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Gabay sa Pangkalusugan ng Awtoridad ng Ospital 

 Alerdyi 
 

(1) Ano ang Alerdyi? 

 Ang reaksiyon sa alerdyi (o allergic reaction) ay isang reaksyon ng 

hypersensitivity ng immune system na nakatagpo ng mga allergen. Ang 

reaksyon ay na-iiba sa bawat indibidwal at maaaring nasa hanay ng di-

malubha, malubha hanggang sa  nakamamatay.  

 Anumang substansiya ay maaaring maging isang allergen na pumapasok sa 

katawan sa pamamagitan ng gastrointestinal tract, respiratory tract o sa balat.  

 Kabilang sa karaniwang mga allergen ay:  

- pagkain (tulad ng mani, nuwes, linga, isda, molusko, mga produktong 

gatas, itlog at strawberry)  

- mga preservative at mga tina, mga natural na emulsifier 

- mga gamot 

- mga sangkap para sa panlabas na paggamit (tulad ng mga pampaganda, 

herbal na gamot)  

- nalanghap na mga substansiya (tulad ng pollen, alikabok)  

- mga kagat ng insekto o mga tusok 

- hindi malaman na mga allergen  

 

(2) Mga Karaniwang Sintomas 

 Ang reaksiyong sa alerdyi ay maaaring maging sanhi ng mga lokal o 

pangkalahatan na sintomas na karaniwan ay di-malubha at pansamantala. 

Gayunpaman, ang mga malubhang sintomas ay maaaring nakamamatay.  

 Ang mga reaksiyon sa alerdyi ay maaaring iba-iba ang kalubhaan. Kabilang sa 

karaniwang mga reaksiyong sa alerdyi ang:  

-  lokal na pantal sa balat (di-malubha na reaksyon) 

- pangkalahatang pantal sa balat  

- gastrointestinal na mga sakit, hal. Pagtatae  

- iritado, mapula at makating mata  

- pamamaga ng mukha, mga labi, dila at iba pang mga mucous membrane, 

makating bibig  

- para sa kagat ng insekto o mga tusok, ang balat na pinapalibotan ang 



2 
 

mga kagat at mga tusok ay maaaring mamaga  

- pagiging masikip ng daanan ng hangin, na nagreresulta sa mahirap na 

paghinga  

- mababang presyon ng dugo o shock  

 ang mga reaksyon sa itaas ay maaaring mangyari nang magkahiwalay o nang 

magkakasabay  

 

(3) Anaphylactic Shock 

 Ito ang pinaka-seryosong reaksyon na nakakaapekto sa mga sistema ng 

katawan tulad ng sistema ng ng sirkulasyon ng dugo, sistema ng paghinga at 

maaaring nakakamatay.  

 Kabilang sa mga sintomas ang pangkalahatang pantal sa katawan, kahirapan 

sa paghinga, mababang presyon ng dugo at shock.  

 

(4) Angioneurotic Edema/ Angioedema 

 Ito ay isang malubhang reaksiyon sa alerdyi na nagiging sanhi ng lokal na 

edema sa mga tisyu ng katawan.  

 Kabilang sa mga sintomas ang pamamaga ng mukha, mga labi, dila at iba pang 

mga mucous membrane; at pantal sa balat. Kung apektado ang palahingahan 

o respiratory tract, mahirap na paghinga at kamatayan ang maaaring 

magresulta.  

 

(5) Paggamot at Pangangalaga ng Reaksiyon sa Alerdyi 

 Ang pag-iwas ang pinaka-epektibong paraan. Kilalanin at iwasan ang 

posibleng mga allergen at agad na ipagbigay-alam ang propesyonal na 

tagapangalaga ng kalusugan.  

 Kapag nangyari ang mga reaksiyon sa alerdyi, dapat mong: 

- lumayo agad mula sa mga allergen;  

- pumunta agad sa malapit na klinika; kung ang mga reaksiyon sa alerdyi ay 

malubhang, mangyaring pumunta agad sa isang departamento ng 

Aksidente at Emergency para sa medikal na atensiyon. 

 Pagkatapos ng paggamot sa departamento ng Aksidente at Emergency, 

sundin ang mga sumusunod:  
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- Iwasan ang mga allergen, at inumin ang gamot ayon sa pagkareseta; 

- ang mga sintomas ay maaaring tumagal ng ilang oras upang humupa. Ang 

ilang mga pasyente ay maaaring mangailangang ipasok sa ospital para 

obserbahan. Kung lumala ang kalagayan, agad na bumalik sa 

departamento ng Aksidente at Emergency, para sa medikal na atensiyon;  

- irekord at iwasan ang posibleng mga allergen, at ipagbigay-alam sa mga 

tauhan ng tagapangalaga sa kalusugan sa bawat pagdalo sa medikal na 

konsultasyon.  

 

Inihanda ng Coordinating Committee sa Aksidente at Emergency 

Awtoridad ng Ospital 

Abril 2018 


