ﺁﻟﺮژی در ﻓﺼﻞ ﲠﺎر و راهﮑﺎرهﺎی ﺁن
ﻓﺼﻞ ﲠﺎر ﻓﺼﻞ ﮔﻞ آﺮدن ،ﺷﻜﻮﻓﻪ دادن ﮔﻴﺎهﺎن و درﺧﺘﺎن
و زﻳﺒﺎﻳﯽ هﺎی ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز ﺣﺎﺻﻞ از ﺁﻬﻧﺎ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮔﻞ
هﺎ و ﺷﻜﻮﻓﻪ هﺎ در واﻗﻊ اﻧﺪام هﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﮔﻴﺎهﺎن
هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﻪ ﮔﺮدﻩ اﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ.
ﺑﺎران هﺎی ﲠﺎری و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ ﳘﭽﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎن رﺷﺪ ﻗﺎرچ
هﺎ و ﻟﭽﻚ هﺎ را ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ ﺁورد و اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﻧﻴﺰ
ﺑﺮای ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﻮد داﻧﻪ هﺎی رﻳﺰی ﺑﺎ ﻧﺎم هﺎگ ﻳﺎ
اﺳﭙﻮر را از ﺧﻮد رهﺎ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﮔﺮدﻩ هﺎ ﻳﺎ هﺎگ
ﺑﺮای اﻓﺮادی آﻪ ﺑﻪ ﺁﻬﻧﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ دارﻧﺪ ،ﺳﻔﻴﺮان
ﺑﻴﻤﺎری هﺴﺘﻨﺪ و ﲠﺎر را ﺑﺮای ﺁﻬﻧﺎ ﺑﻪ ﻓﺼﻠﯽ
ﺁزاردهﻨﺪﻩ ﺑﺪل ﻣﯽ آﻨﻨﺪ.
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،ﺁﺑﺮﻳﺰش ﺑﻴﻨﯽ ،ﻋﻄﺴﻪ هﺎی ﻣﻜﺮر ،ﻗﺮﻣﺰی ،ﺧﺎرش
ﭼﺸﻢ هﺎ ،ﺧﺲ ﺧﺲ ﺳﻴﻨﻪ و ﺳﺮدرد از ﻋﻼﺋﻤﯽ اﺳﺖ آﻪ در
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺁﻟﺮژی ﻓﺼﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ .از ﻃﺮف
دﻳﮕﺮ ﺁﻟﺮژی ﳑﻜﻦ اﺳﺖ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﻴﻤﺎری هﺎی دﻳﮕﺮی
ﺷﻮد .اﻟﺘﻬﺎب ﳐﺎط ﺑﻴﻨﯽ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻳﺎ رﻳﻨﻴﺖ
ﺁﻟﺮژﻳﻚ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد را ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻮزﻳﺖ
ﻋﻔﻮﻧﯽ آﻨﺪ .ﻋﻼﺋﻢ ﺁﻟﺮژی آﻪ در اﺑﺘﺪا ﳏﺪود ﺑﻪ ﭼﻨﺪ

هﻔﺘﻪ در ﻓﺼﻞ ﲠﺎر اﺳﺖ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ در ﺳﺎل هﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﻮد و در ﳘﻪ ﻓﺼﻮل ﻓﺮد را ﻧﺎراﺣﺖ آﻨﺪ.

اﻓﺮاد دﭼﺎر ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻜﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ در ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ:
 .١ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﱳ ﭘﻨﺠﺮﻩ هﺎ در وﺳﻂ ﺻﺒﺢ و اول ﻏﺮوب
آﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﺮدﻩ هﺎ در هﻮا در ﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد
اﺳﺖ.
 .٢ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺷﻴﺸﻪ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت در ﺟﺎدﻩ.
 .٣ﺑﻪ ﭼﺸﻢ زدن ﻋﻴﻨﻚ ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ورود
ﮔﺮدﻩ هﺎ و هﺎگ هﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ.
 .٤اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺎﺳﻚ ﺑﺮای اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻧﻜﺮدن ﻣﻮاد

ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زا.
 .٥ﳏﺪود آﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎی ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ در ﺻﻮرت
اﻣﻜﺎن و دوش ﮔﺮﻓﱳ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺸﱳ از ﺑﻴﺮون ﺑﺮای
زدودن ﮔﺮدﻩ هﺎ و هﺎگ هﺎﻳﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ اﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ ﺁﻟﺮژی ﳎﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ
ﻋﻼﺋﻢ از داروهﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﺿﺪﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻨﻨﺪ.
راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ داروهﺎ ﺁﻧﺘﯽ هﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ هﺎ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ
ﺑﻪ اﺷﻜﺎل و ﻧﺎم هﺎی ﳐﺘﻠﻒ در ﺑﺎزار داروﻳﯽ
ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ داروهﺎ ،اﻧﺘﺨﺎب هﺎی
درﻣﺎﻧﯽ دﻳﮕﺮ از ﲨﻠﻪ داروهﺎی اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ هﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ
ﻋﻼﺋﻢ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺁﻟﺮژی
در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻴﻤﺎران دﭼﺎر ﺁﻟﺮژی از روش اﻳﻤﻨﯽ
درﻣﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زداﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﳒﺎم ﺗﺴﺖ هﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻧﻮع
ﻣﺎدﻩ ﺁﻟﺮژی زا ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ً از ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻢ ﺑﻪ
واآﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ،ﺁن ﻣﺎدﻩ را ﺗﺪرﻳﺠﺎ
ﻃﻮر ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎﻩ اﻳﻤﻨﯽ
ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁن ﻣﻘﺎوم ﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺁﻟﺮژی در
ﻓﺮد درﻣﺎن ﻣﻴﺸﻮد.

