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חיים מסכנת  ילדיםעםאלרגיהלמזון:עמדתהאיגודהישראלילאלרגיהואימונולוגיהקליניתבנושא:הנדון

 במערכתהחינוך
 

 

י מניעת חשיפה "יכולים להימנע עמקרי התמותה חייבים  ו אך, תמותה על רקע תגובה אנפילקטית למזון הינה נדירה

.ומתן טיפול מוקדם עם זריקת אדרנלין, הערכה נכונה של חומרת התגובה, בטעות למזון האלרגני  

:הנתונים בספרות המקצועית מצביעים על כך ש  

בארץ כל מקרי התמותה היו על רקע )בוטנים אגוזים ודגים , המזונות האלרגנים היו חלב, ברוב מקרי התמותה.3

.הטיפול בזריקת אדרנלין לא ניתן כלל או ניתן באחור -ברוב מקרי התמותה המדווחים (. רגיה לחלבאל  

.אסטמה הינה גורם הסיכון החשוב ביותר המנבא תגובה אלרגית סיסטמית מסכנת חיים בילדים ונוער.8  

ת התגובה בחשיפה הבאה גם אך לא ניתן לנבא בוודאות מה תהיה חומר, תגובה אלרגית קשה קודמת הינה גורם סיכון.1

.אם התגובה הקודמת הייתה קלה  

הרוב המכריע של מקרי התמותה היו בגיל ההתבגרות ולא אצל תינוקות וילדים . 1  

4. אין בילדים התווית נגד לטיפול באדרנלין. תופעות הלוואי כוללות בעיקר רעד, דופק מהיר וחיוורון. תופעות אלו 

הינן  קלות וחסרות משמעות קלינית, וחולפות עצמונית. חשוב לציין שגם אם ניתנה זריקה בטעות ללא צורך תופעות 

 הלוואי כפי שצויינו הן קלות וכאמור חולפות תוך זמן קצר ללא שום נזקים או השפעות ארוכות טווח.  

 

האיגוד מקבל בברכה ומאמץ  את התייחסות משרד החינוך לילדים עם אלרגיה למזון כפי שפורסם השנה ברענון סעיף 

(.א3/)בחוזר הוראות הקבע סה 8.8-08  

 

אחד בית הספר צוות מצומצם  אשר /האיגוד סובר שחיוני להכשיר את צוות בית הספר או להקים מבין אנשי צוות הגן

ויעבור , שיהיה אמון על נושא בעיות הבריאות של התלמידים כולל אלרגיה למזון,בית הספר/ מחבריו יהיה תמיד  בגן

זאת בעיקר לאור (. כחלק מפעולות החייאה ראשונית)הכשרה ספציפית בנושא כולל הזרקת אדרנלין במזרק האוטומטי 

גם לעקיצות דבורים וצרעות העלולות להתרחש גם כן -ה לכךובדומ)העובדה שלתגובות האלרגיות מסכנות חיים למזון 

. או חקיקה מתאימה, יש להסדיר את ההיבט החוקי הכרוך בכך באמצעות תקנות".הגבלת גיל"אין ( בשטח בית הספר  

 

האיגוד לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית הינו שותף למאמצים לסייע בבטיחותם של ילדים עם אלרגיה למזון וימשיך 

.ע למשרד החינוך בכל דרך רפואית מקצועית כולל בהדרכה הנדרשתלסיי  

 

 בברכה

אילן דלאל פרופסור  

האיגוד ר"יו  

 

 

 


