
التوعية بالحساسية الغذائية
يعاين واحد من كل 13 طفًل من حساسية من الطعام. ميكن أن يعاين األطفال من حساسية تجاه أي طعام، ولكن أكرث املواد 

الغذائية املُسببة للحساسية عند األطفال الصغار هي الحليب والفول السوداين واملكرسات وفول الصويا والقمح والبيض 
واألسامك واملحار والسمسم. للحفاظ عىل سلمة األطفال، يجب عىل مقدمي الرعاية:

أن يكونوا مستعدين عند تقديم الرعاية لطفل مصاب بحساسية تجاه الطعام.
• اسأل عام إذا كان لدى الطفل خطة تعامل طارئة من طبيبه. إذا كان األمر كذلك، اطلبها واقرأها.	
• اقرأ ملصقات األطعمة وتجنب املواد املُسببة للحساسية؛ ال تفرتض أبًدا أنك تعرف املكونات.	
• اغسل يديك قبل وبعد املُقبالت/الوجبات وامسح الطاوالت والكرايس ومعدات امللعب.	
• عند تحضري الطعام أو تقدميه، تجنب املالمسة املشرتكة لألواين )عىل سبيل املثال، استخدام نفس امللعقة أو ملعقة املزج أو 	

املغرفة(.
• اسأل الوالدين عن ردود الفعل السابقة، واالحتياطات الالزمة، وكيفية استخدام حاقن األدرينالني التلقايئ للطفل.	
• اعرف مكان حفظ أدويتهم واصطحبها معك أثناء الخروج أو يف الرحالت امليدانية.	

انتبه لردود الفعل تجاه مسببات الحساسية.
االشتباه يف حدوث رد فعل تحسيس إذا كان الطفل يعاين من أعراض خفيفة أو شديدة )*( يف أي من أعضاء الجسم التالية:

الفم: انتفاخ الشفتني و/أو اللسان. 	
الجلد: حكة أو أرتيكاريا أو احمرار أو تورم. 	
املعدة: القيء أو الغثيان أو آالم املعدة. 	
الرئتني: صفري عند التنفس أو سعال أو ضيق* يف الصدر/صعوبة يف التنفس. 	
القلب: دوخة* أو ضعف النبض* أو إغامء*. 	

عادًة ما يتضمن رد الفعل الخفيف واحًدا فقط من أعضاء الجسم الخمسة هذه. يشمل رد الفعل الشديد أي أعراض شديدة و/أو 
أكرث من عضو واحد يف الجسم. يُسمى رد الفعل الشديد بالحساسية املفرطة والتي ميكن أن تكون ُمهددة للحياة.

إذا كان الطفل يعاين من صعوبة يف التنفس أو يعاين من ضعف يف النبض أو اإلغامء - أو إذا كانت هناك أعراض داخل عضوين أو 
أكرث من أعضاء الجسم املذكورة أعاله – فاستخدم األدرينالني واتصل برقم الطوارئ 911.

علّم جميع األطفال أن يكونوا حذرين.
يف وقت تناول املُقبالت/الوجبات، نريد من كل طفل ما ييل:

• التوقف قبل األكل.	
• النظر إىل طعامه.	
• السؤال عام إذا كان األمر عىل ما يرام.	
• تناول الطعام فقط إذا قال شخص بالغ أنه عىل ما يرام.	

تم صياغة ورقة النصائح هذه بالتعاون مع مركز أبحاث الحساسية الغذائية والربو )CFAAR( يف جامعة 
cfaar.northwestern.edu :نورث وسرتن
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