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Odgovornost starOdgovornost staršševev
 Pravilna prehrana doma, skladna z dietoPravilna prehrana doma, skladna z dieto

 Pred vpisom se pozanimati, ali imajo izkuPred vpisom se pozanimati, ali imajo izkuššnje nje 

z dietnim kuhanjem in usposobljeno kuharsko z dietnim kuhanjem in usposobljeno kuharsko 
osebjeosebje

 PravoPravoččasno obveasno obveššččanje anje ššole vrtca o dietiole vrtca o dieti

 Dogovor z vodjo prehrane Dogovor z vodjo prehrane 

 V primeru kompleksnih diet se dogovoriti za V primeru kompleksnih diet se dogovoriti za 
pripravo individualnega jedilnikapripravo individualnega jedilnika



Odgovornost Odgovornost ššole, vrtcaole, vrtca

 Ustrezno pripravljena hrana v skladu z dietoUstrezno pripravljena hrana v skladu z dieto

 Hitro obveHitro obveššččanje staranje starššev v primeru napakev v primeru napak

 Ustrezna usposobljenost kuhinjskega osebjaUstrezna usposobljenost kuhinjskega osebja

 Ustrezno usposobljen/a vodja prehraneUstrezno usposobljen/a vodja prehrane

 Ustrezen jedilnik za otroka na Ustrezen jedilnik za otroka na žželjo stareljo staršševev

 Poznavanje Poznavanje žživil ivil –– sestave, deklaracij, sestave, deklaracij, 
specifikacijspecifikacij



RazseRazsežžnost tenost težžavav

 VeVeččina ina ššol in vrtcev zgledno sodeluje s starol in vrtcev zgledno sodeluje s starššii

 VeVeččina ina ššol in vrtcev pripravlja ustrezno hranool in vrtcev pripravlja ustrezno hrano

 VeVeččina ina ššol in vrtcev ima usposobljeno osebjeol in vrtcev ima usposobljeno osebje

TeTežžave:ave:

 ŠŠole in vrtci, ki ne ole in vrtci, ki ne žželijo pripravljati dietne hraneelijo pripravljati dietne hrane

 Napake pri pripravi hraneNapake pri pripravi hrane

 ProblematiProblematiččni starni starššii

 Slaba komunikacija starSlaba komunikacija staršši i -- vodja prehranevodja prehrane



ReRešševanje teevanje težžavav

 Najprej nivo starNajprej nivo staršši i –– ššola, vrtecola, vrtec

 Ustrezen naUstrezen naččin komunikacije starin komunikacije staršši i –– vodja vodja 
prehrane (sestanek)prehrane (sestanek)

 KontaktiranjeKontaktiranje nadrejenih (v primeru, da dogovor nadrejenih (v primeru, da dogovor 
z vodjo prehrane ni mogoz vodjo prehrane ni mogočč) ) –– ravnatelj/ravnatelj/icaica

 Spisek dovoljenih in prepovedanih Spisek dovoljenih in prepovedanih žživilivil

 Zahteva priprave individualnega jedilnikaZahteva priprave individualnega jedilnika



Primer dobre praksePrimer dobre prakse

 UUččenec z alergijo na: enec z alergijo na: svinjino, mleko, jajca, psvinjino, mleko, jajca, pššenico, enico, 
oreoreššččke, arake, araššide, paradiide, paradižžnik, sezam, kakav nik, sezam, kakav 
((anafilaktianafilaktiččnana reakcija na arareakcija na araššide)ide)

 Bistven je bil Bistven je bil ustrezen naustrezen naččin komunikacije in komunikacije s stars staršši in i in 
priprava ustreznega jedilnika le z dovoljenimi priprava ustreznega jedilnika le z dovoljenimi žživiliivili

 Ustrezna Ustrezna usposobljenost kuhinjskega osebja usposobljenost kuhinjskega osebja 
(poznavanje diete, dietnih (poznavanje diete, dietnih žživil ivil –– sestave, poznavanje sestave, poznavanje 
prepovedanih prepovedanih žživil in stroga kontrola ter strogo sledenje ivil in stroga kontrola ter strogo sledenje 
jedilniku.jedilniku.

 Vodja prehrane Vodja prehrane –– nabava ustreznih nabava ustreznih žživilivil, seznanjanje , seznanjanje 
starstarššev z novimi primernimi izdelki (deklaracije)ev z novimi primernimi izdelki (deklaracije)

Dosegli padec specifiDosegli padec specifiččnih nih IgEIgE za doloza določčena ena žživila in ivila in 
omogoomogoččili postopno uvajanje ili postopno uvajanje žživil ponovno v ivil ponovno v 
prehranoprehrano



Primer jedilnikaPrimer jedilnika



ČČe tee težžave ave šše vztrajajoe vztrajajo

 Razmisliti o prepisu otroka na drugo Razmisliti o prepisu otroka na drugo ššolo ali v olo ali v 
drug vrtec, ki lahko zagotovi ustrezno dietno drug vrtec, ki lahko zagotovi ustrezno dietno 
prehranoprehrano

 Predlagati Predlagati izobraizobražževanje osebja evanje osebja (npr. Srednja (npr. Srednja 
ššola za gostinstvo in turizem, Pediatriola za gostinstvo in turizem, Pediatriččna klinika na klinika 
v Ljubljani)v Ljubljani)

 Skrajna moSkrajna možžnost je priprava hrane doma in nost je priprava hrane doma in 
odjava otroka od prehrane v odjava otroka od prehrane v ššolioli



Primer dilemePrimer dileme
 Otrok z Otrok z inhalatornoinhalatorno anafilaksijoanafilaksijo na jajca na jajca v v 

vrtcu ali vrtcu ali ššolioli

 Otroci v vrtcu/Otroci v vrtcu/ššoli radi jedo peoli radi jedo peččena jajca za ena jajca za 
zajtrk zajtrk –– zgoraj omenjeni otrok pa zgoraj omenjeni otrok pa ne sme biti ne sme biti 
niti v prostoru, kjer se peniti v prostoru, kjer se peččejo jajcaejo jajca

 Kaj bi naredili? Kako bi najbolje reKaj bi naredili? Kako bi najbolje reššili to teili to težžavo, avo, 
da bi bilo tudi za alergika najbolje poskrbljeno?da bi bilo tudi za alergika najbolje poskrbljeno?



Primer dilemePrimer dileme

 Ali bi vsem otrokom onemogoAli bi vsem otrokom onemogoččili uili užživanje ivanje 
pepeččenih jajc?enih jajc?

 Ali bi otroka z alergijo loAli bi otroka z alergijo loččili od skupine in bo ili od skupine in bo 
imel zajtrk posebej v prezraimel zajtrk posebej v prezraččeni jedilnici?eni jedilnici?



Primer dilemePrimer dileme

 ČČe vsem otrokom onemogoe vsem otrokom onemogoččimo jesti peimo jesti peččena ena 
jajca, jim odvzamemo eno jed, ki jo imajo radi, jajca, jim odvzamemo eno jed, ki jo imajo radi, 
otroku z otroku z anafilaksijoanafilaksijo pa omogopa omogoččimo, da je skupaj imo, da je skupaj 
z njimi in se poz njimi in se poččuti del skupine.uti del skupine.

 Ostali otroci pa pojedo jajca doma.Ostali otroci pa pojedo jajca doma.



Primer dilemePrimer dileme

 ČČe otrokom, ki nimajo alergije vseeno e otrokom, ki nimajo alergije vseeno 
omogoomogoččimo peimo peččena jajca, alergiena jajca, alergiččnega otroka pa nega otroka pa 
loloččimo iz skupine, lahko sproimo iz skupine, lahko sprožžimo pri alergiimo pri alergiččnem nem 
otroku naslednje  obotroku naslednje  obččutke in reakcije skupine:utke in reakcije skupine:

-- Da je posebneDa je posebnežž

-- Da se ne poDa se ne poččuti veuti večč del skupinedel skupine

-- Da ga lahko drugi otroci zbadajo zaradi tegaDa ga lahko drugi otroci zbadajo zaradi tega

-- Da ga drugi otroci lahko celo nadlegujejo zaradi Da ga drugi otroci lahko celo nadlegujejo zaradi 
tega (ali celo ustrahujejo)tega (ali celo ustrahujejo)



Primer slabe prakse Primer slabe prakse -- vrtecvrtec
 Otroku z Otroku z anafilaksijoanafilaksijo na brazilske orena brazilske oreššččke ke 

vzgojiteljicavzgojiteljica ponudi ponudi „š„študentsko hranotudentsko hrano““ z z 
rozinami in orerozinami in oreššččki.ki.

 Otrok ve, da oreOtrok ve, da oreššččkov ne sme, zato vzame kov ne sme, zato vzame 
rozino. rozino. Otrok dobi Otrok dobi anafilaktianafilaktiččnono reakcijoreakcijo..

 Na Na kaj bi morala pomisliti vzgojiteljica kaj bi morala pomisliti vzgojiteljica preden preden 
je otroku ponudila je otroku ponudila „š„študentsko hranotudentsko hrano““ ??



Primer slabe prakse Primer slabe prakse –– vrtec vrtec 
 Vzgojiteljica bi morala pomisliti, da ima pred Vzgojiteljica bi morala pomisliti, da ima pred 

seboj seboj otroka z otroka z anafilaksijoanafilaksijo na brazilske na brazilske 
oreoreššččkeke..

 Vzgojiteljica bi morala Vzgojiteljica bi morala preveriti sestavo preveriti sestavo 
„š„študentske hranetudentske hrane““ in in iz deklaracije iz deklaracije ugotoviti, da ugotoviti, da 
ta za tega otroka ta za tega otroka ni primernani primerna..

 Vzgojiteljica bi morala vedeti, da ima Vzgojiteljica bi morala vedeti, da ima lahko tudi lahko tudi 
rozina sledove brazilskih orerozina sledove brazilskih oreššččkovkov

Morala bi se zavedati posledic zauMorala bi se zavedati posledic zaužžitja te itja te 
hrane za otroka in preprehrane za otroka in prepreččiti dostop!iti dostop!



Primer slabe prakse Primer slabe prakse -- ššolaola
 PunPunččka 10 l, ka 10 l, alergialergiččna na arana na araššide in oreide in oreššččkeke

 V V ššoli za popoldansko malico otroci dobivajo oreoli za popoldansko malico otroci dobivajo oreššččke, ke, 
ona pa ona pa se umikase umika, saj dobi simptome , saj dobi simptome žžgegeččkanja po grlukanja po grlu

 Pri kroPri krožžku ku od uod uččiteljice dobila iteljice dobila ččokolado, ki vsebuje okolado, ki vsebuje 
araaraššide in oreide in oreššččkeke

 Pomotoma jo je zaPomotoma jo je začčela jesti na poti domov ela jesti na poti domov –– v v 
avtomobilu avtomobilu –– dobi dobi anafilaktianafilaktiččnono reakcijoreakcijo

 KakKakššna je njena varnost v na je njena varnost v ššolioli??

 Mama pove, da Mama pove, da je v je v ššoli ne jemljejo resno in se oli ne jemljejo resno in se 
spraspraššuje do kakuje do kakššnega nega izzidaizzida bo moralo priti.bo moralo priti.



SporoSporoččilo mame po eilo mame po e-- popošštiti

 .... .... bila pri vodji prehrane. bila pri vodji prehrane. ima ima 3 alergike na ara3 alergike na araššideide
+3x +3x epipenepipen. . ŠŠok, ker: ok, ker: -- vodja prehrane ne pozna vodja prehrane ne pozna 
dietediete (ima pa (ima pa žže alergike) e alergike) -- ne pozna volne pozna volččjega jega 
bobaboba kot navzkrikot navzkrižžni alergen z arani alergen z araššidi (ne pozna idi (ne pozna 
žživila niti dejstva) ivila niti dejstva) -- v shrambi ima v shrambi ima žživila brez ivila brez 
deklaracij deklaracij -- sestavinsestavin -- alergik na araalergik na araššide dobi iste ide dobi iste 
obroki kot vsi ostali, vendar v posebni posodi obroki kot vsi ostali, vendar v posebni posodi 
((menamenažžkaka) ) -- v shrambi sem nav shrambi sem naššla 7 la 7 žživilivil, ki jih , ki jih 
alergik na araalergik na araššide ne smeide ne sme, vendar pa so namenjena , vendar pa so namenjena 
za kuhanje tudi njegovih obrokov za kuhanje tudi njegovih obrokov -- vodja prehrane vodja prehrane 
ne ve, da je treba prebrati deklaracijo na drobtinah ne ve, da je treba prebrati deklaracijo na drobtinah --
vodja prehrane ne ve, da je treba prebrati vodja prehrane ne ve, da je treba prebrati 
deklaracijo na zamrznjenih deklaracijo na zamrznjenih žživlihivlih (poln hladilnik (poln hladilnik 
"dobrot" od "dobrot" od pepeččjakajaka) ) -- vodja prehrane trdi, da ima vodja prehrane trdi, da ima 
zagotovo 100% sonzagotovo 100% sonččniniččno olje no olje -- dejansko pa ni dejansko pa ni 
tako!tako! -- pa pa šše bi lahko nae bi lahko našštevala...tevala...



TeTežžave ave ššole ole -- LjubljanaLjubljana
 povedali so, da niso dovolj usposobljeni za kuhanje diet povedali so, da niso dovolj usposobljeni za kuhanje diet 

in da nimajo ustreznega izobrain da nimajo ustreznega izobražževanja (sr. gostinska evanja (sr. gostinska 
ššola)ola)

 primer primer ššole z dimenzionirano kuhinjo za 600 obrokov, ole z dimenzionirano kuhinjo za 600 obrokov, 
kuhajo pa 1250 obrokov in nimajo ustreznih skladikuhajo pa 1250 obrokov in nimajo ustreznih skladiššččnih nih 
prostorov, hladilnikovprostorov, hladilnikov……

 8 zaposlenih v kuhinji namesto 11 (po normativu)8 zaposlenih v kuhinji namesto 11 (po normativu)

 ne morejo pripraviti hrane za alergika na arane morejo pripraviti hrane za alergika na araššide, lahko ide, lahko 
pa za veganapa za vegana

 1 1 šštedilnik za pripravo navadne in dietne prehrane tedilnik za pripravo navadne in dietne prehrane 
(mo(možžnost navzkrinost navzkrižžne kontaminacije)?? ne kontaminacije)?? 



PoroPoroččanje iz tujineanje iz tujine

 V V ššolah v Evropski uniji kar 16 olah v Evropski uniji kar 16 -- 18 % otrok z 18 % otrok z 
alergijo doalergijo dožživi alergijsko reakcijo.ivi alergijsko reakcijo.

 Okoli 61 % Okoli 61 % ššol v Evropski uniji ima vpisanega ol v Evropski uniji ima vpisanega 
vsaj enega otroka s tveganjem za vsaj enega otroka s tveganjem za anafilaktianafilaktiččnono
reakcijo. reakcijo. 

 Samo 23 % Samo 23 % ššolskega osebja sposobno olskega osebja sposobno 
prepoznati znake alergijske reakcije.prepoznati znake alergijske reakcije.

 Le 17 % Le 17 % ššolskega osebja zna prebrati olskega osebja zna prebrati 
deklaracije na deklaracije na žživilskih izdelkih. ivilskih izdelkih. 

 Navodila za ukrepanje pri alergijski reakciji ima Navodila za ukrepanje pri alergijski reakciji ima 
le 40 % le 40 % ššol.ol.

 Slovenija v Slovenija v šštudijo ni bila vkljutudijo ni bila vključčena.ena.



Sledovi v Sledovi v žživilih ivilih -- primerprimer
EKO HRENOVKE EKO HRENOVKE –– deklarirano brez alergenovdeklarirano brez alergenov

 Ali so brez alergenov?Ali so brez alergenov?

 ČČe so brez alergenov, zakaj so nekateri e so brez alergenov, zakaj so nekateri 
““nealerginealergiččnini”” otroci otroci odreagiraliodreagirali nanje (dobili konanje (dobili kožžni ni 
izpuizpuššččaj?)aj?)



OgroOgrožžanje anje žživljenja vrstniceivljenja vrstnice
SrednjeSrednješšolka z olka z anafilaksijoanafilaksijo na arana araššide:ide:

 ŠŠola naj bi zagotavljala varno okolje za uola naj bi zagotavljala varno okolje za uččenceence

 Omenjeno dekle sreOmenjeno dekle srečča na hodniku mimoidoa na hodniku mimoidoččega ega 
sosoššolca z araolca z araššidi, idi, smokijismokiji......

 Ob tem je vsaj Ob tem je vsaj žže 5 krat dobila e 5 krat dobila anafilaktianafilaktiččnono
reakcijo in so jo morali odpeljati na urgenco.reakcijo in so jo morali odpeljati na urgenco.

 SpraSpraššuje se ali bo potrebno, da umre, da se bo uje se ali bo potrebno, da umre, da se bo 
kaj spremenilokaj spremenilo

 PoPoččuti se neposredno uti se neposredno žživljenskoivljensko ogroogrožženaena



NavzkriNavzkrižžna kontaminacija na kontaminacija -- vrtecvrtec
V vrtec je vpisan otrok z V vrtec je vpisan otrok z anafilaksijoanafilaksijo na kravje mleko na kravje mleko 

(edina alergija na hrano).  (edina alergija na hrano).  

 V vrtcu dobi V vrtcu dobi anafilaktianafilaktiččnono reakcijo.reakcijo...

 Pri preverjanju jedilnika tistega dne ne najdemo Pri preverjanju jedilnika tistega dne ne najdemo 
vzroka.vzroka.

 Kaj je Kaj je ššlo narobe?lo narobe?

 Ali je moAli je možžen drug vir kontaminacije (tla, kljuka, dotik en drug vir kontaminacije (tla, kljuka, dotik 
otroka z umazanimi rokami, mrvica otroka z umazanimi rokami, mrvica KinderKinder jajjajččka na ka na 
tleh?)tleh?)

 ŽŽal vzroka nismo ugotovili.al vzroka nismo ugotovili.



SporoSporoččila za domovila za domov

 Alergikovo Alergikovo žživljenje je lahko ogroivljenje je lahko ogrožženo ob stiku z eno ob stiku z 
alergenom. Za to ni sam kriv.alergenom. Za to ni sam kriv.

 Potrebna je preventiva, da do tePotrebna je preventiva, da do težžav ne pride.av ne pride.

 Potreben je skrben pregled deklaracij in Potreben je skrben pregled deklaracij in 
specifikacij.specifikacij.

 Potrebno je hitro reagiranje v primeru Potrebno je hitro reagiranje v primeru 
anafilaksijeanafilaksije..

 Zavedati se je potrebno, da so alergiki ranljiva Zavedati se je potrebno, da so alergiki ranljiva 
skupina otrok.skupina otrok.

 Alergiki so bolj nagnjeni k motnjam v Alergiki so bolj nagnjeni k motnjam v 
prehanjevanjuprehanjevanju..

 StarStaršše alergikov skrbi za zdravje otroke alergikov skrbi za zdravje otrok



HVALA ZA POZORNOSTHVALA ZA POZORNOST

VPRAVPRAŠŠANJA?ANJA?

Varnost otrok z medicinsko Varnost otrok z medicinsko 
predpisanimi dietami??predpisanimi dietami??

0101--522522--3434--0808

tomaz.poredos@kclj.sitomaz.poredos@kclj.si




