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                                                                                         ז"התשע, באייר ו"כ                                                                                             
 2017 מאי 22

 52292017סימוכין:                                                                               
 לכבוד
 שיקומיםנות ההמעו ימנהל

 

 שלום רב,

 
 

 למזון רגישות או/ו מאלרגיה הסובל לפעוט טיפולי ומענה להיערכות הנחיותהנדון: 
 

 קריטי בהתפתחות ובגדילה תקינה של פעוטות  תזונה מותאמת לגיל הפעוט היא מרכיב

המתבטאת מסוים  חיסונית לאכילת מזוןהמערכת השל  "לא תקינה" - חריגה היא תגובה אלרגיה למזון

  .מערכת הנשימה, הלב וכלי הדם, מערכת העיכול והעור :סימנים קליניים של מערכות הגוף השונותב

ונים, כולל היסטמין בכמויות מופרזות וזה גורם לתגובה המערכת החיסונית מפרישה אנזימים שכתגובה, 

 אלרגית של מערכות הגוף השונות. 

 התגובה האופיינית מתרחשת בתוך דקות ולכל היותר בתוך שעות אחדות מזמן האכילה. 

, תפרחת בעור, גודש בעיניים, דמעת, צפצופים בדרכי בחךמדובר בקשת רחבה של תגובות, כגון עקצוץ 

 .תגובה קשה המכונה שוק אנפילקטי ואף מוות הנשימה ועד

שומשום, חלב פרה,  ם,: ביצים, דגים, פירות ים, בוטנים, שקדים, אגוזיהםמזונות הידועים כגורמים לאלרגיה 

 פירות שונים.   חיטה, סויה ו

(, )אינו אמין במקרים של תגובה במערכת העיכול "טסטים" –תבחיני עור על ידי אלרגיה למזון מאובחנת 

 ספציפיים לכל סוג מזון.  IgE נוגדנילדם בדיקת ו

 :מאפיינים המיוחדים להמסוים  לסוג מזון  יהאלרגל

 .כל החייםלונוטה להתמיד  ,מאופיינת בתגובות קשות במיוחד לבוטנים ולשקדים ,אלרגיה לדגים

  וברובה חולפת עד גיל חמש שנים.  5% – 2% ות נע ביןשכיחאלרגיה לחלב 

מופיעה בעיקר בקרב תינוקות ורבים הסיכויים שתיעלם. האלרגיה היא לחלבון הביצה  ציםאלרגיה לבי

 )"הלבן"( ולא לחלמון )"הצהוב"(. 

 וכדומה.  חלבה ,טחינה: ומוצריו שומשוםאלרגיה לליחסית קיימת שכיחות גבוה  בישראל
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  הגורם לתגובה האלרגית. הימנעות מאכילת המזון  והינבאלרגיה למזון הטיפול 

 

 אינה נובעת מתגובות אךמסיבות שונות,  היא תגובה שלילית של הגוף למזון  למזון )רגישות( אי סבילות

 של המערכת החיסונית.  

 סיבות לאי סבילות למזון: 

 .זאז, פרוקטאלקט כגון חוסר באנזימי עיכול .1

 רגישות לרכיבי תזונה: גלוטן )מחלת צליאק(. .2

 דגים וכד'. תגובות לטוקסינים כמו טוקסינים של .3

 ולהופיע בכל גיל. יכולה להיות זמנית או קבועה אי סבילות למזון  

, ושלשול זמני, למשל תגובה זו יכולה להופיע בעקבות מצבים גופניים שונים אך הנפוץ הוא קושי בעיכול 

נו אי שהפעוט. במידה ונאכל מזון מחלת שלשולים ממושכת יכולה לגרום לאי סבילות ללקטוז באופן זמני

מצליח לעכל בגלל מחסור באנזימי עיכול, מחלות שונות בדרכי העיכול, פגמים מולדים במערכת העיכול, ועוד 

, צרבת, הכאב בטן, גזים, נפיחות רבה, הקא ,אי נוחות כללית בבטןתגובות שונות במערכת העיכול: יופיעו  –

  שלשול או עצירות.

יפה בכמות מסוימת לא תגרום לאי נוחות ותאפשר גיוון ולעיתים חש אינה מסכנת חייםאי סבילות למזון 

 .והעשרת התפריט

 תוצאות של בדיקות דם לנוגדנים ותבחיני עור במקרה של אי סבילות למזון יהיו שליליים. 

 כדוגמת מבחן נשיפה. לצורך אבחון אי סבילות למזון קיימות בדיקות אחרות 

 

 אצל פעוט ות למזוןאלרגיה ו/או אי סבילמדיניות המעון במקרה של 

על פי  , מזון בהתאם לצרכיו, תוך שמירה על גיוון ואיכות גבוההלספק לפעוט ,באחריות מנהל/ת המעון

  .ת המעוןיהנחיית דיאטן/

 עם קבלת הפעוט למעון, נדרשת התארגנות לצורך יצירת סביבה בטוחה ומניעת טעויות:  

האלרגניים,  מזוןאת סוגי המפרט הפואי אישור רהורים הלדרוש מבשלב קבלת הפעוט למעון יש  .1

ומה הטיפול  אנפילקטית וכדומה(/ נשימתית/ ה הייתה התגובה האלרגית בעבר )תגובה עוריתמ

 שהומלץ. יש לדאוג להבאתו למעון עם הפעוט.
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שיש יש לעדכן את הדיאטנית והצוות המטפל במעון על כל פעוט, ולפרט בכתב על סוגי המזון  .2

  למנוע חשיפתו להם. 

ולאגף התזונה במייל:  לדווח על הפעוט למחלקה להתפתחות הילדיש  .3

faina.tsodikov@moh.gov.il. 

זיהום צולב של אלרגנים יכול להתרחש על  -ומניעת זיהום צולב  על סביבה בטוחה יש להקפיד .4

 , הסבר:, אחסון או אריזה של מרכיביםשל הובלה קווי ייצור משותפים, בתהליך

  כמו סוכר, מלח( ובכלי סגור מוצריםסון נפרד )מומלץ במדפים נפרדים מחלהקפיד על איש, 

לדוגמה: קמח, אבקת מרק, תערובת של  מזונות שיש למנוע מהפעוט חשיפה להם, 

 תבלינים. 

 חרת לסוכר(.      יש להשתמש בכפות ייחודיות לכל אריזה בנפרד )לדוגמא כף לקמח וכף א 

  הכנת האוכל לכלל הפעוטות ועל משטח נקי לפעוט זה לפני ת האוכל הכניש להתחיל את

 ללא שאריות מזון, שנוקה במים חמים וסבון. 

  בכלים נפרדים המיועדים ולסמן אותם ככאלה )שם הילד ומקום אחסון להכין את האוכל יש

 נפרד עבור הכלים(. 

 שותף המשמש להכנת האוכל עם סבון ומים זורמים.  יש להקפיד על שטיפת ציוד מ 

 .יש להשתמש לאכילה בכלי אוכל וסכו"ם אישיים המסומנים לפעוט 

  יש להוסיף רישום מפורט של הרכב המנה. לפעוט זה לארוחות המיועדות 

  ( המכירה את רצוי שדמות קבועה )אחת או שתיים -בזמן הארוחהעל הפעוט יש להשגיח

 תאכיל אותו. המצב הרפואי שלו 

יש תפקיד חשוב בטיפול תזונתי בפעוט עם אלרגיה או אי סבילות למזון ומניעת דיאטנית המעון ל

 חסרים תזונתיים: 

הערכה תזונתית ולקבוע תכנית הזנה עבורו בהתאם לסיכום בצע ליש בקבלת הפעוט למעון  .א

 והמגבלות המחויבות. תזונתית ההערכה ה

 חינוך במעון על כללי התנהגות  כלפי הפעוט ולתעדהות צוהלהדריך את צוות המטפל ויש  .ב

 את ההדרכה במקום בולט לעין. 

mailto:.faina.tsodikov@moh.gov.il
mailto:.faina.tsodikov@moh.gov.il
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בו אוכל ובאזור ההכנה וחלוקת הפעוט באזור התזונתיות עבור ההנחיות את הלפרסם יש  .ג

 פעוטות. מאכילים 

 .בכול הקשור לנושא ,ולתעדאת ההורים, להדריך יש  .ד

קשר על מנת לקבל מקסימום מידע על  עמודיאטנית תצור ה ,חיצוניבמקרה של  ספק  .ה

 אלרגנים אפשריים במזון. 

יש לפנות לחברות מזון שיש להם רישיון לספק  "מזון בטוח"א יכול לספק והספק לבמקרים  .ו

 מזון המיועד לסוגים שונים של אלרגיה או אי סבילות למזון. 

ון המזונות במידה ואין ספק מתאים, הדיאטנית תרכיב תכנית הזנה ייעודית מתוך מגו .ז

 .המצויים במעון ותדריך את ההורים להשלמת תזונתו של הפעוט בבית

פעוטות הסובלים מצליאק אמורים לקבל ארוחה חמה מאחת מספקיות המזון הייעודים. שאר  .ח

 הארוחות יבנו עם הדיאטנית של המעון ולפי הנחיותיה. 
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