Alergijske bolezni in izdaja potrdil za
medicinsko indicirane diete vzgojno
izobraževalnim ustanovam
Tina Vesel Tajnšek
2.2.2018
Strokovno srečanje Združenja za pediatrijo

Predpis medicinsko indicirane diete za otroka v vrtcu ali v šoli
V SLOVENIJI
Pobuda: Sestanek Civilne iniciative za enakopravno prehrano otrok, Ministrstva za zdravje, NIJZ- 5. 10.2017
Povabljeni k opredelitvi: pediatri, usmerjeni v področja (gastroenterologi, alergologi, endokrinologi,
hematoonkologi, nevrologi, nefrologi), klinični dietetiki, primarni pediatri, dermatologi, NIJZ
7.12.2017 sestanek na SARKI, sodelovali: prof. dr Tadej Avčin, dr.med., spec. pediatr, Anja Koren Jeverica,
dr.med. spec. pediatr., asist. Tina Vesel Tajnšek, dr.med., spec. pediatr., doc. dr. Nataša Toplak, dr.med., spec.
pediatr., asist. Mojca Zajc Avramovič, dr.med., spec. pediatr., asist. Gašper Markelj, dr. med., spec. pediatr.,
asist. dr. Štefan Blazina, dr. med., spec. pediatr., Andeja Čampa, univ. dipl. inž. živ.tehnol, Tomaž Poredoš univ.
dipl. inž. živ.tehnol., asist. dr. Evgen Benedik, univ. dipl. inž. živ.tehnol., prof. dr. Nataša Fidler Mis, univ.dipl.
inž.živ.tehnol., asist. Tina Kamhi Trop, dr. med., asist. dr. Jernej Brecelj, dr. med., Dr. Homšak Matjaž, dr.med.
spec. pediatr, Špela Žnidaršič Reljič, dr. med., spec. pediatr, Andreja Borinc dr.med. spec. pediatr
Poslano v branje tudi: Delovna skupina pediatrov alergologov, alergologi internisti, Ministrstvo za zdravje,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, sodelujočim: Sonja Štramec Nemec, Jasna Volfand, Tina Klander

11.1.2018- sestanek današnjih predavateljev in Sekcije primarnih pediatrov: Predlog priporočil za medicinsko
predpisane diete
www.imuno.si: STRATEGIJA ZA varnost otrok z alergijskimi boleznimi v organiziranem varstvu 2016–2020

Trenutna praksa- naročilo
•
•
•
•
•

izvid zdravniškega pregleda pri specialistu pediatru, ki je usmerjen v področje
potrdilo izbranega pediatra
dodatni obrazcev o dieti
le na podlagi pogovora s starši
priporočilo zdravilcev

Trenutna praksa-izvedba

• predvsem v vrtcih, kjer je na razpolago diplomirani živilski tehnolog, otrokom večkrat
uspejo zagotoviti medicinsko indicirano dieto
• Nekatere šole uspejo otrokom zagotoviti zahtevnejša naročila za dieto (npr. ob alergiji
na več prehranskih alergenov)
Dieta brez jajc, drevesnih oreščkov, arašidov, leče, kivija, pistacije,
belega boba, ajde, sezama, koščičastega sadja, jagod, maka

• druge šole NE uspejo zagotoviti naročil za »enostavnejše« diete (npr. ob alergiji na eno
živilo)
Dieta brez arašidov

Upoštevajmo: Koliko otrok v Sloveniji je alergičnih za hrano?
3-5-8 % otrok ima alergijo za hrano

Glavnik V et al. SLOVENSKI PROJEKT: ANAFILAKSIJA
VARNOST OTROK Z ALERGIJO V VRTCIH IN ŠOLAH
Pomembni alergeni
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Upoštevajmo: aktualni prehranski alergeni pri otrocih v Sloveniji

!

Tudi:
Druga žita (ajda, oves),
druge stročnice (leča, čičerika, fižol,
grah, beli bob),
semena (sončnično, bučno, sezam,
mak, kokos),
meso (govedina, piščanec/puran),
krompir, riž,
sadje (jabolko, breskev, kivi, banana,
sljive, češnje, citrusi, kaki, ananas,
mango, liči, grozdje,jagode),
zelenjava (korenje, paradižnik)

PAAM 2015: Vesel T et al. Prescribing adrenaline auto-injectors in children in 2014: the data from regional pediatritians
PAAM 2016: Vesel T et al. NEGATIVE IMPACT OF ELIMINATION DIETS ON GROWTH AND NUTRITIONAL STATUS IN CHILDREN WITH
MULTIPLEFOOD ALLERGIES

Upoštevajmo: vzorec alergij na hrano pri otroku se lahko s časom
spreminja (npr. pri večini otrok izzveni alergija na kravje mleko ali na
jajce).
Nekateri otroci tolerirajo majhne količine alergena,
ki je dobro termično obdelan, npr. jajce ali mleko v
biskvitu ali piškotu), čeprav reagirajo na druge oblike
teh živil npr. na surovo jajce ali pasterizirano mleko,
kjer alergen ni termično obdelan. 70% otrok z
alergijo na jajce ali mleko prenaša dobro prepečeno
mleko ali jajce.
Uvajanje termično obdelanega jajca/KML poveča
možnost razvoja tolerance na alergen.

“LEAP” rezultati

Intervencija je

bila varna in zelo učinkovita tako v namen
primarne kot tudi sekundarne preventive alergije na arašide

Du Toit, G. et al. Randomized trial of peanut consumption in infants at risk for peanut allergy. N. Engl. J. Med. (2015)

1° preventiva
86 % zmanjšano tveganje

2° preventiva
70 % zmanjšano tveganje

CONSENSUS COMMUNICATION ON EARLY PEANUT
INTRODUCTION AND THE PREVENTION OF PEANUT ALLERGY
IN HIGH-RISK INFANTS

obstaja znanstven dokaz (level 1) v prid uvajanja arašidov “visoko rizičnim” dojenčkom zgodaj v
življenju (4-11 mes) v državah kjer je alergija na arašide pogosta, saj je kasnejše uvajanje arašidov
lahko povezano s povečanim tveganjem razvoja alergije na arašide

Pozitiven ali negativen provokacijski test s hrano?
• Vrednosti velikosti kožnih testov in sIgE opredeljujejo verjetnost dejanske alergije na hrano,
vendar se vrednosti razlikujejo glede na vrsto bolnikov in metodologijo
• Arašidi 95% PPV sIgE 15 kU/l, SPT 8- 15 mm (< 2 leti 4 mm)
• Kravje mleko 95% PPV sIgE 32 kU/l, SPT 8 mm
• Jajce 95% PPV sIgE 6 kU/l (dojenčki 1.7 kU/l); SPT 6- 13 mm (< 2 let 3- 5 mm); sIgE jajce > 50
kU/l- verjetnost trajnejše alergije; 70% tolerira pečeno jajce ; sIgE and SPT ne napovesta, ali
otroci tolerirajo termično obdelano jajce
• Soja, pšenica- SPT in sIgE ne opredelita tolerance ali alergije

• Višji celokupni IgE- večja možnost negativnega provokacijskega testa
Samson HA, JACI 1997; Sporik R, Clin Exp Allergy 2000; Peters RL, PAI 2012; van Erp FC, PAI 2013; Peterrs LR, JACI 2013;
Balmer Weber BK, JACI 2007; de Swert LFA, PAI 2012; Keet CA, Ann allergy Astma Immunol 2009; Samson JA, JACI 2001,
Horimukai K, Allergy 2014
Delovna skupina pediatrov alergologov: v Sloveniji poenoteni provokacijski protokoli od leta 2012
Pediatrična klinika v Ljubljani, UKC Maribor, SB Jesenice, SB Izola, SB Nova Gorica, SB Slovenj Gradec, SB Novo mesto, SB Celje, SB
Trbovlje, Alergološka in pediatrična ordinacija Vesna Plevnik-Vodušek

Upoštevajmo- otrok, ki se jim utemeljeno predpiše medicinsko indicirano dieto, le
to nujno potrebuje
… opisi kliničnih slik
Position paper of the EAAC I food allergy due
to cross reactivity-2015-Allergy
Food Allergy in childhood phenotypes,
prevention and treatment

Kravje mleko, jajca, arašidi, Lahko je prisotna tudi takojšnja
drevesni oreščki, pšenica, soja, reakcija (urtikarija ali anafilaksija),

ribe. Starejši otroci in najstniki: ali le pozna reakcija (tipičen izpuščaj
hrana navzkrižna s pelodi (tudi po 6 do 48 urah)
kuhana)

Optimalna nega oz
zdravljenje kože
Postopnost izločevanja hrane

Atopijski dermatitis
Nepotrebne diete-primeri

• Drugošolka, aktualen AD pred pol leta
prvič- urtika dieta, brez jajc, sladkorja
• Šolarja, večletna dieta na podlagi nizkih
sIgE: arašidi, drevesni oreščki, žita,
agrumi, soja, krompir, kivi
• 12 letna deklica, sIgE KML 1,40, sIgE
beljak 3,60, sIgE pšenica 2,50, sIgE arašid
4,75 več let na dieti, ob prekrških
nobenih opažanj

Potrebne diete- primeri

• 6 mesečni dojenček- razširjen
AD- KML, jajce
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Alergija na sadje in zelenjavo: komponenta diagnostika, klinična praksa

LTP sindrom
94% <6 let Pru p 3; > 5 nsLTP večja možnost
sistemskih takojšnjih reakcij (Scala E, Allergy 2015)
Na breskev alergični večinoma otroci tolerirajo
olupljeno in oprano sadje (Boyano Martinez P, PAI
2013)
Pollen fruit syndrome (Bet v 1 ali profillini)
Anafilaksije po zaužitju jabolk (Van Hoffen TM Int
Arch Allergy Immunol 2013)
Dejavniki tveganja za anafilaksijo: na tešče, večje
količine, Cor a 1, Gly m 4, Api g 1

Latex- fruit syndrome
Drugi: e.g. banana (traumatin like (TLP)= Mus a 4,
beta-1-3-glucanases= Mus a 5) (Palacin A, PAI 2011), kivi
(Act d 1= protease, Act d chitinase, Act d 2
(traumatin-like protein) (Le TM, JACI 2014)

Arašidi,

Natančna anamneza, sestava živila je

drevesni

pomembna, osumljeno živilo ali včasih

oreščki,

strukturno podobna skupina živil se nato

mleko,

jajce, izloči:

pšenica, ribe, - ob alergiji na KML mleka drugih sesalcev
morski sadeži, -

ob alergiji na lešnike drevesni oreščki

soja

-

ob alergiji na posamezno ribo vse ribe

-

ob

alergiji na kalamare vse morske

sadeže- tudi školjke, ter polže, ščurke

Potencial povzročenja anafilaksije različnih družin alergenov (hrana, lateks)

Visok:
Ns LTP: Arah 9, Cor a 8, Tri a 14, Pru p 3
11S globulini: Arah 3, Gly m 6, Cor a 9
7S globulini: Arah 1, Gly m 5
2S albumini: Arah 2, Cor a 14
TLP: Act d 2
Oleozini: Ses i 4, Ses i 5
Tropomiozin: Pen a 1
Parvalbumin: Gad m 1
Omega-5-gliadin: Tri a 19

Nizek:
PR10: rArah 8, rGly m 4, Mal d 1
Profilini: Hev b 8, Pru p 4, Cor a 2,
Lyc e 1

Legenda oznak: Arašidi-Ara h, lešniki- Cor a,
soja- Gly m, kivi- Act, raki-Pen a, polenovkaGad m, jabolko- Mal d, pšenica-Tri a, lateksHev b, breskev- Pru p

Primeri iz prakse da je otrok z alergijo na hrano zaužil alergen v vrtcu/šoli v Sloveniji
in je nato imel anafilaksijo
• nepravilna izbira sestavin za otrokov obrok (npr. zaradi neprebrane deklaracije,
neznanja glede alergenov)
• nepravilen obrok
• nepravilna priprava jedi (pomota, slabo pomita posoda/ pladnji/ pribor,
cvrtje/peka/kuha z drugimi živili
• naknadno odstranjevanje hrane iz jedi (npr. jajčnih vlivancev iz goveje juhe, sira iz
sendvičev/sira iz slanika)
• slab nadzor otroka med hranjenjem (alergičen otrok sam izbere hrano, ki ni njemu
namenjena, alergičnemu otroku vzgojiteljica/učiteljica dodeli hrano, ki ni njemu
namenjena)
• malice vsem otrokom iz izključno alergenov (npr. študentska hrana)

• 11 letni fant, z astmo, alergičen na arašide, drevesne oreščke, jajce, sojo
V šoli so izvajali eksperiment z zažiganjem arašidov in drevesnih oreščkov. V tem
času je bil zunaj razreda. Po tem se je vrni in kašljal, težje dihal, upad PEF izpuščaj
po koži; zdravljen z Ventolin, Medrol; sprejet, nadaljevanje zdravljenja poslabšanje
astme
Priloga 3. Možni stiki s prehranskimi alergeni ne le pri hranjenju ampak pri drugih aktivnosti v vrtcih in
šolah.
Pred ustvarjanjem preverite označbe alergenov na barvah, lepilih, modeliranih masah,
npr. na plastelinih je označeno, če vsebujejo moko. Večina materialov za ustvarjanje vendarle ne vsebuje
prehranskih alergenov.
Če ustvarja v skupini otrok s prehransko alergijo, naj otroci ustvarjajo s »čistimi« materiali, ne npr. s
prehranskimi embalažami (kot so npr. oprane embalaže mleka, prazne škatlami Muslijev, piškotov in podobno).
Poiščite barve, ki se dajo lepo oprati z rok. Nekatere prstne barve lahko vsebujejo pšenico, mleko, koruzo
ali oves, doma pripravljene tempere tudi jajce ali mleko.

Opomnik glede na posamezne alergene:

Nekateri otroci alergični na jajce utegnejo imeti reakcijo npr. ob barvanju jajc, dotikanju jajčne lupine, dotikanju embalaž, v katerih so bila
jajca pa so npr. počila. Nekateri materiali za ustvarjanje, npr. jajčne barve, tempere, lahko vsebujejo jajca. Rešitve npr. so: pridobitev npr. jajčnih embalaž, ki so
nerabljene, uporaba umetnih materialov (jajca iz stiroporja, plastike).

Pri otrocih alergičnih na kravje mleko bodite pozorni na kozmetiko za nego telesa in preverite, da ne vsebuje mleka. Mleko oz. kazein se kot
vezivo
lahko
uporabi
tudi pri izdelavi temper. Zaznana je bila tudi prisotnost kazeina v nekaterih lateksnih rokavicah (kazein so uporabili kot stabilizator lateksa).
Če želite uporabit npr. makarone za ustvarjanje, lahko nadomestite običajne. ki vsebujejo pšenico in jajce

npr. s koruznimi ali riževimi.

Če otrok močno alergičen na pšenico ustvarja, preverite, da plastelini ne vsebujejo le te, možna je vsebnost pšenice tudi v lepilih. Pšenica je

Nagrade za otroka ali skupino otrok lahko nadomestite namesto npr. s sladkarijami, ki lahko vsebujejo
lahko tudi del sredstev za odganjanje žuželk, npr. pripomočki za odganjanje komarjev, ki se aplicirajo v vtičnico in razpršijo vsebino pripravka po prostoru.
alergene z npr. bolj zdravo in manj pogosto alergeno zdravo hrano (jabolka,….) ali pa z listi pobarvank, nalepkami,
svinčniki, radirkami, milnimi mehurčki, znamkami, zabavnimi papirnatimi izdelki (npr. očal, mask…), s učenjem
Arašidi so lahko prisotni v pasteh za mravlje in miši, pa tudi v hrani za živali in igračkah za živali. Če ustvarja otrok alergičen na arašide naj ne
pesmic in podobno.
Pri peki ali kuhanju z otrokom bodite pozorni na recepture in sestavine, ki ste jih predvideli oziroma kupili
za peko.
Pri glasbenih dejavnostih naj se otroci ne izmenjujejo glasbila z istim ustnikom, da ne pride do prenosa
alergena preko sline oz. pihanja v instrument.
Če boste sadili oziroma urejevali vrt z otrokom, pomislite na možnost stika s semenjem stročnic, žit in
gnojil oziroma zemlje, kjer le lahko soja, jajca, lupine oreščkov in podobno.

ustvarja z njimi ali z lupinami arašidov. Arašidi ali lupine arašidov so lahko tudi del otroških igračk, npr. kot polnjenje. Arašidove lupine se nahajajo npr. v bio
razgradljivem WC za mačke/pse, pa tudi v zemlji za rože (kot gnojilo). Praženje arašidov in drevesnih oreščkov ob eksperimentu v šoli je bilo preko vdihavanja
zraka že vzrok anafilaksije pri otroku.
Drevesni oreščki so tudi lahko del kozmetike, sestavina hrane za živali, pa tudi v npr. v vrečah ki služijo npr. kot vreče za obtežitev, boksanje.

Tudi soja je lahko del kozmetike, npr. mil, pa tudi preparatih vitaminov oz. rastlinskih nadomestil. Soja je redko lahko prisotna v materialih za
ustvarjanje kot so npr. barve, svinčniki, črnilo, pa tudi v svečah in hrani za živali.

Če otrok alergičen na hrano pomaga skrbeti za žival ali obišče živali drugod, preverite sestavo prehrane
za žival. Otrok lahko pride v kontakt s hrano živali npr. če žival poliže otroka ali če se sam dotika živalske hrane.
Sezam je lahko del hrane za živali (ptice, živina), fungicidov, insekticidov, pa tudi kozmetike (preparati za nego las, parfumi, mila, kreme za
Prehrana živali lahko vsebuje kravje mleko, pšenico (npr. hrana za ribe), arašide in drevesne oreščke (npr. hrana
sončenje) in obližev.
za ptice), sojo, sezam (npr. hrana za ptice, živino), jajca in ribe (oboje je npr. v mačjih briketih, ribe pa so lahko
hranjene tudi z mesom rib), rake (hrana za ribe). Arašidovo maslo je lahko tudi znotraj pasjih igrač za žvečenje.
Ribe so lahko prisotne tudi v kozmetiki (mazila oz šminke za ustnice), živalski hrani (tudi za ribe) in gnojilih.
Veliko hrane za ptice vsebuje poleg semen, arašidov, oreščkov, tudi pšenico in mleko.
Po umivanju rok v vrtcih, šolah oz. po ustvarjanju drugod raje uporabljajte papirnate brisače, ne pa Zahvala: pri izdelavi teksta iz Priloge 3 so sodelovale tudi: Jasna Volfand, Sonja Štramec Nemec, Tina Klajder, Vesna Glavnik
skupnih iz blaga, ker se s tem zmanjša možnost prenosa alergenov.

Upoštevajmo: nepotrebne diete lahko privedejo do prehranskih primanjkljajev
pri otroku
Dieta brez kravjega mleka:
Dojenčki lažji in manjši (Isolauri E, J Pediatrics 1998)
Otroci manjši, nižji vnos kalcija, nižja kostna gostota (po 4 letih
diete) (Jensen VB, PAI 2004)
Mladi odrasli (16 -30 let): manjši, osteoporoza (Nachson L et al. JACI 2014)
Trajanje diete, sprejema hidrolizat?, nadomeščanje vitamina D in Ca (Meyer R et al, PAI
2012)

Otroci ki ne jedo kravjega mleka: mleka in pšenice- manjši in
lažji (Berry MJ et al, PAI 2015)
Otroci alegični ≥2 vrst hrane manjši kot le z eno prehransko
alegijo in nižji vnosi kalcija, vitamina D in vitamina E (Christie L, J
AmDiet Asoc 2002)

Otroci alergični ≥3 vrst hrane- manjši in lažji; alergični na
kravje mleko nižji vnos kalcija (Flammarion S et al, PAI 2011)
Primeri: rahitis, hipokalcemija, sideropenična
anemija,kwasiorkor

Ob alergiji na kravje mleko otrokom na dieti brez mleka, ki ne uživajo
več materinega mleka ali hidrolizatov mleka v dovoljšni količini
predpišemo dodatek kalcija in vitamina D

• predšolskim Ca karbonat 500 mg/dan in vitamin D3 600 i.e./dan ali
4200 i.e./teden
• šolskim Ca karbonat 2 X 500 mg, vitamin D3 600 i.e./dan ali 4200
i.e./teden.
• Otrokom, ki so še na dieti brez KML v starosti 5-7 let, izmerimo kostno
gostoto. Če so prisotni dodatni prehranski deficiti (nižja serumska
vrednost vitamina D, znižana kostna gostota), otroka zdravimo
dodatno po smernicah.

PAAM 2016: Vesel T et al. NEGATIVE IMPACT OF
ELIMINATION DIETS ON GROWTH AND NUTRITIONAL
STATUS IN CHILDREN WITH MULTIPLEFOOD ALLERGIES

In 26 (67%) children diet extended from previously
advised.
The means for anthropometric measures were below
the average for age (34.P for height and 32.P for
weight). Three children were <-3% for relative height
and two children were <-3% for relative weight.

Frequency of general bullying for type of bullying among food-allergic students compared with nonallergic
students∗
Frequency (N = 120)
Type of

bullying

Status

Verbal (being Allergic
called mean
names, or
teased in a
hurtful way)
Relational
(being target
of rumors)

Social (being
intentionally
excluded or
isolated)
Physical
(being hit,
kicked, or
pushed)

Never

Hardly ever

Sometimes

Often

Mostly

59.17

28.33

8.33

3.33

0.83

Nonallergic

79.17

17.50

3.33

0

0

Allergic

70.83

19.17

8.33

0.83

0.83

Nonallergic

82.50

13.33

4.17

0

0

Allergic

75.83

16.67

5.83

0.83

0.83

Nonallergic

81.67

15.83

2.50

0

0

Allergic

81.67

12.50

3.33

0.83

1.67

Nonallergic

88.33

11.67

0

0

0

45.4% otrok alergičnih na
hrano in 36.3% strašev
alergičnih na hrano poroča
o zapostavljanju otrokaShemesh E, Pediatrics 2013

Comparison of
bullying of foodallergic versus
healthy
schoolchildren in
Italy- Muraro A, JACI
2014:
Otroci z alergijo na
hrano imajo dvakrat
višjo možnost
zapostavljanja

• V vrtcu ali šoli se spodbuja pogovor o mestu oz. pomembnosti medicinsko indicirane diete
zaradi:
- večje uspešnosti zagotavljanja diete (npr. če se bodo vrste prehranske alergije otroka
zavedali širše v vrtcu in šoli, bo večja možnost zagotovitve pravilne prehrane brez alergena)
- preprečitve zapostavljanja otrok z dieto tako med zaposlenimi v vrtcu/šoli in na roditeljskih
sestankih. Zapostavljanje otrok z dieto poskuša vrtec/šola preprečevati oziroma opažati.
O otrocih z dieto se vodi pogovor tudi v okviru učnih ur med vrstniki otroka z dieto (npr. ob
zdravstveni vzgoji in podobno). Razlago o dieti otrokom lahko pripravijo
1. medicinske sestre, pediatri ali diplomirani živilski tehnologi, ki so pooblaščeni za šolo
2. zaposleni v šoli, ki so se udeležili dodatnih izobraževanj o dieti
3. otroci z dieto ali
4. starši otrok z dieto.
Primeri možnega gradiva za pomoč k pogovoru o temi alergije na hrano za starejše otroke in
za odrasle so na spletni strani http://www.imuno.si/si/alergijske-bolezni/anafilaksija.html, za
mlajše otroke pa je primeren pogovor npr. ob starosti primerni knjigi o alergijah in dodatnih
ustvarjalnih delavnicah in igrah.

EAACI 2017

1.Total FAQLQ score worse when assessed by
teenagers and children themselves, most disturbed
at the item of Social and dietary restrictions.
2. Experience of anaphylaxis and having multiple
food allergies impaired HRQL according to FAQLQ
Parent Form (p< 0.05). Sex, having prescribed an
adrenaline

autoinjector,

experience

of

food

provocation test, peanut allergy did not contribute to
different HRQL.
3.

HRQL

in

kindergarten

and

schools

were

moderately diminished (2.6 in schools vs 2.2 in
kindergartens) (p> 0.05).
4. During FAIM 68% of participants’ reported at least
some possibility of dying if child/teenager would
accidently eat a food allergen.
5. Clinical usefulness: all participants expressed
satisfaction,

ten

children/teenagers

decided

to

approach food provocation tests de novo, four
families accepted additional psychological support.

EAACI 2017

• V vrtcih in šolah zaradi lažje izvedljivosti diete brez alergena priporočamo,
da se otrokom nudi dieta brez alergena, dokler je potrebna. Če otrok
tolerira majhno količino termično obdelanega alergena, naj prejme to živilo v
domačem okolju.
Tabela 2. Kaj sme in kaj ne uživati otrok če tolerira pečeno mleko ali jajce

• Otroci z anafilaksijo- popolnoma izogibanje
alergenemu živilu, tudi majhnim količinam, npr.
sledovom.
• Nekateri otroci tolerirajo majhne količine alergena,
ki je dobro termično obdelan, npr. jajce ali mleko v
biskvitu ali piškotu), čeprav reagirajo na druge
oblike teh živil npr. na surovo jajce ali pasterizirano
mleko, kjer alergen ni termično obdelan. 70% otrok
z alergijo na jajce ali mleko prenaša dobro
prepečeno mleko ali jajce.
• Odločitev, da se dovoli manjše količine alergena
otroku, naj bo individualna in v dogovoru z
alergologom

Vrsta hrane
Prehrana, ki vključuje pečeno
mleko

Prehrana, ki vključuje pečeno
jajce

Dovoljeno
Mafini, krekerji, kruh, rolade,
piškoti, če je mleko navedeno na
tretjem mestu ali nižje na seznamu
sestavin (kupljeni izdelki) ali če
vsebuje zaužiti kos do 40 ml
pečenega mleka (npr. po receptu z
240 ml mleka, ki se porazdeli na
vsaj 6 delov). Hrana, ki skozi vso
globino doseže visoko temperaturo
(tudi v sredini), doma npr. pečemo
posamezne kose hrane (npr. raje
mafine kot torto, žemlje raje kot
kruh). Čokolada, ki ne vsebuje
mleka.
Če je jajce navedeno na tretjem
mestu ali nižje (kupljeni izdelki) ali
če vsebuje zaužiti kos manj kot
tretjine velikega jajca (npr. če se
speče pecivo z do 2 jajci, ki je
namenjen šestinka kot porcija).
Doma pečena hrana, ki skozi vso
globino doseže visoko temperaturo
(mafin, rolice).

Ni dovoljeno
Mafini, krekerji, kruh, rolade,
piškoti če je mleko navedeno na
prvem ali drugem mestu (kupljeni
izdelki) ali če vsebuje zaužiti kos
več kot 40 ml pečenega mleka.
Doma pečena hrana, ki ni po vsej
globini dosegla visoke temperature
(hlebec kruha, torta, pecivo).
Čokolada, ki vsebuje mleko.
Mlečne jedi ki niso pečene kot so
npr. sladoledi, mlečni prelivi (ki so
lahko dodani potem, ko je izdelek
pečen).
Če je jajce navedeno na prvem ali
drugem mestu (kupljeni izdelki) ali
če vsebuje zaužiti kos več kot
tretjine velikega jajca (npr. če se
speče pecivo z več kot 2 jajci, ki je
namenjen šestinka kot porcija).
Doma pečena hrana, ki ni po vsej
globini dosegla visoke temperature
(hlebec kruha, torta, pecivo).
Preliv na cesarski solati, sladoled,
majoneza, kuhano jajce, ocvrto
jajce, jajce na oko.

Priloženo:
Ustrezna prehrana otroka z alergijo na hrano:
splošni principi. Vesel T, Poredoš T

• Ne priporočamo vzpostavitve diete pri otroku in mladostniku znotraj
ponujenih širših, obstoječih diet (npr. otrok z alergijo na jajce naj ne prejme
diete brez več alergenov ampak zgolj dieto brez jajc. Manjše izjeme tega
priporočile so lahko občasna nudenja priboljškov za otroke (npr. ko se otroku
z alergijo na jajce npr. ponudi pecivo brez jajc in mlekom brez laktoze in
podobno).
7 letnik, alergičen na jajce- v šoli so sprostili dieto, da bi bila hrana bolj okusna,
da ne bi bil deležen hrane v okviru združene diete; od septembra poslabšanje
AD, bolečine v trebuhu
Šolarka, ki se ji po zaužitju orehov malo poslabša AD: združena dieta (tudi v
okviru celiakije, brez arašidov, oreščkov, ?)- pravi da je enolično; padec na
rastnih krivuljah

Zelo redko potrebna dalj časa!!!!!

Vrtci/šole NISO dolžni zagotavljati ne-medicinsko utemeljenih diet,
kot so npr. diete na podlagi priporočil alternativnih zdravilcev (bioresonanca,
homeopatija...), določanja specifičnih IgG, verskih in drugih osebnih
prepričanj staršev (vegetarijanska, veganska dieta...) ter diet kot npr. »dieta
brez konzervansov« in podobno.

DOLOČANJE
sIgG

POTRDILO O MEDICINSKO INDICIRANI DIETI ZA OTROKA
IME IN PRIIMEK OTROKA:______________________________________________________
Datum rojstva:_________________
IME IN PRIIMEK ZDRAVNIKA, ki izda potrdilo:______________________________________

ZDRAVSTVENA USTANOVA in PODROČJE DELA:______________________________________
____________________________________________________________________________
NAVEDBA DIETE (obkrožiti v katalogu diet):_______________________________________
TRAJANJE DIETE (obkrožiti):
1)TRAJNA
2) ZAČASNA (potrdilo je treba obnavljati vsaj enkrat letno)
3) DO PREGLEDA PRI SPECIALISTU PEDIATRU, USMERJENEM V PODROČJE (potrdilo velja največ 6
mesecev)
IZDANA PISNA NAVODILA ZA IZVAJANJE DIETE (pri zdravniku ali kliničnem dietetiku):
Obkrožiti:

DA

NE

Datum izdaje potrdila:________________

______________________________
(podpis in žig zdravnika)

KATALOG MEDICINSKO INDICIRANIH DIET:
1. ALERGIJSKA DIETA BREZ KRAVJEGA MLEKA
2. ALERGIJSKA DIETA BREZ JAJC
3. ALERGIJSKA DIETA BREZ PŠENICE
4. ALERGIJSKA DIETA BREZ ARAŠIDOV
5. ALERGIJSKA DIETA BREZ DREVESNIH OREŠČKOV
6. ALERGIJSKA DIETA INDIVIDUALNA:_____________________________________________
7. BREZGLUTENSKA DIETA
8. DIETA PRI LAKTOZNI INTOLERANCI
9. DIETA PRI FRUKTOZNI INTOLERANCI
10. SLADKORNA DIETA – ŠTETJE OH (zdravljenje z inzulinsko črpalko ali FIT terapija)
11. DIETA PRI MOTNJAH PRESNOVE:_____________________________________________
12. DIETA PRI DRUGIH KRONIČNIH BOLEZNIH:_____________________________________

PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE
Dokument so pripravili: Tadej Avčin, Evgen Benedik, Vojko Berce, Andreja Borinc Beden, Jernej
Dolinšek, Tina Kamhi Trop, Anja Koren Jeverica, Nataša Marčun Varda, Rok Orel, Tomaž Poredoš,
Andreja Širca Čampa, Darja Urlep Žužej, Tina Vesel Tajnšek in Špela Žnidaršič Reljič v sodelovanju s
člani Sekcije za pediatrično pulmologijo, alergologijo in klinično imunologijo, Sekcije za
gastroenterologijo, hepatologijo in prehrano in Sekcije za primarno pediatrijo Združenja za
pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva.

V zadnjem času zaznavamo problem vse večjega števila otrok z različnimi dietami, ki niso medicinsko
utemeljene. To ima lahko škodljive učinke za otroke, predstavlja pa tudi veliko in nepotrebno breme
za vzgojno-izobraževalne zavode.

Vzgojno-izobraževalni zavodi niso dolžni zagotavljati medicinsko neutemeljenih diet, kot so npr.
diete na podlagi priporočil alternativnih zdravilcev (bioresonanca, homeopatija itn.), določanja
specifičnih IgG, verskih in drugih osebnih prepričanj staršev (vegetarijanska, veganska dieta) ter diet,
kot npr. »dieta brez konzervansov« in podobno. Medicinsko indicirana dieta mora biti opredeljena
v skladu s katalogom diet, kot ga opredeljujeta Pediatrična klinika UKC Ljubljana in Klinika za
pediatrijo UKC Maribor.

Medicinsko indicirano dieto za otroka predpiše specialist pediater, usmerjen v področje na
sekundarni ali terciarni ravni, v skladu z veljavno medicinsko doktrino, npr.:


alergija na hrano – pediater, usmerjen v alergologijo in/ali pediater, usmerjen v
gastroenterologijo,



celiakija, neceliakalna preobčutljivost na gluten (pšenico), druge prehranske intolerance
(npr. fruktozna intoleranca) – pediater, usmerjen v gastroenterologijo,



dieta pri metabolnih motnjah – pediater, usmerjen v endokrinologijo,



dieta pri kroničnih boleznih - specialist pediater, usmerjen v zdravljenje posameznih
kroničnih bolezni.

Pri enostavnih stanjih (npr. laktozna intoleranca) lahko dieto predpiše tudi izbrani zdravnik na
primarni ravni (ki naj bi bil specialist pediater ali specialist šolske medicine).
Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka (poenoten obrazec za potrebe vzgojnoizobraževalnih zavodov) izda specialist pediater z dodatnim znanjem iz ustreznega področja ali
izbrani zdravnik (ki naj bi bil specialist pediater ali specialist šolske medicine) na podlagi izvida
specialista pediatra, usmerjenega v področje, če je to potrebno.
Izbrani zdravnik na podlagi anamneze in klinične slike izda začasno potrdilo o dieti, ki velja največ
6 mesecev oz. do pregleda pri specialistu pediatru z dodatnimi znanji iz ustreznega področja na
sekundarni ali terciarni ravni.

Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka prejmejo starši ali skrbniki in ga predložijo vzgojnoizobraževalnemu zavodu ob ugotovljeni bolezni in vsakokratni spremembi ali prenehanju diete.

Potrdilo lahko velja:
1. trajno (npr. pri boleznih, kot je celiakija) – potrdila ni treba obnavljati,
2. začasno (npr. pri alergiji na kravje mleko ali jajce) – potrdilo je treba obnavljati vsaj enkrat
letno,
3. do pregleda pri specialistu z dodatnimi znanji iz ustreznega področja – potrdilo velja največ
6 mesecev.

Pisna navodila za medicinsko indicirano dieto pripravljajo klinični dietetiki in specialisti pediatri,
usmerjeni v področje (npr. alergologijo, gastroenterologijo, endokrinologijo). Izdajo jih ob
obravnavi otroka otrokovim staršem ali skrbnikom. Redno posodobljena pisna navodila za dieto so
na voljo tudi v obstoječih medicinskih računalniških sistemih zdravstvenih ustanov. Navodila za
najpogostejše diete pri otrocih so na voljo strokovni javnosti na spletnem portalu »Šolski lonec«
(http://solskilonec.si), ki jih prav tako redno posodabljajo.

Medicinsko indicirano dieto se predpiše v skladu z veljavnimi strokovnimi priporočili. Če otrok
potrebuje multidisciplinarno obravnavo specialistov pediatrov, usmerjenih v različna področja, ter
kliničnih dietetikov, le-ti med seboj sodelujejo. Specialist pediater z dodatnimi znanji predpiše
dieto, vezano na svoje področje (npr. alergija – alergolog, celiakija – gastroenterolog). Navodila za
dieto otroka z alergijo na hrano podajo specialisti pediatri z dodatnimi znanji iz alergologije v
sodelovanju s kliničnim dietetikom. Priporočeno je, da so člani Delovne skupine pediatrov
alergologov, Sekcije za pediatrično pulmologijo, alergologijo in klinično imunologijo Združenja za
pediatrijo SZD. Ob sumu na alergijski vzrok bolezni prebavil otroka obravnava specialist pediater z
dodatnim znanjem iz gastroenterologije, če je treba, v sodelovanju s specialistom pediatrom z
dodatnim znanjem iz alergologije in kliničnim dietetikom.

Strokovni sodelavci (organizatorji prehrane) in kuharsko osebje v vzgojno-izobraževalnih zavodih
potrebujejo ustrezna znanja za varno pripravo diet. Zaželeno je, da so organizatorji prehrane
univerzitetni diplomirani živilski tehnologi, magistri živilstva ali magistri prehrane. Klinični dietetiki
in specialisti pediatri, ki sodelujejo pri vzpostavljanju diete otroka in izdaji potrdila, se trudijo
povezovati z organizatorji prehrane ter kuharji v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Pri strokovnem
svetovanju vzgojno-izobraževalnim zavodom ter usposabljanju organizatorjev prehrane in kuharjev
v vzgojno-izobraževalnih zavodih sodelujejo člani Združenja za pediatrijo SZD (Sekcije za pediatrično
pulmologijo, alergologijo in klinično imunologijo, Sekcije za gastroenterologijo, hepatologijo in
prehrano, Sekcije za primarno pediatrijo idr.) ter NIJZ. Zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih,
ki skrbijo za otroke z medicinsko indicirano dieto, se dodatno usposabljajo iz vsebin varnega
izvajanja diet. Usposabljanje vključuje teoretične in praktične vidike. V okviru strokovnega
spremljanja organizirane prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih pridobiva NIJZ informacije o
izvajanju medicinsko predpisanih diet in jih posreduje tudi Združenju za pediatrijo SZD.

Če medicinsko indicirana dieta ni več potrebna, specialist pediater ali specialist šolske medicine izda
obrazec “Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete za otroka”.

OPOMBA:
Priporočila za medicinsko indicirane diete so bila obravnavana in sprejeta na sestanku Združenja za
pediatrijo SZD 2. 2. 2018 ter na sestanku članov Sekcije za pediatrično pulmologijo, alergologijo in
klinično imunologijo, Sekcije za gastroenterologijo, hepatologijo in prehrano in Sekcije za primarno
pediatrijo Združenja za pediatrijo SZD 7. 6. 2018 v Ljubljani.

POTRDILO O UKINITVI MEDICINSKO INDICIRANE DIETE ZA OTROKA

IME IN PRIIMEK OTROKA:______________________________________________________
Datum rojstva:_________________
IME IN PRIIMEK ZDRAVNIKA, ki izda potrdilo:_____________________________________

ZDRAVSTVENA USTANOVA in PODROČJE DELA:______________________________________

____________________________________________________________________________

UKINITEV DIETE:_____________________________________________________________

Datum izdaje potrdila:________________

______________________________
(podpis in žig zdravnika)

Zahvala

Otroci, starši, zaposleni v vrtcih in šolah
Delovna skupina pediatrov alergologov
Klinični dietetiki PEK
Sekcija za primarno pediatrijo
Internisti alergologi ( tudi Jasna Volfand in DMS Tina Klander)
Sonja Štramec Nemec
Civilna iniciativa za enakopravno prehrano otrok

Hvala za pozornost

