Tisková zpráva
Šest z deseti Čechů a Slováků bojuje s nějakou
alergií
20. října 2014
Andrea Winklerová
Marketing&Communications
T +420 296 555 422
M +420 737 263 113
andrea.winklerova@gfk.com

Praha - 20. října 2014 - Přibližně šest z deseti Čechů a Slováků bojuje
s nějakou alergií. Mezi nejčastější alergie, které uvádějí Češi a Slováci,
patří alergie na pyl, prach a alergie na léky. Zjištění vyplynula z online
průzkumu, který se realizoval na vzorku tisíc respondentů v České
republice a na Slovensku.
Alergie v dnešních časech postihuje stále více a více lidí různých věkových
kategorií. Je to způsobeno klimatickými změnami, změnou prostředí a
životního stylu. Podle výsledků průzkumu společnosti GfK zhruba šest z
deseti Čechů a Slováků bojuje s nějakou alergií. Obecně lze říci, že výskyt
alergií klesá s věkem a na alergie trpí více ženy než muži. Nejméně se
alergií vyskytuje u lidí nad 60 let.
Které alergie nás trápí nejčastěji?
„Mezi nejčastější alergie, které trápí celkem přibližně polovinu Čechů a
Slováků, patří alergie na pyl a na prach. Přes desetinu české a slovenské
populace uvádí i alergii na léky, ale paradoxně až dvě třetiny z nich
nenavštěvují lékaře,“ upřesňuje Eva Vlčková, Health Sector Leader
společnosti GfK. Kraje, které se mohou pyšnit nejnižším výskytem alergií,
jsou na Slovensku Prešovský a Košický a Jihočeský kraj v Čechách.
Co nás trápí mimo pylovou sezónu?
Na podzim ustupují alergie na pyl a více se do popředí dostávají alergie na
prach, plísně či roztoče. Téměř pětina dotázaných Čechů a Slováků trpí
alergií na prach, přičemž problémy s příznaky uvádějí až tři čtvrtiny
dotázaných jako celoroční a jen jedna čtvrtina jako sezónní.
Jak jsou na tom naše děti?
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Až téměř polovina dětí v obou zemích trpí nebo alespoň někdy trpělo na
nějakou alergii. Jde zejména o alergie na pyl, prach, roztoče a zvířecí srst.
„Nejvíce se alergie u dětí objevují ve městech s hustotou sídel nad 100 000
obyvatel," uzavírá Eva Vlčková, Health Sector Leader společnosti GfK.
O průzkumu
Zjištění vyplynula z online průzkumu zaměřeného na zmapování výskytu
alergických projevů a způsobů léčby, který se realizoval začátkem dubna
na vzorku 1 000 respondentů v České republice a na Slovensku.
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O společnosti GfK
GfK je důvěryhodným partnerem při poskytování důležitých informací o trhu
a spotřebitelích, které umožňují klientům přijímat lepší rozhodnutí. V GfK
kombinujeme práci a nadšení více než 13 000 expertů průzkumu trhu s
80letými zkušenostmi v oblasti vědecké práce s daty. To umožňuje GfK
poskytovat zásadní globální poznatky kombinované se znalostí místních
trhů ve více než 100 zemích celého světa. Díky inovativním technologiím a
vědeckému zpracování dat dokáže GfK transformovat velké objemy dat na
inteligentní a relevantní údaje a umožnit tak svým klientům získat
konkurenční náskok a obohatit je o zkušenosti, zážitky a volby svých
spotřebitelů a zákazníků.
Podrobnější informace naleznete na naší webové stránce www.GfK.com,
případně nás můžete sledovat na Twitteru: https://twitter.com/GfK_en
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