
 



 המטרה של פרק זה היא  
 להבטיח את בריאות ובטיחות הסועדים 

 והקניית ידע בסיסי  
 בנושא אלרגיות במזון





 ?אלרגיה למזון מהי

תגובת יתר של המערכת  
לשאיפה או  , החיסונית למגע

המהווה  חומר (לבליעת אלרגן 
 )במזוןחלק מרכיב 



 ?רגישות למזון מהי

אי סבילות למזונות שבה לא מעורבת מערכת  
.החיסון 

תסמיניה בדרך כלל קלים



 ?אלרגן מהי

העשוי לגרום ) בדרך כלל חלבון(חומר במזון 
לאלרגיה למזון



 ...כמה עובדות על אלרגיות

אלרגיה למזון היא תופעה נפוצה ברחבי העולםאלרגיה למזון היא תופעה נפוצה ברחבי העולם

סוגים של מזונות המדווחים כגורמי אלרגיה 160 -ידועים מעל למעלה מ סוגים של מזונות המדווחים כגורמי אלרגיה 160 -ידועים מעל למעלה מ

מאוכלוסיית המבוגרים בעולם סובלים מאלרגיה למזון 3%-1% -כ מאוכלוסיית המבוגרים בעולם סובלים מאלרגיה למזון 3%-1% -כ

מאוכלוסיית הילדים בעולם סובלים מאלרגיה למזון 6%-4% -כ מאוכלוסיית הילדים בעולם סובלים מאלרגיה למזון 6%-4% -כ

רגישות כלשהי למזון לא מאובחנת / מהאוכלוסייה סובלת מאלרגיה 10% -כ
ולא מדווחת

רגישות כלשהי למזון לא מאובחנת / מהאוכלוסייה סובלת מאלרגיה 10% -כ
ולא מדווחת

אנשים שונים מפתחים תגובות שונות באופיין ובעוצמתןאנשים שונים מפתחים תגובות שונות באופיין ובעוצמתן



 ?מהם התסמינים הקלים

גרד/ פריחה בעור

לחץ בחזה

 קושי בנשימה

 קושי בבליעה

 גירויים במערכת הנשימה ובעיניים

 בחילות

הקאות ושלשולים

והגרון הלשון,החך,השפתייםהתנפחות 

 קול צרוד

קוצר נשימה/ צפצופים  

התעלפויות/ סחרחורות  

כאבי בטן/ התכווצויות  



 ?מהם התסמינים הקשים

קשיי נשימה חמורים

ירידה דרסטית בלחץ הדם

 איבוד הכרה

 התנפחות גרון עד לכדי חנק ואי נשימה

 מוות



בכל חלקי  (נפיחות 
תפרחת  , הגוף

מגרדת המתפשטת  
 בעיקר בפנים

, ירידה בלחץ דם
 איבוד הכרה

,  עיניים דומעות
 נזלת

קוצר  , קשיי בליעה
שיעול  , נשימה

, שינוי קול, טורדני
 צרידות

,  הקאות, בחילות
כאבי  , שלשולים
 בטן



 התגובה האופיינית מתרחשת בתוך דקות 
 ולכל היותר בתוך שעות מהחשיפה  

 )מזמן האכילה(

ברוב המקרים החולה חושד  
ואף יודע שאכילת המזון 
הספציפי היא זו שגרמה  

 לאלרגיה



 מזונות נפוצים לתגובות אלרגיה חמורות

 סויה
 סרטניים 
 ביצים מיני דגן ורכיכות

 דגים מיני אגוזים
 בוטנים 

 חלב ומוצריו ושומשום



 והתמודדות עובדי העסק עם אלרגיההתנהלות 

הדרכה והעלאת  
מודעות של כל  

 אנשי הצוות

התאמת הסביבה  
לסביבה בטוחה  

 יותר
הרחקה פיזית של  

 אלרגניים

תזמון פעילויות  
 הכנת מזונות

הקפדה על כללי  
היגיינה למניעת  

 חשיפה
 שילוט מותאם

היערכות למתן  
 מענה בעת חשיפה

הצטיידות במזרקי  
 אפיפן בתוקף

הכנת תוכנית  
פעולה אישית עבור  
כל סועד ידוע עם  

 אלרגיה



 ?האפיפןמהו מזרק 

מזרק אוטומטי המכיל אדרנלין משמש להזרקה עצמית לתוך השריר במצבי  
חירום אלרגיים

הגברת קצב  , הפחתת בצקת בריריות, היא כיווץ כלי דם פריפריים האפיפןפעולת 
'הרחבת דרכי הנשימה וכו, ועוצמת התכווצות שריר הלב  

לחולה זמן עד קבלת טיפול רפואי מתקדם של  " תקנה" האפיפןהזרקת 
וטיפול בבית חולים פראמדיקים  



 אלרגיה חמורה/ קריטריונים לתגובת אלרגיה 

הופעה פתאומית בטווח של דקות עד שעות בודדות של אלרגיה המערבת 
הריריות או שתיהן יחד וזאת בנוסף לאחד משני התסמינים , את העור

או סימני הלם/קושי נשימתי ו: הבאים

:שני סימנים לפחות מתוך הבאים  
תסמינים  , או הלם/ירידת לחץ דם ו, קושי נשימתי, תגובה עורית 

)הקאות, כאבי בטן עוויתיים(מתמשכים של מערכת העיכול 

ירידת לחץ דם חדה לאחר היחשפות לאלרגן שאליו קיימת רגישות ידועה 
 מתחת לערכי הבסיס בהתאם לגילו של המטופל



 ?האפיפןמתי יש לתת 

:כאשר הופיע אחד מתוך שלושת הקריטריונים

באפיפןא ולקבל אישור להשתמש "מד/ יש להתקשר למוקד הרפואי

חוסר  : לדוגמא(במקרים של סכנת חיים מידית יש לתת אפיפן מיד ללא צורך באישור רופא 
)'דופק לא נמוש וכו, קוצר נשימה קיצוני עד כחלון, חסימת דרכי אוויר עליונות, הכרה  

 אין התווית נגד כאשר מדובר במצב מסכן חיים

 במקרה של הזרקת שווא יש להפנות מיד את החולה לבדיקה במיון



 אופן השימוש במזרק אפיפן

פתח את אריזת הפלסטיק והוצא  
 את המזרק

י  "ק מהאריזה ערהוצא את המז 
 הטיה קלה הצידה

משוך במכסה הכחול מבלי לגעת  
בקצה המזרק ממנו יוצאת המחט 

 )החלק הכתום(

כוון את קצה המזרק לצד החיצוני  
 )עם או בלי בגדים(של הירך 

לשריר  (נעץ את המזרק בירך 
מעלות עד   90בזווית של )  בלבד

 שניות 10למשך " קליק"שמיעת 

הוצא את המזרק בזהירות מבלי  
לגעת במחט ועסה את מקום  

 שניות 10ההזרקה למשך 


