i dobrej praktyki laboratoryjnej, 
oraz chęć zaangażowania się w tłumaczenie prac 
badawczych klinicznych lub z zakresu nauk podsta-
wowych. 

7. Wiedza o obowiązujących w danym państwie za-
sadach zgłaszania podejrzenia choroby zawodowej 
i orzekania chorób zawodowych. 

8. Zdolność do podejmowania decyzji, zdolności ko-
munikacyjne, umiejętność współpracy, kierowania 
zespołem, bycia naukowcem. 
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