
אלרגיה
(למזון)





נדבר ממש בקצרה על

מהי אלרגיה בכלל •

"דגלים אדומים"דרכי זיהוי •

דרכי טיפול  •



?  מה זה בכלל–אלרגיה 

.  של המערכת החיסונית נגד חומרים שוניםתגובת־יתראלרגיה היא 

באופן תקין יודעת המערכת החיסונית שלנו לזהות גורמים שעלולים להזיק  
.  להגיב נגדם ולחסלם-למשל חיידקים או נגיפים -לגוף 

כמו  חומר שאין בו איום פוטנציאלי ומגיבה נגד " מתבלבלת"אולם לעיתים היא 
.חומר כזה מכונה אלרגן. עובש ומזונות שונים, אבקני פרחים



?  למה זה קורה

.  ושל חשיפה לאלרגניםגנטי־תורשתימשילוב של גורם אלרגיה נגרמת

.  בעת החשיפה הראשונה לאלרגן תהיה תגובה ראשונית של מערכת החיסון

.  ולעיתים לא תורגש כלל, התגובה הראשונית הזאת תהיה בדרך כלל מתונה

כך , "הזיכרון החיסוני"כבר במהלך אותה החשיפה הראשונה הזאת ייווצר , אך
. שבחשיפה שלאחר מכן כבר תתרחש תגובה אלרגית שתורגש ביתר שאת



:ובהם, קיימים סוגים רבים ושונים של אלרגנים

הכולל גם הפרשות     )אבק הבית , אלרגנים נשאפים כמו אבקני פרחים. 1

.עובש ופרוות חתולים, (האבקקרדיתשל

.פירות שונים וחלב, בוטניםמזונות שונים כמו . 2

.פניציליןתרופות כמו. 3

.כמו עקיצת דבוריםעקיצות חרקים.4

.כימיקלים שונים כמו תמרוקים ואבקות כביסה. 5

https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/kardit.aspx
https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8419
https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/insect_bites.aspx




?עד כמה אלרגיה שכיחה

אנשים סובל מאלרגיה   5מכל 1
..שכיחות גבוהה יותר מכל בעיה בריאותית או רפואית אחרת



?  איך נזהה סימני אלרגיה
.  אנשים שונים מפתחים תגובות אלרגיות שונות ובעוצמות שונות

מהחשיפהטווח של כשעתיים ועד ( דקות בודדות/שניות)מידהתגובה מופיעה 

נזלת אלרגית1.

גרד מקומי או מפושט  2.

(מגרדתבדרכ, אדומה/ורדרדה)פריחה אלרגית 3.

(  קשיי נשימה, ציפצופים)אסטמה 4.

.לוע/לשון/התנפחות השפתיים, גרד בחלל הפה: יכולה להופיע גם כ–אלרגיה למזון 5.

(שלשולים), הקאות/בחילות6.

(משהו לא תקין"/ניבוא"הרגשת )נראה חושש , אי שקט או התכנסות של הילד בתוך עצמו7.

אנאפילקסיס8.

..התבטאות של פעוט למצב לא ברור/פרשנות* 





הלם אלרגי  = אנאפילקסיס

,  (לפי הגדרה2<)מערכות בגוף ' שמערבת מס, תגובה סוערת וקשה ביותר
.  ומסכנת חיים, מתדרדרת במהירות באופן בלתי צפוי

ולתרופות  ( בוטניםלמשל )למזון ,היא שכיחה כתגובה לעקיצת דבורה
(.  פניצילין)

וזמן קצר לאחר מכן  , (ירידה חדה בלחץ דם)= עלולים לחוש סחרחורת 
עם  , נפיחות של דרכי הנשימה העליונות, פריחה בעור, מופיעים קשיי נשימה

.  שלשול/הזעת יתר/או בלי הקאות

. עלול לגרום לחנק ולאובדן הכרה

התגובה מתפתחת במהירות ובגלל חומרתה היא מחייבת התערבות רפואית  
.מהירה



?  איך מטפלים

!!!מניעה = הכי הכי חשוב . 1

...(לא רק חמאת בוטנים ובמבה)לשים לב מה מכיל בוטנים -
ולמנוע כניסת מזונות אלה לכיתת הגן והחצר

לשטוף ידיים  : בוטנים למתחם" שאריות"הנחיה גורפת של איסור כניסת -
ובמידה וניתן לבקש –וכוניעור בגדים , שטיפת פה אם אכל בדרך, בכניסה

!עדיף–להימנע מכך לפני הגן 



!ימנע אסון !  כבר מהרגעים הראשונים –זיהוי תגובה אלרגית . 2

!  תגובה אלרגית מתקדמת במהירות ובאופן בלתי צפוי

" !!!אין ספק–אם יש ספק "

!לטפל



דף תוכנית  
למקרי חירום



מעורבות של מערכת אחת " = תגובה קלה"

( גרד, פריחה בלבד–עור בדרכ)

!פניסטיל? מה נעשה



–יוצא דופן 

:מעורבות של מערכת אחת אבל מסכנת חיים

צרידות/שינוי קול, גרון/נפיחות של השפתיים

התכנסות הילד בתוך עצמו  

שינוי במצב ההכרה  
(חלש/עייף מאוד, נראה מבולבל)



פניסטיל

בסהכקג25עד , טיפה אחת לקילו

,  כעתקג18שוקלת שקד: לדוגמא
טיפות  18לכן תצטרך 

,  5אפשר לעגל למעלה בקפיצות של )
(20לעגל ל, כלומר



ממערכת אחת יותרמעורבות של " = תגובה קלה"לא 

(  הקאות/בחילות/פריחה וקוצר נשימהבדרכ)

..הסימנים יוצאי הדופן שדיברנו מקודם–או 

-או 

גרד /כל דבר שהוא לא רק פריחה קלה= בתכלס

! אפיפןלתת ?  מה עושים



אדרנלין = אפיפן

זה חומר שנמצא בגופנו באופן טבעי  , לא לחשוש לתת

עדיף לתת מלהצטער

בתנאי שניתן כראוי  –( בתוך פחות מדקה)פועל מיידית 



:  אפיפןמתן נכון של 

: האפיפןהחזקה נכונה של -

כף יד מלאה אוחזת

לאדמה כתום, לשמייםכחול-

מוציאים את הפקק  השניהעם היד -

אפשר דרך הבגדים, לא חייבים להפשיט-

,  אמצעית/הירך העליונהלאיזורהחלק הכתום לכוון -
קצת יותר לצד הגוף  

3סופרים בקול ובאיטיות עד –ברגע ששמענו קליק -

שניות  10ומעסים את מקום ההזרקה ל, האפיפןמרחיקים את -
(  להתפשטות החומר הפעיל ביעילות)





.  מזמינים מיד אמבולנס–באפיפןאם מצאנו לנכון להשתמש 

באפיפןתגובה אלרגית וכי השתמשנו היתהא כי "לספר למד



–בקשה אישית שלי 

050-2677777
(  רופאת ילדים)ר סיגל גז "ד

על כל דבר , נא הרגישו הכי בנוח שבעולם ליצור קשר, בכל ספק או שאלה
..(  גם לא בהקשר של אלרגיה או ישירות לגבי שקד)



תודה רבה על ההקשבה והזמן

ובהצלחה לכולנו 


