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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, specifikacijsestave, deklaracij, specifikacij



RazseRazsežžnost tenost težžav av –– je majhnaje majhna

 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 -- ššolaola

 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 komunikacijein komunikacije ss starstaršši 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



PomoPomočč dietetikov pediatridietetikov pediatriččne klinikene klinike

 Na posvetu Na posvetu -- ustrezna navodila za dietoustrezna navodila za dieto

 Dosegljivi preko telefona ali elektronske poDosegljivi preko telefona ali elektronske poššte za te za 
informacijeinformacije

 Primeri jedilnikov za doloPrimeri jedilnikov za določčeno dieto (ne namesto eno dieto (ne namesto 
ššole ali vrtca) za starole ali vrtca) za starššee

 Telefonski posvet 01/522Telefonski posvet 01/522--3434--0808



Primer dilemePrimer dileme

 Otrok z Otrok z anafilaksijoanafilaksijo na jajca na jajca v vrtcu ali v 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?



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 skupineuti del skupine

 Ostali otroci pa pojedo jajca domaOstali otroci pa pojedo jajca doma



Primer dilemePrimer dileme

 ČČe otrokom, ki nimajo alergije vseeno e otrokom, ki nimajo alergije vseeno 
omogoomogoččimo peimo peččena jaena jajjca, alergica, 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 je otroku ponudila preden je otroku ponudila „š„študentsko hranotudentsko hrano““ ??



Primer slabe prakse Primer slabe prakse -- vrtecvrtec
 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 deklaracijeiz deklaracije ugotovitiugotoviti, , 
da ta za tega otroka da 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!hrane za otroka!



Primer slabe prakse Primer slabe prakse -- ššolaola

 Punčka 10 l, alergična na arašide in oreščke

 V šoli za popoldansko malico otroci dobivajo 
oreščke, ona pa se umika, saj dobi simptome 
žgečkanja po grlu

 Pri krožku od učiteljice dobila čokolado, ki 
vsebuje arašide in oreščke

 Pomotoma jo je začela jesti na poti domov – v 
avtomobilu – dobi anafilaktično reakcijo

 Kakšna je njena varnost v šoli?

 Mama pove, da je v šoli ne jemljejo resno in 
se sprašuje do kakšnega izzida bo moralo 
priti.



PoroPoroččanje iz tujineanje iz tujine
 V šolah v Evropski uniji kar 16 - 18 % otrok z 

alergijo doživi alergijsko reakcijo.

 Okoli 61 % šol v Evropski uniji ima vpisanega 
vsaj enega otroka s tveganjem za anafilaktično
reakcijo. 

 Samo 23 % šolskega osebja sposobno 
prepoznati znake alergijske reakcije.

 Le 17 % šolskega osebja zna prebrati deklaracije 
na živilskih izdelkih. 

 Navodila za ukrepanje pri alergijski reakciji ima 
le 40 % šol.

 Slovenija v študijo ni bila vključena.



Sledovi v Sledovi v žživilihivilih
 Ali so pod kontrolo kot deklaracije o sestavi?

 Ali so obvezno označevanje ali so prostovoljno?

 Ali jim lahko zaupamo?

 Ali pomenijo to, kar pravijo?

 Ali kdo to preveri?

 Kolikšna je verjetnost, da je alergen prisoten?

 Kakšna količina se lahko nahaja v živilu?

 Ali bo alergik odreagiral na živila z alergenom v 
sledovih?

 Ali jih lahko alergik varno uživa?

 Ali je strah pred temi živili upravičen?



Sledovi v Sledovi v žživilihivilih -- primerprimer
EKO HRENOVKE – deklarirano brez alergenov

 Ali so brez alergenov?

 Če so brez alergenov, zakaj so nekateri 
“nealergični” otroci odreagirali nanje (dobili 
kožni izpuščaj?)



NavzkriNavzkrižžna kontaminacija? na kontaminacija? -- primerprimer
Mama je s hčerko z anafilaksijo na kravje 
mleko na prazničnem kosilu na kmečkem turizmu.  

 Predhodno jih obvesti o alergiji in prosi zanjo in 
za hčerko posebno juho brez kravjega mleka.

 Dobita juho, ki naj bi bila brez kravjega mleka, 
mama ponovno vpraša ali to drži.

 Hčerka poje 3 žlice juhe in dobi anafilaktično
reakcijo in kličejo rešilca ter gre v bolnico.

 Kaj je šlo narobe?

 Ali je juha res brez kravjega mleka?

 Ali bo mama še šla s hčerko jesti ven?



HVALA ZA POZORNOST

VPRAŠANJA?


