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POVZETEK 
 

Alergijske bolezni so eden izmed pogostejših zdravstvenih problemov. Pojavljajo se v 

različnih oblikah in jih razvrščamo v skupine glede na vrsto snovi, ki alergijo sproži, ali na 

del telesa, kjer se pojavi. Po resnosti so lahko zgolj nekoliko nadležne ali pa celo take, da 

ogrožajo življenje. Če želimo obvladovati alergijske reakcije pri otroku, je potrebno 

izobraževanje o tem, kako preprečimo izpostavljenost alergenu in kakšna je prva pomoč 

oziroma zdravljenje alergijske reakcije. Mnogi zaposleni v šolah se ne zavedajo resnosti 

problema alergijskih reakcij in večina ni primerno izobražena o pravilnem in učinkovitem 

ukrepanju, še posebej v primeru anafilaksije. Anafilaksija sodi med urgentna stanja, saj gre 

za resno, sistemsko, življenje ogrožajočo alergijsko reakcijo. Število otrok z anafilaksijo 

narašča in reakcija se lahko pripeti tudi v šoli. Pomembno je, da vsi bližnji učenca ki ima 

anafilaksijo, znajo prepoznati in pravilno ukrepati, če pride do stika z alergenom in je 

sprožena alergijska reakcija.  

Namen raziskave je bil ovrednotiti, v kolikšni meri učenci 6. razreda poznavajo alergijske 

bolezni. Šestošolci so bili izbrani na podlagi učnega načrta za gospodinjstvo, saj v šestem 

razredu zajema modul hrana in prehrana. Ker so alergijske bolezni pri otrocih vse bolj 

pogoste, obstaja možnost, da bo moral učenec pomagati sošolcu, prijatelju ali znancu, ki je 

alergičen in bo sprožena bolj ali manj huda alergijska reakcija. V raziskavi smo preverili 

predznanje in na novo pridobljeno znanje šestošolcev gorenjske regije o alergijskih boleznih 

po izobraževanju učencev o tej problematiki. Novo pridobljeno znanje smo ponovno 

preverili čez 6 mesecev pri istih učencih. Preverili smo tudi, kakšne so razlike v poznavanju 

alergijskih pojmov med učenci, ki so sami alergični, in tistimi, ki niso. Posebna pozornost je 

bila med izobraževanjem namenjena anafilaksiji in samoinjektorju adrenalina ter ukrepom, 

ki bi jih morali učenci izvesti v primeru anafilaksije. Pomembno je bilo tudi ozaveščanje 

učencev o tem, da se način in kakovost življenje nekoga ki se spopada z alergijo, spremeni. 

 

V teoretičnem delu so predstavljene značilnosti alergijskih bolezni. Poudarjena je 

prepoznava in obravnava anafilaksije pri otroku. V empiričnem delu so predstavljeni 

rezultati raziskave, zbrani z  dvema preizkusoma znanja za učence. Pri prvem preizkusu smo 

merili predznanje učencev in so ga učenci rešili pred izobraževanjem o alergijah, pri drugem 

preizkus znanja pa smo merili na novo pridobljeno znanje in so ga rešili po izvedbi 

izobraževanja o alergijah. Enak preizkus znanja so isti učenci rešili tudi šest mesecev kasneje 

in s tem preverili, koliko se je znanje ohranilo. Izobraževanje je bilo izvedeno v štirih 

razredih osnovne šole na Gorenjskem. Vzorec raziskave je zajemal 100 učencev 6. razredov 

z odstopanji zaradi možne odsotnosti katerega iz med učencev. Podatke smo analizirali s 

programom SPSS, določili smo merske karakteristike preizkusa znanja ter ovrednotili znanje 

in mnenje učencev o alergijah. 

Rezultati so pokazali, da velika večina šestošolcev že pred izobraževanjem o alergijah dobro 

razume nekatera dejstva o alergijskih boleznih, saj so na vsa vprašanja, s pomočjo katerih 

smo preverjali njihovo predznanje, v veliki večini odgovorili pravilno. Prav tako je večina 

osnovnošolcev pravilno identificirala inhalator na sliki kot zdravilo za lajšanje astme, 

medtem ko samoinjektorja adrenalina, zdravila za anafilaksijo, večina ni poznala. Velika 

razlika se je pokazala po izobraževanju, kjer je večina pravilno odgovorila na vprašanje o 

samoinjektorju adrenalina, prav tako so ga tudi pravilno definirali. Večino učencev ni strah 

ob misli, da bi morali pomagati sošolcu, ki ima med poukom težave zaradi alergije. Na vsa 

zastavljena vprašanja, povezana z znanjem o alergijskih boleznih, je večina osnovnošolcev 

pravilno odgovorila ne glede na obdobje, ko se je to znanje merilo (takoj po izobraževanju, 
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po 6 mesecih). Med šestošolci, ki so sami alergični, in tistimi, ki alergij nimajo, ni bilo 

statistično značilnih razlik v predznanju o alergijskih boleznih. 

Model izobraževanja o razumevanju alergijskih bolezni in ukrepanju pri alergijah za učence 

osnovne šole je v naši raziskavi pokazal pozitivne učinke na trajno znanje učencev. Pri 

tovrstnem izobraževanju s področja alergij so predvsem potrebni poudarki na temo 

anafilaksije in uporabo samoinjektorja adrenalina. Pomembno je, da se po določenem 

časovnem obdobju izobraževanje o ukrepanju in prepoznavanju alergijskih reakcijah obnovi. 

Učenci so do raziskovane teme pokazali odgovoren in resen pristop, voljni so bili pomagati 

sočloveku, rezultati pa so pokazali trajno znanju o njihovih kompetencah o alergijskih 

reakcijah. Omenjeni model izobraževanja bi se lahko uporabljal tudi za izobraževanje drugih 

otrok po Sloveniji. Glede na opravljeno raziskavo in njene rezultate lahko sklepamo, da 

učenci, kljub temu da niso imeli predhodnih izobraževanj na temo alergij, dobro obvladajo 

temeljna znanja o alergijskih boleznih. 

 

Ključne besede: alergija, anafilaksija, učenci 6. razreda, samoinjektor adrenalina, osnovna 

šola. 
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ABSTRACT 

 

Allergies have become one of the major problems that health institutions, schools as well as 

individuals are facing. They can appear in many different forms and can be classified into 

various groups based on the type of substance that induces an allergy or on the body part 

where an allergy first appears. Some allergic reactions are merely a bit irritating while others 

can be life-threatening. If we wish to improve general management of allergic reactions in 

children, it is necessary to provide education on how to prevent exposures to allergens, what 

first aid has to offer and how to treat acute allergic reaction. Many employees in schools are 

not aware how serious the problem of allergic reactions is and most of them are not properly 

educated about the correct and efficient treatment, especially in case of anaphylaxis. 

Anaphylaxis is considered an emergency condition since this is a serious systematic and life-

threatening allergic reaction. The number of children with anaphylaxis is growing, therefore 

such a reaction can also occur in school. It is very important that people around a student 

with anaphylaxis can recognize the situation and know how to act in case such a student 

comes in contact with an allergen that induces an allergic reaction. This includes teachers 

and school friends.  

The purpose of this master’s thesis research was to establish to what extent the students of 

6th grade are acquainted with allergic diseases. We choose 6th grade students because the 

home economics syllabus for 6th grade includes the topics food and eating. Since allergic 

diseases in children are frequent there is a chance that a student might need to help his or her 

classmate, friend or acquaintance that is allergic and may suffer from an allergic reaction. 

The main purpose of this research was to check the existing knowledge and the newly 

acquired knowledge of sixth-graders in gorenjska region about allergic diseases. The newly 

acquired knowledge was subsequently examined in the same students six months after the 

first examination. We also examined the differences in knowledge about allergic conditions 

between students with allergies and those without allergies. Special attention was devoted to 

anaphylaxis and adrenalin auto-injectors and how to act in such situations. We tried to 

establish whether students would know what to do in the above mentioned situations. 

Primarily, we wished to introduce the students to the problem that makes more and more 

lives difficult. People who suffer from any kind of allergy, mild or severe, often have to 

change their lifestyle completely.   

In the theoretical part, we presented the general characteristics of allergic diseases. In 

particular, we described early recognition and management of anaphylaxis in children. We 

described the current conditions and reasons why allergic reactions occur more and more 

often. Furthermore this part of the thesis explains how to act in worst case scenario. The 

empirical part of the research included survey results obtained by two questionnaires that 

were given to students. The first questionnaire examined the existing knowledge of students 

so the students had to fill it out before they attended the lesson on allergies. The other 

questionnaire was designed to examine the knowledge students acquired during the lesson 

and was filled after the organised lesson. The students were then given the same 

questionnaire six months later in order to check how much they still remembered about the 

topic. The lesson was carried out in four classes from the primary school in gorenjska region, 

the whole sample included 100 students of 6th grade with some deviation on account of some 

students being absent. The data were analysed with SPSS programme in addition some 

measurement characteristics of the questionnaire were specified and the student’s knowledge 

and opinions related to allergies were identified. 

The results showed that a vast majority of sixth-graders understood certain facts about 

allergies before the organised lesson since almost all questions designed to check their 
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existing knowledge were answered correctly. Most pupils also correctly identified an inhaler 

as a medicine to ease asthma however most did not know about the auto-injector, a medicine 

for anaphylaxis. Significant differences occurred after we had carried out the lesson. After 

the lesson most pupils correctly answered the question about the adrenalin auto-injector and 

they also accurately identified it. Most children were not frightened by the thought that 

someday they might have to help o classmate suffering from an allergic reaction in school. 

Majority of pupils answered all our questions related to knowledge about allergic diseases 

correctly irrespective of the time the questions were given to them (straight after the lesson 

or after 6 months). The differences in the existing knowledge about allergic diseases between 

sixth-graders who are not allergic and those who are were not statistically significant. 

 

Key words: allergy, anaphylaxis, pupils of 6th grade, adrenalin auto-injector, primary 

school. 
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1.  UVOD  
 

Alergijske bolezni so med najpogostejšimi kroničnimi boleznimi razvitega sveta. Alergija je 

prekomeren specifičen odziv organizma na alergen. Jakost alergije je odvisna od lastnosti  

posameznika, okoliščin ter značilnosti in količine alergena. Najhujša oblika alergijske 

reakcije je anafilaksija. Anafilaksija je potencialno življenjsko nevarna alergijska reakcija, 

nevarna zaradi dihalne stiske in/ali prizadetosti srčno-žilnega sistema. Pri otrocih je 

najpogostejši vzrok anafilaksije hrana, sledijo pa ji piki kožekrilcev (čebel, os ali sršenov) 

in zdravila. V otroški dobi so najpogostejše alergije na hrano (na kravje mleko in jajca), tem 

pa sledijo alergije na sojo, arašide, oreščke in ribe (Bohlke, Davis, De Stefano, Mary, Braun 

in Thompson, 2004; Novembre, Cianferoni, Bernardini, Mugnaini, Caffarelli, Cavagni, et 

al. 1998; Muraro in Roberts, 2014). 

Ob alergiji na hrano je potrebna dieta brez alergena. Pediatri alergologi skupaj z dietetiki 

priložijo za otroka tudi navodila za ustrezno dieto, ki jo zagotovljajo starši doma, v šolskem 

okolju pa je za to pristojna šola. Pri tem se starši in šole srečujejo z določenimi dilemami in 

težavami pri zagotavljanju hrane brez alergenov. Načeloma je prehrana alergikov enako 

uravnotežena kot prehrana otrok brez alergije. Težava se pojavi pri izločitvi nekaterih 

alergenov, saj moramo zaradi omejenega vnosa določenih mikrohranil te nadomeščati, npr. 

kalcij in vitamin D pri alergiji na kravje mleko. V povečani skrbi, da ne bi prišlo do alergijske 

reakcije, pa se pridruži tudi strah pred zauživanjem hrane. V tem primeru sta velikokrat 

potrebni tudi psihološka podpora in pomoč dietetika (Christie, Hine in Parker, 2002; Sichere, 

Noone in Munoz-Furlong, 2001). 

Do sedaj ni bilo raziskano znanje otrok o alergijskih boleznih, ker ni dostopnih 

izobraževalnih programov na temo alergijskih reakcij. Možna pa so izobraževanja šolskega 

osebja in zaposlenih v vrtcih. Eno izmed izobraževanj na omenjeno tematiko se izvaja na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer študente, ki so bodoči učitelji, seznanijo z ustreznim 

znanjem o ukrepanju ob alergijskih reakcijah. Nujno je, da so otroci in njihovi skrbniki (starši 

in zaposleni v vrtcih, šolah) poleg prejetja recepta za samoinjektor adrenalina deležni tudi 

dobrega rednega izobraževanja glede ukrepov ob anafilaksiji. Izboljšan dostop do jasnih 

izobraževalnih gradiv bi zmanjšal zaskrbljenost ob misli na morebitno alergijsko reakcijo 

pri otroku in izboljšal učinkovitost ukrepanja. Tudi vrtci in šole so večinoma pomanjkljivo 

pripravljeni na skrb za alergijsko boleznijo otroka. V šolah pogosto niti ne vedo, da je otrok 

alergičen, zaradi česar je izpostavljen tveganju, čemur bi se mu lahko izognili (Le, 

Kummeling, Dixon, Barreales Tolosa, Ballmer-Weber, Clausen, et al. 2014). 

Če ni ozaveščeno šolsko osebje, ne morejo biti ozaveščeni niti učenci in tako je 

izpostavljenost tveganju še večja. Načrti za ukrepanje niso vključeni v šolske aktivnosti, 

posebej ne med izleti ali kolonijami. Urgentna zdravila velikokrat niso dostopna in učitelji 

so slabo izobraženi, kako prepoznati ali ukrepati ob alergijski reakciji pri otroku. Alergeni 

na hrano so lahko prisotni pri skoraj vseh situacijah v šoli npr. pri pouku, znanstvenih 

projektih, med obroki, med odmori in ob praznovanjih. Osnovni izobraževalni program o 

ukrepanju pri alergijah ima pozitivne učinke na znanje učiteljev, saj se s tem zmanjša 

tveganje, da ne bi znali ukrepati v primeru, ko je sprožena alergijska reakcija pri učencu. 

Omenjena izobraževanja šolsko osebje ne jemlje dovolj resno, dokler se v šoli ne zgodi prva 

epizoda anafilaksije pri učencu. Zato se zdi smiselno, da bi v vse dodiplomske in 

podiplomske pedagoške programe vključiti specifično izobraževanje o zdravstvenih temah, 

da bi vzgojitelji in učitelji razvili ustrezne kompetence o ukrepanju v situacijah, povezanih 
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z zdravstvenim stanjem otrok v predšolskem ali šolskem okolju (Devetak, Posega Devetak 

in Vesel, 2018; Glavnik et al., 2008; Muraro et al., 2010; Watura, 2002). 

V magistrskem delu se bo ugotavljajo, v kolikšni meri učenci 6. razreda osnovne šole 

poznajo in razumejo alergijske bolezni, saj se lahko sami znajdejo v situaciji, kjer bo moral 

učenec pomagati sošolcu, prijatelju ali znancu, ki je alergičen in bo sprožena bolj ali manj  

huda alergijska reakcija. Cilj magistrskega dela je učence ozavestiti o pomembnosti 

omenjene problematike, da bi alergije začeli obravnavati  resno in odgovorno ter s tem  

pripomogli k izboljšanju trenutnega stanja glede znanja otrok o alergijskih boleznih. 

Ozavestiti jih želim tudi o tem, kako se reagira ob določenih alergijskih reakcijah, da bodo 

sami znali reagirati v takih primerih in pomagati bližnjemu, ki je zdravstveno ogrožen. 

Namen je tudi učence opozoriti na nevarnost prinašanja različnih alergenov v šolo in s tem 

pomagati alergikom pri njihovem načinu življenja in ne ogrožati njihovega stanja (npr. da v 

šolo ne prinašajo smokijev ...). Predvsem pa je cilj tega dela učence opozoriti, da lahko sami 

z načinom življenja veliko prispevajo k zmanjšanju pojavnosti alergijskih bolezni in k 

manjšemu spodbujanja alergijskih reakcij. Poseben pomen je namenjen obravnavi 

anafilaksije, da bodo seznanjeni s pravilnim ukrepanjem in da bodo lahko na kakovosten in 

pravočasen način pomagali ogroženi osebi in ji s tem rešili življenje. Izvedeno je bilo 

izobraževanje na temo alergij v štirih razredih šestošolcev v osnovni šoli na Gorenjskem. 

Vzorec je zajemal 100 učencev 6. razredov z odstopanji zaradi možne odsotnosti katerega 

od učencev. Pred izvedenim izobraževanjem so učenci rešili anonimni preizkus znanja, s 

katerim se je preverjalo predznanje o alergijskih boleznih. Takoj po učni uri pa so učenci 

rešili drugi anonimni preizkus znanja, ki preverja na novo usvojeno znanje, ki so ga predelali 

med učno uro. Enak preizkus znanja so učenci istih razredov rešili čez 6 mesecev, kjer se je 

preverjalo, koliko znanja se je ohranilo. Vsa tri obdobja se bodo med seboj primerjala, 

dodatni namen pa je preveriti, če se pojavljajo razlike v razumevanju alergijskih bolezni med 

učenci, ki so alergiki, in med tistimi, ki niso. Priložen je intervju z vodjo šolske prehrane. 

Namen raziskovalnega pogovora je ugotoviti, kako porast alergij pri učencih vpliva na delo 

vodje šolske prehrane. 
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

Alergijske bolezni so med najpogostejšimi kroničnimi boleznimi razvitega sveta. Ocenjeno 

je, da prizadenejo okrog 30 % prebivalstva v zahodni Evropi v vsaj nekem obdobju v 

življenju. Alergijske bolezni so najpogostejše v otroški dobi. Približno 5 % otrok ima alergijo 

na hrano, 0,5 % otrok življenje ogrožajočo anafilaksijo, 15 % otrok pa občasne pomembne 

alergijske težave, kot npr. seneni nahod in astma (Worldwide variation in prevalence of 

symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and atopic eczema: ISAAC, 1998). 

80 % slovenskih vrtcev in šol skrbi za vsaj 1 do 5 % otrok z alergijo na hrano (20 % vrtcev 

in 10 % osnovnih šol tudi za več, 5 do 15 % otrok (Glavnik, et al. 2008). 

 

Posebno pozornost je treba nameniti osebi, ki je že doživela anafilaksijo ali ima povečano 

tveganje za nastanek anafilaksije. Anafilaksija je potencialno življenjsko nevarna alergijska 

reakcija, nevarna zaradi dihalne stiske in/ali prizadetosti srčno-žilnega sistema. Anafilaksijo 

naj bi vsaj enkrat v življenju imelo vsaj 0,1 % ljudi. Večina epizod se ugodno konča, smrtnost 

je okrog 0,3 % (1 oseba na 2 milijona prebivalcev na leto) (Johansson, Bieber, Dahl, 

Friedmann, Lanier, et al. 2004; Pumphrey in Gowland, 2007; Campbeel, et al. 2011). 

 

Incidenca anafilaksije pri otrocih se ocenjuje na 0,19 do 50 na 100000 otrok letno in v 

zadnjih letih narašča, predvsem na račun alergije na hrano. Hrana (arašidi, mleko, jajca, 

drevesni oreščki, pšenica, raki, ribe in soja), piki kožekrilcev (ose, sršeni in čebele) ter 

zdravila (betalaktamski antibiotiki, mišični relaksanti, nesteroidni antirevmatiki– NSAR) so 

najpogostejši vzroki anafilaksije pri otrocih. Sprejemi v bolnišnico zaradi anafilaksije so v 

zadnjih 20 letih 4-krat narasli, pojavnost zaradi hrane povzročene anafilaksije pa se je v 

zadnjih desetih letih podvojila (Mehl, Wahn in Niggemann, 2005; Lin, Anderson, Shah in 

Nurruzzaman, 2008). 

 

Približno 5 % otrok ima alergijo za hrano. Alergija na hrano je glede na imunsko patogenezo 

lahko posredovana z IgE ali z imunskimi celicami, npr. limfociti. Alergijske reakcije, 

posredovane s protitelesi IgE, so takojšnji dogodki po zaužitju, nastopijo nekaj minut do 

običajno uro po obroku. Simptomi in znaki lahko zajemajo kožo, sluznice, prebavila, dihala 

in srčno-žilni sistem, torej je možna tudi anafilaksija. Na koži se lahko pojavijo urtikarija, 

angioedem in/ali eritem. S strani prebavil lahko toži otrok o slabosti, bolečini, bruha ali ima 

drisko. Težave s strani dihal so lahko kot sluzenje in srbež nosu, lahko pa otekanje grla ali 

zožitve dihalnih poti v plučih. Lahko pa se razvije znižanje krvnega pritiska in izguba zavesti  

(Muraro in Roberts, 2014; Venter, 2009; Sampson, Munoz-Furlong, Campbell, Adkinson, 

Bock, Branum, et al. 2006). 

 

Osnova zdravljenja alergije na hrano je izključitev za otroka alergenega živila oziroma živil. 

Dieta se predpiše na podlagi klinične slike in opravljenih preiskav, kot so kožni vbodni testi 

(KVT), specifični IgE (sIgE) in provokacijski testi s hrano. Spodbuja se izvajanje 

provokacijskih testov kot zanesljiv standard za odločitev o dieti. Če so pri otroku zaznane 

nizko pozitivne vrednosti KVT ali sIgE in se dvomi v klinično pomembnost rezultata, se ga 

napoti v regionalno bolnišnico na provokacijski test s hrano. Vzorec alergij na hrano pri 

otroku se lahko s časom spreminja (npr. pri večini otrok izzveni alergija na kravje mleko ali 

na jajce). Obseg izključitve živila se lahko razlikuje od otroka in je odvisno predvsem od 

vrste alergije na hrano in od beljakovinske sestave alergena. Otroci, nagnjeni k anafilaksiji 

ali urtikariji po zaužitju hrane, se morajo popolnoma izogibati alergenemu živilu, tudi 



Štromajer, N.(2018). Poznavanje alergijskih bolezni med učenci 6. razreda osnovne šole 

(Magistrsko delo). 

Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

 

4 

 

majhnim količinam, npr. sledovom. Možno pa je, da nekateri otroci (npr. z blažjimi 

prebavnimi težavami ali blažjim atopijskim dermatitisom) tolerirajo majhne količine 

alergena (npr. dobro termično obdelano jajce ali mleko v biskvitu ali v piškotu, čeprav 

reagirajo na druge oblike teh živil, npr. na surovo jajce ali pasterizirano mleko). Odločitev, 

ali se dovoli manjše količine alergena otroku, je individualna in v dogovoru s pediatrom z 

dodatnimi znanji iz alergologije. Na raven izločitve živila vpliva tudi značilnosti beljakovin 

v hrani - tako se je pri alergiji na drevesne oreščke ali arašide potrebno izogibati drevesnim 

oreščkom oziroma arašidom v vseh oblikah (npr. surovim, praženim, pečenim …), nekateri 

otroci, alergični na jajce, pa lahko uživajo manjše količine dobro prekuhanega jajca. Otroci 

so lahko alergični tudi na hrano, ki ni zajeta v seznamu najpogostejših diet, v tem primeru 

alergologi in klinični dietetiki dodajo dodatna navodila za dieto (nekateri primeri so npr. 

alergija na druga žita, krompir, določeno meso, določeno sadje ali določeno zelenjavo) 

(Venter, 2009; Lemon-Mule, Sampson, Sicherer, et al. 2008; Nowak-Wegrzyn, Bloom, 

Sicherer, et al. 2008). 

 

Študije na področju alergologije kažejo, da v šolah v Evropski uniji kar 16 do 18 odstotkov 

otrok z alergijo doživi alergijski odziv. V okoli 61 odstotkih šol v Evropski uniji je vpisan 

vsaj en otrok s tveganjem za anafilaksijo. Podatki so še bolj zaskrbljujoči, saj naj bi bilo 

samo 23 odstotkov šolskega osebja sposobno prepoznati znake alergije in le 17 odstotkov 

šolskega osebja prebirati deklaracije na živilskih izdelkih. Poleg tega naj bi imelo navodila 

za ukrepanje pri alergijski reakciji le 40 odstotkov šol in v le nekaj šolah je vzpostavljen tak 

sistem, da si šolarji malice med seboj ne izmenjujejo. V take raziskave Slovenija ni bila 

vključena. Glede na vse večjo pojavnost alergij lahko le upamo, da tovrstna navodila v naših 

šolah obstajajo in je zavedanje resnosti alergij v naših šolah boljše (Le, Kummeling, Dixon, 

Barreales Tolosa, Ballmer-Weber, Clausen, et al. 2014; Rankin in Sheikh, 2006; Mehl, 

Wahn in Niggemann, 2005; McIntyre, Sheetz, Carroll in Young, 2005; Eigenmann in 

Zamora, 2002). 

 

V šoli lahko otrok z alergijami mnogokrat postane nerazumljen s strani sovrstnikov, ker 

mora uživati drugačno hrano od njih. Zato je zelo pomembno, da učitelji oz. vzgojitelji hitro 

opazijo kakršnokoli nadlegovanje s strani zdravih sošolcev. Podobno se lahko zgodi pri 

praznovanju rojstnih dni, saj mora otrok z alergijo jesti od doma prineseno hrano, medtem 

ko zdravi otroci jedo torto ali kako drugo pecivo. Take situacije lahko otroka z alergijo 

oddaljijo od vrstnikov, hkrati pa se lahko počuti tudi stigmatiziranega in izoliranega. Študije, 

izvedene v tujini, so pokazale, da so kar 86 odstotkov otrok z alergijami nadlegovali njihovi 

zdravi vrstniki. Poleg tega so 60 odstotkov otrok z alergijami v obdobju dveh mesecev vsaj 

enkrat nadlegovali njihovi zdravi vrstniki. Šest odstotkov otrok z alergijami je povedalo, da 

jih nadlegujejo še pogosteje. Kakovost življenja otrok in družin z alergijo na hrano je nižja, 

saj jim strogo izogibanje alergenov otežuje prehranjevanje (Muraro, Polloni in Lazzarotto, 

2014; Sicherer, Noone in Munoz-Furlong, 2001). 

 

2.1. ANAFILAKSIJA 
 

Anafilaksija je resna, življenje ogrožajoča generalizirana ali sistemska preobčutljivostna 

reakcija, ki se razvije v minutah in katere del so simptomi in znaki prizadetosti dihal in srčno-

žilnega sistema. Pri otrocih in mladostnikih  je hrana najpogostejši povzročitelj anafilaksije 

(mleko, jajce, arašidi in druge stročnice, drevesni oreščki, pšenica, sadje, ribe in morski 

sadeži), sledijo pa piki kožekrilcev (čebel, os ali sršenov) in zdravila (Johansson, Bieber, 
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Dahl, Friedmann, Lanier, et al., 2004; Bohlke, Davis, De Stefano, Mary, Braun in 

Thompson, 2004; Braganza, Acworth, Mckinnon, Peake in Brown, 2006). 

 

Anafilaksija nastane zaradi obilnega sproščanja mediatorjev iz aktiviranih mastocitov in 

bazofilcev po stiku z alergenom. Poglavitni mediator je histamin. Mediatorji povečajo 

prepustnost kapilar, povzročajo edem sluznic in krčenje gladkih mišic ter posledične klinične 

simptome. Mastocite in bazofilce lahko aktivirajo alergeni, ki se vežejo na protitelesa IgE 

na njihovi površini. Nekatere snovi aktivirajo mastocite in bazofilce neposredno prek 

specifičnih receptorjev (opiati, komplement) ali zaradi fizikalnih značilnosti (rentgenski 

kontrast, manitol). Šokovni organi so tisti, ki vsebujejo največ mastocitov: koža, dihala, 

prebavila, srce in žilje. Simptomi so odvisni tudi od količine in načina vstopa alergena v telo. 

Simptomi se začnejo pojavljati nekaj minut po izpostavitvi alergenu, najbolj so izraženi po 

30 do 60 minutah in trajajo nekaj ur (Muraro in Roberts, 2014). 

 

V skladu z novimi smernicami Evropske akademije za alergologijo in klinično imunologijo 

(EAACI) o obravnavi oseb z anafilaksijo so nastala osvežena slovenska priporočila za 

obravnavo otrok, mladostnikov in odraslih z anafilaksijo. Nove smernice poudarjajo 

osrednjo vlogo zgodnjega zdravljenja z adrenalinom intramuskularno, pravilen položaj 

otroka in pomen ukepov, ki sledijo ob odpustu, kot so pouk prepoznave anafilaksije in 

samopomoči, vključno z učenjem aplikacije samoinjektorja adrenalina otroka in otrokovih 

skrbnikov, ne le staršev, ampak tudi npr. zaposlenih v šolah oziroma v vrtcih (Koren Jevrica, 

Emeršič, Accetto, Bizjak, Obermayer Temlin, et al. 2014; Košnik, 2015).  

 

Še vedno pa v vsakdanji praksi opažajo, da anafilaksija marsikdaj ni prepoznavna, da je 

premalo intenzivno zdravljena, tako s strani medicinskega osebja kot tudi v domačem in 

šolskem okolju (Vesel in Košnik z delovno skupino pediatrov alergologov, 2015). 

 

2.2.  PREPOZNAVA IN POTEK ANAFILAKSIJE 
 

Anafilaksijo prepoznamo po nenadnem začetku znakov (tudi če nismo prepričani, ali je bil 

otrok izpostavljen alergenu), običajno nam je v pomoč tudi pojav izpuščaja pri otroku 

(koprivnica, srbeča rdečina po koži, videz otekanja kože). Ob anafilaksiji je lahko oteženo 

dihanje in zato npr. otrok kašlja, je hripav, težko diha, piska, ne more požirati ali govoriti, 

lahko pa celo pomodri ali preneha dihati.  Ker je prizadeto delovanje srčno-žilnega sistema, 

ima lahko otrok nižji krvni tlak, slabše tipljiv srčni utrip, vrti se mu in lahko celo izgubi 

zavest. Srce običajno bije hitreje, ob hudem poteku anafilaksije pa se lahko upočasni in 

preneha biti. Za otroka je značilna sprememba razpoloženja in prej živahen otrok se umiri, 

večji otroci pa povedo, da imajo občutek strahu, slabosti ali vrtoglavice. Otroka lahko boli 

trebuh, bruha ter ima drisko. Možno je tudi, da otrok po zaužitju alergena izgubi zavest in 

da ob tem ni videti izpuščaja na koži (Vesel, et al. 2014). 

 

V Preglednici 1 prikazujemo klinične kriterije za anafilaksijo (Sampson, 2006), ki so bili 

tudi  vključeni v utečena predavanja skrbnikom otrok  (staršem in zaposlenim v vrtcih in 

šolah) ter bodočim učiteljem na Pedagoški fakulteti v Ljubljani o anafilaksiji. 
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Preglednica 1 Klinični kriterij za postavitev diagnoze anafilaksije (prirejeno iz Sampson, 2006). 

Anafilaksija je zelo verjetna, če je izpolnjen katerikoli od treh naslednjih kriterijev:  

1. Nenaden začetek bolezni (v minutah ali urah) s prizadetostjo kože, sluznic ali obeh 

(npr. generaliziran akoprivnica, srbenje, rdečica, otečene ustnice, jezik ali uvula) 

in še vsaj eden izmed naslednjih: 

a. prizadetost dihal (npr.  občutek oteženega dihanja, piskanje, pomodrelost), 

b. prizadetost srčno-žilnega sistema (npr. nizek krvni pritisk, izguba zavesti). 

2. Dva ali več od naštetih, ki nastanejo hitro po izpostavi za bolnika verjetnem 

alergenu (v minutah do urah): 

a. prizadetost kože ali sluznice (npr. generalizirana koprivnica, srbenje, rdečica, 

otekanje), 

b. prizadetost dihal (npr.  občutek oteženega dihanja, piskanje, pomodrelost), 

c. prizadetost srčno-žilnega sistema (npr. nizek krvni pritisk, izguba zavesti), 

d. perzistentne težave s strani prebavil (količne bolečine v trebuhu, bruhanje). 

3. Znižan krvni pritisk po izpostavitvi bolnika znanemu alergenu (v minutah do 

urah).  
 

Tveganje za nastanek ali resnost anafilaksije lahko povečajo dodatni dejavniki, kot so npr. 

okužba, uživanje nesteroidnih antirevmatikov (NSAR), napor, sprememba rutine, uživanje 

alkohola, mastocitoza in drugi (Cardona, Luengo, Garriga, Labrador-Horrillo, Salla-Cunill, 

Izquierdo et. al., 2012; Horny, Sotlar in Valent, 2007). 

 

Po 8 do 24 urah se lahko pojavi ponovni zagon reakcije, predvsem po začetni hipotenziji ali 

obstrukciji dihal. Smrtnost pri težki anafilaksiji je med 0,65 do 2 % in je največkrat povezana 

z bronhospazmom. Izmed prehranskih alergenov so se izkazali za nevarnejše arašidi in 

drevesni oreščki, manjkrat pa mleko in ribe. Glavni dejavnik tveganja za smrtni izid 

anafilaksije so pridružene bolezni, kot sta astma ali bolezni mastocitov, zakasnela aplikacija 

adrenalina ter položaj prizadetega (Mehr, Liew, Tey in Tang, 2009; Golden, 2004; 

Pumphrey, 2000; Simons, Clark in Camargo, 2009). 

 

Anafilasija je različih jakosti, kar prikaže tudi slika 1.  
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2.3. VZROKI IN PREPREČEVANJE ANAFILAKSIJE PRI OTROCIH IN 

MLADOSTNIKIH V ŠOLAH  
 

Kot že rečeno,  je ocenjeno tudi, da ima dve tretjini šol po Evropi vsaj enega otroka, pri 

katerem se lahko zgodi anafilaksija (Rankin in Sheikh, 2006). Hrana (arašidi in druge 

stročnice, drevesni oreščki, jajce, mleko, pšenica, sadje, ribe in morski sadeži) je 

najpogostejši vzrok za anafilaksijo pri otrocih in mladostnikih.  

 

Razlogi za stik otroka s hrano, na katero je alergičen, so v  šoli v vsakdanji praksi različni:  

- nepravilna izbira sestavin za otrokov obrok (npr. zaradi neprebrane označbe na 

živilu), 

- nepravilna priprava jedi (pomota, slabo pomita posoda/pladnji/pribor, priprava hrane 

z drugimi živili, naknadno odstranjevanje hrane iz jedi – npr. jajčnih vlivancev iz goveje 

juhe, sira iz sendvičev, sira s slanika), 

-  slab nadzor otroka med hranjenjem (alergičen otrok sam izbere hrano, ki mu ni 

namenjena, ali pa mu tako hrano dodeli vzgojitelj/učitelj/kuhar, 

- draženje otroka s strani drugih otrok, naj zaužije hrano, na katero je alergičen, 

- možnost stika z nekaterimi alergeni je večja tudi na posebnih organiziranih skupnih 

druženjih, kot so rojstnodnevna praznovanja (drevesni oreščki, arašidi, jajce, mleko, pšenica 

v doma pripravljeni ali kupljeni pakirani hrani), barvanje pirhov (otroci, ki so zelo alergični 

na jajca, utegnejo imeti ob tem težave), nagrajevanje otrok npr. s sladkarijami ali prigrizki 

(lahko vsebujejo arašide, drevesne oreščke, mleko, jajca), obisk čebelarja (nekateri otroci so 

alergični na med in podobne izdelke), tradicionalni slovenski zajtrk (mogoč stik z drevesnimi 

oreščki, medom) in podobno. 

 

Slika 1 Štiri stopnje jakosti anafilaksije (Ring in Messmer, 1977) 
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Pri alergiji na hrano je nujna prehrana brez alergena. Dana zdravniška navodila za izogibanje 

hrani morajo biti jasna glede izogibanja prehrani, da ne pride do nenačrtovanih izpostav, ne 

smejo pa biti diete preveč restriktivne. Potrebno je skrbno preverjanje deklaracij živil.  

Označevanje alergenov v Evropski uniji (EU) je določeno z uredbo (Uredba (EU) št. 

1169/2011) o zagotavljanju informacij potrošnikom. Ta zahteva, da se 13 najpogostejših 

alergenov (mleko, jajca, pšenica, soja, drevesni oreščki, arašidi, ribe, mehkužci, zelena, 

gorčica, sezam, volčji bob, žveplov dioksid), če so sestavine živila, ustrezno navede (ne 

skrito za raznimi izrazi) in ustrezno označi tako, da izstopajo (npr. s krepkim ali ležečim 

tiskom). Uredba velja za pakirana kot tudi predpakirana in nepakirana živila. Nekateri 

proizvajalci imajo sezname živil brez alergenov. Kljub temu pa ni lahka skrb za preprečitev 

navzkrižne kontaminacije, torej prenos običajno manjše količine alergena na sicer varno 

hrano, ki se lahko zgodi od postopka pridelovanja, obdelovanja do transportiranja hrane (kar 

proizvajalci hrane prostovoljno označijo kot: živilo lahko vsebuje alerge ali izdelano v 

obratu, ki tudi izdeluje ali alergen je lahko prisoten v sledovih) pa tudi ob  prodaji, kuhanju 

ali serviranju hrane. Pri pripravi hrane, tudi v vrtcih in šolah, je potrebna dosledna skrb pri 

pranju kuhinjskih pripomočkov, desk za rezanje, delovnih površin in za dobro umivanje rok. 

Ne sme se uporabljati istega olja za pripravo različnih jedi in tudi ne iste žlice za jemanje 

jedi iz embalaž ali njihovo serviranje jedi. Jesti zunaj v okviru šolskega izleta ali tabora je 

za alergičnega na hrano praviloma problematično, saj ni popolnoma zanesljivih informacij 

o izpostavljenosti alergenom, zato je nujno vprašati o sestavinah in pripravi hrane in možni 

navzkrižni kontaminaciji. Priporočeno je predhodno preverjanje z osebo, ki pripravlja hrano, 

ter  opredelitev za otroka z alergijo varnih živih in hrane. Otroci z alergijo na hrano oziroma 

njihovi skrbniki potrebujejo praktične nasvete (za npr. primerne malice, torte) za v vrtec, 

šole, za praznovanja in podobno. Otroka z alergijo na hrano je potrebno naučiti tudi to, da si 

ne izmenjuje hrane z ostalimi otroki. Pri načrtovanju aktivnosti otroka z alergijo na hrano v 

vrtcu ali v šoli pomislimo na možnost stika z alergenom ne le ob hranjenju, ampak tudi v 

okviru likovne vzgoje, gospodinjstva, izvajanju eksperimentov, ob naravoslovnih dnevih … 

Nekateri otroci lahko odreagirajo z dotikom ali vdihavanjem manjše količine alergena z 

alergijsko reakcijo, npr. s poslabšanjem atopijskega dermatitisa, koprivnico, poslabšanjem 

astme ali celo z anafilaksijo. Tovrstne reakcije na prehranski alergen so sicer redkejše kot 

npr. po zaužitju alergena in večina otrok s prehransko alergijo nima tovrstnih težav. Tudi 

npr. kuhanje ali pečenje večine  prej omenjenih alergenov v hrani, ki vodijo v anafilaksijo, 

ne naredi manj nevarnih, nekateri lahko postanejo ob procesiranju celo še bolj alergogeni 

(npr. praženi arašidi) (Vesel, et al. 2015; Towell, 2009; Wright, 2009). 

 

Da bi se izognili stiku s prehranskim alergenom, se na podlagi zdravniškega potrdila, ki ga 

šoli prinesejo starši, uredi vse potrebno za uvedbo diete:  

- opravi se informativni razgovor med starši in šolo,  

- pripravi se seznam ustreznih živil, ki so podlaga za načrtovanje obrokov,  

- dogovori se prostor ali mesto, ker se shranjuje samoinjektor adrenalina otroka, 

- o pripravi dietne prehrane se seznani šolsko kuhinjo in  se ji v pisni obliki posreduje 

dietni jedilnik, 

-         če je potrebno, se prilagodi učni program (npr. praktični del gospodinjstva, likovni 

pouk – uporaba nealergenih materialov (alergija na pšenico, plastelin)). 

  

Naloga kuharja je, da natančno sledi tem navodilom in natančno preveri deklaracijo vsakega 

živila.   

Če je v šoli otrok, ki se z anafilaksijo odzove na prehranski alergen, se je treba potruditi, da 

ne pride v stik z njim (npr. če otroku, alergičnemu na jajce, sproži anafilaksijo stik z 
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minimalno količino alergena, npr. z ostanki ocvrtega jajca na mizi, na tleh ali vdihavanje 

zraka, v katerem so jajčne beljakovine, se ne sme pripravljati/ponujati ocvrtega jajca v bližini 

otroka in podobno). 

 

Za vse zaposlene, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in pripravo prehrane za alergičnega otroka 

in po potrebi tudi tiste, ki so v rednem neposrednem stiku z otrokom v vzgojno-

izobraževalnem zavodu (npr. vzgojitelj, učitelj, spremljevalci), se v skladu z možnostmi 

zagotovi redno dodatno usposabljanje. Organizator šolske prehrane seznani osebje v kuhinji 

z dieto, preveri, ali osebje v kuhinji pozna posebnosti priprave hrane za alergike, ter občasno 

nadzoruje postopek priprave dietne prehrane za otroka.  Šole morajo pri naročanju živil 

upoštevati potrebe otrok z alergijami in jim zagotoviti živila. K skrbi za prehrano otrok spada 

tudi skrb za pestrost prehrane otroka. Pri svetovanju prehrane za otroka z alergijami na hrano, 

posebej večjimi, ima pomembno vlogo klinični dietetik, ki lahko pripravi tudi predlog 

jedilnikov za otroka z alergijo na hrano (Muraro in Roberts, 2014; Vesel, Koren Jeverica, 

Emeršič, Accetto, Bizjak, Obermayer Temlin, et al. 2014; Košnik, 2015). 

 

Po poročanju staršev večini slovenskih osnovnih šol uspe zagotavljati prehrano za otroke z 

alergijami. V vseh osnovnih šolah je vodja šolske prehrane, ki sodeluje s starši otrok za 

alergijami na hrano. V šolah, v katerih otrokom z alergijo nudijo dietno prehrano, bi moralo 

biti v kuhinji ustrezno usposobljeno osebje, ki se zaveda resnosti alergij in obvlada pripravo 

dietnih obrokov. Zelo pomembno pri pripravi šolskih obrokov za otroka z alergijo je 

ustrezno poznavanje sestave izdelkov in možnosti, da so lahko v določenih živilih alergeni 

tudi v sledovih. Zgodi pa se, da iz različnih razlogov (npr. zaradi preštevilnih drugih diet, 

pomanjkanju usposobljenega osebja, prostorski stiski in podobno)  osnovni šoli ne uspe 

zagotoviti  ustrezne dietne prehrane in starši dajo otroku vsak dan s seboj v šolo doma 

pripravljeno hrano. Drugi starši otroka po dogovoru s šolo med šolskimi obroki odpeljejo 

domov in ga nato pripeljejo nazaj, da mu omogočijo redne obroke. Vse to nehote povzroči 

razlikovanje med učenci, ki lahko pri otrocih z alergijo privede tudi do čustvenih težav. 

Občasno se dogaja tudi, da starši od šole zahtevajo prestrogo dieto, kajti izločenim živilom 

zaradi alergije dodajajo še živila, ki naj jih otrok ne bi prenašal (ali jih ne mara jesti). V 

takem primeru se lahko zgodi, da vodja prehrane ne razume omejitve in je ne upošteva, saj 

je bilo potrdilo izdano le za določene alergene. Dogovor je vsekakor vedno na prvem mestu 

reševanja težav. Najpomembnejša za reševanje in preprečevanje težav otrok z alergijo je 

dobra komunikacija; le-ta in hitro obveščanje staršev tudi takrat, ko pride do alergijskega 

odziva, otroku z alergijami omogočita varno prehranjevanje v šoli. Zavedanje resnosti alergij 

je tudi v šolah zelo pomembno, prav tako pa je pomembno, da otroci z alergijo pri stikih s 

sovrstniki zaradi bolezni niso stigmatizirani ali celo izolirani (Poredoš, 2015). 

 

Pomembni vzroki anafilaksije pri otrocih so tudi piki kožekrilcev (os, sršenov ali čebel). 

Alergični na pik kožekrilcev naj ne opravljajo dejavnosti, kjer prihaja do večje nevarnosti 

pikov kožekrilcev, npr. del čebelarjenja, kjer so stiki s čebelami, obiranja sadja, 

odstranjevanje gnezd kožekrilcev in podobno. Otroci, alergični na pik kožekrilcev, naj ne 

obiskujejo praktičnega dela čebelarskih krožkov. Pik kožekrilca lahko preseneti tudi sicer, 

npr. pri drugih delih v gozdu ali na travniku ali pa tudi znotraj prostora. Redkejši vzroki 

anafilaksije pri otrocih v šoli so še zdravila, izpostavljenost lateksu, inhalacijskim alergenom 

(pelodom, živalski dlaki) ali mrazu. Če je otrok  ali mladostnik alergičen na zdravila, se mora 

izogniti praksam, kjer npr. pripravljajo ta zdravila ali kjer prihaja v stik z zdravili. Če je otrok 

ali mladostnik alergičen na snovi v okolju, kot so npr. barve, naj se izogne praksam oziroma 

poklicem, kjer je pričakovan stik s temi snovmi (npr. frizerstvo in podobno). Priporočamo, 
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da se v šoli preveri, ali je kdo alergičen na lateks, in da se v tem primeru izvedejo preventivni 

ukrepi, vključno z uporabo rokavic brez lateksa (Muraro in Roberts, 2014; Vesel, Koren 

Jevrica, Emeršič, Accetto, Bizjak, Obermayer Temlin, et al. 2014; Košnik, 2015). 

 

 

2.4.  ZDRAVLJENJE ANAFILAKSIJE 
 

Adrenalin, dan v mišico, je ključno zdravilo pri zdravljenju anafilaksije. Otroci, za katere 

vemo, da so nagnjeni k anafilaksiji, imajo pri sebi samoinjektor adrenalina, ki je priprava za 

enkratko apliciranja v mišico takoj ob pojavu anafilaksije, še pred prihodom zdravniške 

ekipe. Večji otrok ali mladostnik lahko samoinjektor adrenalina uporabi sam, če to zna in če 

njegovo zdravstveno stanje ob anafilaksiji to dopušča, najpogosteje pa mora samoinjektor 

adrenalina aplicirati odrasla oseba, ki je ob otroku, in sicer čim hitreje po začetku 

anafilaksije, še pred prihodom ekipe zdravniške pomoči. Adrenalin apliciramo vedno, kadar 

so prisotni simptomi in znaki prizadetosti dihal ali srčno-žilnega sistema, in sicer hripavost, 

lajajoč kašelj, težko požiranje, težko dihanje, piskanje, pomodrelost, prenehanje dihanja, 

nizek krvni tlak, izguba zavesti ali odpoved srca (Vesel, et al. 2015). 

 

Primerna lega ob anafilaksiji je ležeča na hrbtu z dvignjenimi nogami (Trendelenburgov 

položaj), v primeru težkega dihanja polsedeč položaj, ob bruhanju pa leže na boku. Če je 

možno, prekinemo stik z alergenom: npr. v primeru zaužite hrane oplaknemo usta, v primeru 

infuzije zdravila le-to ustavimo in v primeru pika čebele odstranimo želo. V primeru srčno-

dihalne odpovedi izvajamo postopek oživljanja (Muraro in Roberts, 2014; Vesel, Koren 

Jevrica, Emeršič, Accetto, Bizjak, Obermayer Temlin et al., 2014; Košnik, 2015; Nolan in 

Baskett, 2005). 

 

V Sloveniji se zadnja leta predpisuje samoinjektor adrenalina z imenom Epipen. Aplikacija 

samoinjektorja adrenalina Epipen poteka po naslednjih stopnjah: 

 

1. Samoinjektor adrenalina najprej odstranimo iz prozornega plastičnega ovitka, ki ga 

ščiti. 

 

2. Nato odstranimo modro zapiralo (ta predstavlja varovalo, da se samoinjektor 

adrenaline ne sproži sam) in samoinjektor trdno primemo v svojo dlan.  

 

3. Oseba mora ležati ali sedeti (če težko diha), nato z zamahom pritisnemo samoinjektor 

adrenalina v mišico zunanjega dela stegna. Ob uspešni aplikaciji se sliši zvok 

sprožitve. Samoinjektor je treba 10 sekund trdno tiščati ob mišico.  

 

4. Nato samoinjektor adrenalina odmaknemo in masiramo predel aplikacije na stegnu 

(Noimark, Wales, Du Toit,  Pastacaldi, Haddad in Gardner et al., 2012; Campbell, 

Luke, Weaver, St Sauver, Bergstralh in Li, et al. 2008; Ben Shoshan, Kagan, 

Primeau, Alizadehfar, Verreault in Yu, et al. 2008). 

 

Na samoinjektorjih adrenalina ali v njihovi bližini mora biti jasno označeno, kateri 

samoinjektor adrenalina je primeren za otroke z določeno telesno maso. Otrokom z maso 

med 10 in 25 kg se ob anafilaksiji aplicira 150 mikrogramov adrenalina, otrokom s telesno 

maso večjo od 25 kg pa 300 mikrogramov adrenalina. Samoinjektor adrenalina je 
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priporočeno hraniti na vidnem in stalnem mestu v bližini otroka z možnostjo anafilaksije 

(jedilnica/zbornica/telovadnica) in ne npr. v garderobnih omaricah, kjer je dostopen vsem. 

Ob samoinjektorjih adrenalina naj bodo tudi pisna navodila za uporabo (Vesel,  et al. 2015). 

 

Vsakega otroka z anafilaksijo je treba sprejeti v bolnišnico in opazovati, kjub temu da je 

prejel adrenalin ali se zdi, da nima več znakov anafilaksije. Možni so namreč ponovni zagoni 

anafilaksije v naslednjih urah. Ob predpisu samoinjektorja adrenalina je treba izobraziti 

otroka, svojce in tudi druge, ki za otroka skrbijo, kdaj in kako se samoinjektor uporabi. Ob 

tem starši prejmejo tudi individualna pisna navodila, kako se ukrepa v takem primeru. Vsaj 

ob prvem predpisu samoinjektorja svetujejo domačim, starejšim otrokom in zaposlenim v 

vrtcih in šolah, ki skrbijo za otroka z nagnjenostjo k anafilaksiji, da se udeležijo 

podrobnejšega izobraževanja o ukrepih ob anafilaksiji, ki ga regijsko organizirajo pediatri 

alergologi (Noimark, Wales, Du Toit,  Pastacaldi, Haddad in Gardner, et al. 2012; Campbell, 

Luke, Weaver, St Sauver, Bergstralh in Li et al., 2008; Ben Shoshan, Kagan, Primeau, 

Alizadehfar, Verreault in Yu, et al. 2008).  

 

V Sloveniji so leta 2013 na podlagi analize predpisovanja samoinjektorjev adrenalina na 

Univerzitetni pediatrični kliniki v Ljubljani ocenili, da je vsaj 260 otrok ogroženih zaradi 

anafilaksije (najpogosteje zaradi zaužite hrane in pika kožekrilcev), naslednje leto pa so 

potrdili, da je teh otrok še več (cca 25 %), saj  so podatke prispevali tudi pediatri od drugod 

po Sloveniji. V zadnjih letih predpišejo samoinjektorje adrenalina na novo od 80 do 120 

otrokom. Na podlagi teh podatkov je mogoče oceniti, da se v povprečju v Sloveniji vsake tri 

do štiri dni enemu otroku dogodi anafilaksija. Povzeti pa je tudi mogoče, da je anafilaksija 

premalokrat prepoznana in premalo intenzivno zdravljena, tako pri otrocih kot tudi pri 

odraslih (Vesel,  et al. 2015). 

 

V posameznih državah so v skladu s priporočili že presodili, da je smiselna vzpostavitev 

širše dostopnosti samoinjektorjev adrenalina, npr. po vrtcih, šolah, fakultetah, drugih javnih 

ustanovah, na letališčih in letalih. Zgodi se lahko, da anafilaksija prvič preseneti, da oseba z 

anafilaksijo nima pri sebi samoinjektorja adrenalina ali da si oseba z anafilaksijo zaradi hude 

reakcije ni sposobna sama pomagati. Kombinacija različnih dejavnikov lahko privede še do 

hitrejšega nastanka in težjega poteka anafilaksije: pri petini bolnikov so za razvoj 

anafilaksije poleg alergena namreč potrebni še dodatni dejavniki, kot so telesni napor, 

okužba, uživanje nesteroidnih antirevmatikov, psihični stres, uživanje alkohola, 

menstruacija. Ti dejavniki lahko še povečajo intenziteto anafilaksije. Tako lahko npr. 

telovadba v kombinaciji s predhodno zaužito hrano privede do anafilaksije npr. šele v 

telovadnici in podobno. Zato se zdi smiselna namestitev samoinjektorjev adrenalina tudi v 

rekreacijskih centrih, v restavracijah, v nakupovalnih centrih in podobno. Tudi v Sloveniji 

je bila nedavno odobrena razpoložljivost samoinjektorjev adrenalina po osnovnih šolah  

(Cardon, Luengo, Garriga, Labrador-Horrillo, Sala-Cunill, Izquierdo, et al. 2012; Vesel,  et 

al. 2015).  

 

2.5.  DRUGE POGOSTEJŠE ALERGIJSKE BOLEZNI 
 

Astma 

 

Astma je resen svetovni zdravstveni problem. Ocenjujejo, da za astmo zboli deset odstotkov 

otrok in šest odstotkov odraslih. Danes astmo definiramo kot vnetno bolezen dihal, za katero 
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je značilna povečana odzivnost dihalnih poti na različne dražljaje, ki povzročajo zožitev  

dihalnih poti. Bolezen se pogosto začne v otroštvu, na njen nastanek pa vplivajo tako 

genetski dejavniki kot tudi dejavniki okolja. Najpomembnejši alergeni so pršice hišnega 

prahu, živalska dlaka, pelodi različnih dreves, trav in plevelov pa tudi trosi plesni. 

Izpostavljenost alergenom je pomembna tako za razvoj astme kot tudi za njen potek. S 

specifičnim alergološkim testiranjem (kožni vbodni testi, določanje specifičnih protiteles 

IgE in vitro), prepoznamo alergene, na katere je otrok senzibiliziran. Slednje pomaga pri 

svetovanju glede ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti alergenom. Uspešnost zdravljenja 

astme je v veliki meri odvisna od obveščenosti bolnika o naravi bolezni in načinu njenega 

zdravljenja. Sodelovanje med zdravnikom in bolnikom je zelo pomembno (Custovic, et al. 

2013; Krivec in Praprotnik, 2015). 

 

Atopični dermatitis (AD) 

 

Najpogosteje ga povzroči alergija na kravje mleko, jajca, arašide, drevesne oreščke, pšenico, 

sojo, ribe, pri starejših otrocih in najstnikih pa  tudi  surovo sadje ali zelenjava. Koža postane 

srbeča, pordela, otekla in razpokana. Pri otrocih, mlajših od enega leta, je najpogosteje 

prizadet trup, zunanji deli okončin in obraz, kasneje pa so najpogosteje prizadete zadnje 

strani kolen in notranje strani komolcev. Poslabšanje AD lahko spremlja tudi izrazitejša 

takojšnja reakcija (urtikarija ali anafilaksija) ali pa  nastane le pozna reakcija (tipičen 

izpuščaj, ki nastane  po 6 do 48 urah) (Venter, 2009). 

 

Urtikarija  

 

Glavni prehranski alergeni, ki povzročajo urtikarijo ali koprivnico, so enaki kot našteti 

zgoraj pri anafilaksiji. Urtikarija je srbeč izpuščaj nad nivojem kože, ki se pojavi na enem 

ali več mestih, običajno je rdeče barve,  lahko je posamična ali zlivajoča.  Ob urtikariji lahko 

opazimo tudi otekline kože v barvi kože, npr. na obrazu ali okončinah, kar imenujemo 

angioedem (Zuberbier, Aberer, Asero, Bindslev-Jensen, Brzoza, Canonica, et al. 2014). 

 

Oralni alergijski sindrom (OAS)  

 

Povzroči ga lahko uživanje surovega sadja, surove zelenjave, drevesnih oreščkov, arašidov, 

soje pri otrocih, alergičnih na pelode zaradi strukturne podobnosti. Takoj po zaužitju otroka 

srbijo usta, lahko blago oteka v ustih in okrog ust. Zelo redko ima otrok še več težav, npr. 

bolečino v trebuhu, bruhanje ali koprivnico. Težave so lahko izrazitejše med sezono 

cvetenja. Kuhano sadje in zelenjavo otrok lahko uživa (Venter, 2009). 

 

Proktokolitis  

 

Gre običajno za nenevarno in prehodno stanje pri dojenčkih, ki se kaže z odvajanjem 

krvavega blata ali s prisotnostjo krvavih nitk in/ali sluzi v blatu, kar spremljajo lahko trebušni 

krči. Povzročajo ga najpogosteje alergija na kravje mleko in sojo. Razvoj tolerance na hrano 

je običajno po enem letu ali tudi že prej. 

 

FPIES - sindrom enterokolitisa, povezan s proteini hrane (angl. food protein-induced 

enterocolitis syndrome) 
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Povzroča ga lahko alergija na kravje mleko, sojo, lahko pa tudi na oves, riž, perutnino, 

krompir, banane, grah, lečo, ribe, jajca, arašide ... V ospredju so lahko bodisi kronični 

(bruhanje, driska, zaostanek v rasti, napet trebuh, kri na blatu) bodisi akutni znaki 

(intenzivno bruhanje ali driska, izčrpanost otroka, bledica). Po treh letih se pri večini otrok 

razvije toleranca (po dveh letih za kravje mleko, kasneje za gosto hrano) (Turnbull, Adams 

in Gorard, 2015). 

 

Eozinofilni ezofagitis 

 

Ta bolezen je ena najpogostejših bolezni požiralnika in je glavni vzrok za pojav disfagije in 

impaktirane hrane pri otrocih in mladostnikih. Klinično se kaže kot slabost, bruhanje, težave 

in bolečine pri požiranju, občutek tujka ali ostanka hrane v žrelu/vratu, bolečine v trebuhu 

ali za prsnico, razdražljivost, otrok ne napreduje na telesni teži, lahko se mu zatika hrana. 

Povezan je lahko z alergijo na hrano, na primer kravje mleko ali drugo hrano. Ena od ključnih 

modalnosti zdravljenja eozinofilnega ezofagitisa je prehranska dieta – v primerih dokazane 

alergije na neko živilo takemu otroku zdravnik predpiše dieto brez tega živila, če 

specifičnega alergena ne dokažejo, pa se predpiše dieta brez najpogostejših prehranskih 

alergenov. Ob doslednem upoštevanju diete pride do umiritve bolezni pri velikem odstotku 

bolnikov (Lucendo, Molina-Infate, Arias, et al. 2017). 

 

2.6.  IZOBRAŽEVANJE  O  ANAFILAKSIJI 
 

Če želimo obvladovati alergijske reakcije, je potrebno učinkovito izobraževanje o tem, kako 

preprečimo izpostavljenost alergenu, kot tudi kakšna je prva pomoč oziroma zdravljenje 

alergijske reakcije. Izboljšani dostop do jasnih izobraževalnih gradiv bi zmanjšal 

zaskrbljenost ob misli na morebitno alergijsko reakcijo in izboljšal ukrepanje ob alergijski 

reakciji. Posamezne raziskave pokažejo, da se znanja o alergijskih boleznih pri otroku po 

izobraževanju staršev in zaposlenih v šolah in vrtcih pomembno izboljšajo in da je potrebno 

taka izobraževanja ponavljati (Bansal, Marsh, Patel in Tobin, 2006; Patel, Bansal, Tobin, 

2005; Vargas, Sicherer, Christie, Keaveny, Noone, Watkins, Carlisle in Jones, 2011). 

 

Slabo razvite vzgojiteljeve in učiteljeve kompetence o ukrepanju pri alergijah učencev lahko 

pomenijo veliko težavo pri zagotavljanju varnosti otrok v vrtcih in šolah. Številne raziskave 

so pokazale nizko stopnjo učinkovite usposobljensti šolskega osebja za ukrepanje ob pojavu 

anafilaksije v šoli ali vrtcih (Muraro, et al. 2014; Muraro, et al. 2010; Le, Kummeling, Dixon, 

Barreales Tolosa, Ballmer-Weber, Clausen, et al. 2014). 

 

Pomembnost znanja šolskega osebja o prepoznavanju in ukrepanju ob alergijskih reakcijah 

je poudarjena v priporočilih EAACI (Evropska akademija za alergijo in klinično 

imunologijo) (Muraro, et al. 2010). 

 

Omenjena priporočila pa poudarjajo tudi pomembnost rednih izobraževanj celotnega 

šolskega osebja o omenjeni tematiki. Dokazano je, da izobraževanja o prepoznavi in 

ukrepaju ob hudih alergijskih reakcijah puščajo pozitivne učinke in izboljšajo znanje tako 

osebja v šolah in vrtcih in kot tudi pri starših. Redki pa so modeli, ki vključujejo 

izobraževanja otrok o tej tematiki. V Sloveniji imamo tečaje, namenjene usposabljanju 

osebja vrtcev in šol o ukrepanju ob alergijskih reakcijah, ni pa zakona, ki ureja, da se to 

osebje mora izobraževanj nujno udeležiti, čeprav starši, družba in zdravstveno osebje 
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pričakujejo, da so ustrezno usposobljeni, da zagotovijo ustrezno varnost otrok. Uvajanje 

tovrstnih modelov izobraževanja za usposabljanje šolskega osebja je nujna, prav tako se 

mora osebje zavedati resnosti problema. Potrebno je poudariti, da je bil v Sloveniji 

samoinjektor adrenalina v zadnjih letih predpisan pri 260 do 350 otrocih, od tega pri  120 do 

150 prvič (Vesel,  et al. 2015). V vrtcih in šolah po Sloveniji prav tako ni zaposlenih 

medicinskih sester, ki bi lahko bile  prisotne, če slučajno pride do hujše alergijske reakcije. 

V Sloveniji so izobraževanja o alergijskih reakcijah na voljo tudi bodočim učiteljem 

gospodinjstva, ki bodo odgovorni za načrtovanje in zagotavljanje prehrane v šolah (Devetak, 

Posega Devetak in Vesel, 2018).  

 

Velike so potrebe vrtcev in šol po razumljivem pristopu k izobraževanju o alergijah, ki bi 

zagotavljal, da bi vse osebje pripomoglo k preprečevanju stika z alergenom (npr. osebje v 

kuhinji, učitelji, čistilke) in bi bili sposobni začeti zdraviti alergijsko reakcijo pri otroku 

(Muraro, et al. 2014; Muraro, et al. 2010). 

 

Zaradi možnosti pojava prvih, nepričakovanih anafilaksij (do 24 % otrok, ki se jim je zgodila 

anafilaksija, je imelo prvo epizodo anafilaksije ravno v šoli), je priporočeno, da bi vse šole 

morale biti pripravljene z izobraževanjem, ne glede na to ali imajo ali ne vključene otroke z 

anafilaksijo (Muraro, et al. 2010). 

 

V Sloveniji so vzpostavljeni modeli 90-minutnega izobraževanja med študenti Pedagoške 

fakultete v Ljubljani, med že zaposlenimi v vrtcih in šolah, svojcih in tudi otrocih z 

alergijami in so jih tudi ocenili kot uspešne z vprašalniki pred predavanji in po njih - takoj, 

po 14 dnevih in po dveh letih so imeli udeleženci višje znanje kot pred predavanji. Opisane 

analize smo opravili med leti 2013 in 2016. Skrb za preventivne ukrepe in pomoč ob 

alergijski reakciji je v Sloveniji pa tudi drugod po svetu osredotočena predvsem na otroke, 

torej v vrtcih in šolah, vendar tudi odrasli z alergijo na hrano potrebujejo dobro pomoč pri 

preventivnih ukrepih, ki morajo biti zanje enaki omejujoči kot v otroštvu. Izkušnje kažejo, 

da se po vrtcih in šolah v Sloveniji večinoma trudijo zaščititi otroka z alergijo na hrano, npr. 

na arašide,  z osveščanjem ostalih otrok in staršev, vendar se še dogaja, da se kljub vednosti, 

da je otrok alergičen, nadaljujejo izpostave alergenu. Izkušnje otrok oz. mladostnikov so 

večinoma tudi, da je znanje o alergijskih boleznih še posebej pomanjkljivo ali odsotno v 

srednjih šolah in še bolj na fakultetah (Posega Devetak, Devetak in Vesel, 2016; Posega 

Devetak, Devetak in Vesel, 2017; Vesel in Nahtigal, 2015; Kržišnik Šoster, Deisinger in 

Vesel, 2014). 

 

Vzgojno-izobraževalni zavod mora biti še pred prihodom otroka v šolo opozorjen na njegovo 

alergijo z izkazanim zdravniškim obvestilom. Treba je izvesti ukrepe za zmanjšanje tveganja 

za izpostavljenost alergenom v prehrani z uvedbo diete, v primeru težkih alergijskih bolezni 

pa tudi v skupini/razredu, v katero bo otrok vključen, skupnih prostorih vrtca/šole in pri 

dodatnih dejavnostih, kot so s strani šole organizirani izleti, šole v naravi, prakse, praktični 

pouk ipd. Pisna navodila za preventivne ukrepe prejmejo starši otrok v pediatričnih 

alergoloških in pulmoloških ambulantah, nekaj pa jih je navedenih tudi na spletni strani 

http://www.imuno.si/si/alergijske-bolezni/navodila-za-preprecitev-alergijskih-reakcij 

otrok.html. Dodatna navodila glede uvedbe dietne prehrane in njenega izvajanja so 

dosegljiva v aktualnih smernicah za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih in na 

podpornem spletnem portalu https:/solskilonec.si (Posega Devetak, Devetak in Vesel, 2016; 

Posega Devetak, Devetak in Vesel, 2017; Vesel in Nahtigal, 2015; Kržišnik Šoster, 

Deisinger in Vesel, 2014). 

http://www.imuno.si/si/alergijske-bolezni/navodila-za-preprecitev-alergijskih-reakcij%20otrok.html
http://www.imuno.si/si/alergijske-bolezni/navodila-za-preprecitev-alergijskih-reakcij%20otrok.html
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Priporočeno je, da zaposleni v vrtcu in šoli osvežujejo znanja s področja specifičnih 

zdravstvenih kompetenc, ko skrbijo za otroka z alergijo na hrano in drugimi alergijskimi 

boleznimi. Pri tem so jim v pomoč dodatna izobraževanja s strani NIJZ, Ministrstva za 

izobraževanje (npr. v obliki PSD programov in rednih študijskih programov na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani in drugod) in s strani specialistov pediatrov, usmerjenih v področje (npr. 

Šola ukrepanja ob anafilaksiji pri otroku). Priporočeno je, da se vrtcu ali šoli opredeli mesto 

hranjenja zdravil za pomoč otroku z dieto  (npr. samoinjektorjev adenalina).  Navodila za 

ukrepanje ob različnih urgentnih stanjih  pri otrocih v vrtcih in šolah so na voljo tudi v 

»Priporočilih za ukrepanje v osnovnih šolah ob nujnih stanjih in nenadno nastalih 

bolezenskih znakih« (dosegljivo na: http://www.nijz.si/sl/publikacije/priporocila-za-

ukrepanje-v-vrtcu-ob-nujnih-stanjih-in-nenadno-nastalih-bolezenskih). 

Priporočeno je, da se v vrtcu ali šoli spodbuja pogovor o pomembnosti diete zaradi večje 

uspešnosti zagotavljanja diete (npr. če se bodo vrste prehranske alergije otroka zavedali širše 

v vrtcu in šoli, bo večja možnost zagotovitve pravilne prehrane brez alergena) in preprečitve 

zapostavljanja otrok z dieto. Otroci z alergijjskimi boleznimi so lahko deležni različnih vrst 

zapostavljanja s strani vrstnikov (izključitve iz druženja, neprijetnih poimenovanj,  groženj 

npr. s stikom z alergeno hrano …). Dobro bi bilo preprečevati oz. opažati zapostavljanje 

otrok  z alergijskimi boleznimi npr. z vodenjem  pogovora tudi v okviru učnih ur med vrstniki 

otroka z alergijsko boleznijo (npr. ob zdravstveni vzgoji in podobno). Razlago o alergijskih 

boleznih otroka bi  lahko pripravili: medicinske sestre, pediatri ali diplomirani živilski 

tehnologi, ki so pooblaščeni za šolo,  zaposleni v šoli, ki so se udeležili dodatnih izobraževanj 

o alergijskih boleznih otroka, otroci sami ali starši otrok z alergijsko boleznijo. Primeri 

možnega gradiva za pomoč k pogovoru o temi alergije na hrano za starejše otroke  in za 

odrasle so na spletni strani http://www.imuno.si/si/alergijske-bolezni/anafilaksija.html, za 

mlajše otroke pa je primeren pogovor npr. ob starosti primerni knjigi o alergijah in dodatnih 

ustvarjalnih delavnicah in igrah (Vesel, et al. 2015). 

 

Programi usposabljanja šolskega osebja za ravnanje ob alergijskih boleznih zajemajo: 

definicijo, vzroke in simptome anafilaksije, farmakološko delovanje in stranske učinke 

adrenalina, navodila za uporabo samoinjektorja adrenalina, zahteve shranjevanja zdravil, 

načrt ukrepov ob anafilaksiji pri učencu in povzetek načrta odziva v primeru anafilaksije. 

Udeleženci izobraževanja si ogledajo posnetek uporabe samoinjektorja adrenalina ter 

ponovijo informacije v zvezi z vzroki in simpotmi anafilaksije, ukrepi in učinki adrenalina. 

Udeleženci se srečajo z osebami, ki so že imele anafilaksijo in si z njimi izmenjajo vprašanja 

in informacije, ki jih zanimajo. Sledi demonstracija ter praktična uporaba samoinjektorja 

adrenalina tako, da vsi udeleženci spoznajo in vadijo postopek aplikacije adrenalina s 

samoinjektorjem. Prejmejo tudi pisno gradivo, ki zajema vsebinsko predstavitev, ki jo je 

podal vodja tečaja, in načrt ukrepov ob anafilaksiji (Litarowsky, Murphy in Canham, 2004). 

 

 

2.7.  VLOGE SKRBNIKOV ALERGIČNEGA OTROKA 
 

Mednarodna strategija za varnost otrok z alergijskimi boleznimi je priporočena, da bi 

izboljšali in omogočili varno vključitev otrok z alergijo v vzgojno-izobraževalni sistem, v 

druge javne ustanove oziroma v njihova okolja. Otrok z alergijsko boleznijo ima pravico do 

okolja, v katerem ni tveganja za akutno poslabšanje njegovega zdravja ali smrt. Otrok z 

alergijsko boleznijo naj ne bo stigmatiziran zaradi svoje bolezni, omogočeno naj mu bo 

http://www.imuno.si/si/alergijske-bolezni/anafilaksija.html
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sodelovanje v izobraževalnih in rekreativnih dejavnostih enako kot vrstnikom ter enaka 

možnost zaposlitve kot drugim prosilcem. Otrok z alergijsko boleznijo naj ima dostop do 

oseb, ki znajo prepoznavati in ukrepati ob akutnih alergijskih reakcijah, ter do zdravil in 

ukrepov, ki zdravijo alergijsko bolezen. Izobraževanje otroka z alergijo naj bo prilagojeno 

njenemu zdravstvenemu stanju, če je to potrebno (npr. pri športni vzgoji, praksi) (Muraro, et 

al. 2010). 

 

Sodelujoč odnos med zdravniki, skupnostimi, šolskimi sestrami, starši, osebjem v šoli in 

otrokom pod pokroviteljstvom organizacije na državni ravni zagotovi pravice in zaščito pred 

alergično reakcijo otroka z alergijo (Muraro, et al. 2014). 

 

Vloga družine 

1. Upoštevati je treba priporočene ukrepe, vključno z izogibanjem alergenu. 

2. Vedeti je treba, kdaj in kako se uporabljajo zdravila proti alergiji, in obnavljati znanje 

o tem. Skrbeti je treba, da so zdravila veljavna. 

3. Vrtec oz. šolo je treba obvestiti o diagnozi. 

4. Pridobiti je treba pisni načrt zdravnika o ukrepanju ob alergiji in poskrbeti za 

fotokopijo za vrtec oz. šolo. 

5. Poskrbeti je treba, da so zdravila proti alergiji na voljo v vrtcu oz. šoli. 

 

Vloga zdravnika  

1. Potrditi ali ovreči mora alergijo in se o rezultatih pogovoriti z družino. 

2. Izdati mora pisni načrt o ukrepanju ob alergijski reakciji, v preprostem jeziku, pri 

čemer so jasno označeni alergeni, glavni simptomi alergijskih reakcij in načini 

zdravljenja, navodila za dajanje urgentnih zdravil. 

3. Povezati se mora s predstavniki vrtcev in šol, kjer je to mogoče, da bi se zagotovilo 

izobraževanje osebja o različnih vidikih alergije. Izobraževanje je potrebno 

ponavljati. 

 

Vloga vrtca oziroma šole 

1. Ravnatelj je odgovoren za načrtovanje dejavnosti otroka z alergijo. 

2. Zagotoviti je treba možnost rednega izobraževanja v zvezi z alergijami. 

3. Pri vpisu je treba povprašati o alergijskih boleznih otrok. Obstajati morajo načini, da 

tudi začasno ali novo osebje prepozna alergičnega otroka.  

4. Izdelati je treba pisni načrt za ukrepanje ob alergijski reakciji. 

5. Zagotoviti je treba, da je zdravilo proti alergiji vedno dostopno. 

6. Zagotoviti je treba preventivne ukrepe in zdravljenje tudi na izletih oziroma 

letovanjih. 

7. Zagotavljati je treba dobro kakovost zraka (tudi glede alergenov). 

 

Vloga zakonodajalca 

1. Spremeniti je treba zakonsko ureditev, če ta preprečuje osebju šole ali vrtca dajanje 

življenjsko nujnih zdravil otrokom z alergijo. 

2. Izdelati je treba koordinirano nacionalno strategijo, ki olajšuje izobraževanje osebja 

po šolah in vrtcih, o ukrepanju ob alergiji in usklajevanje izobraževanj. 

3. Zagotoviti je treba zadostno število alergologov in specializantov v državi. 

 

Vloga društva bolnikov 
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1. Zagotoviti mora nasvete, praktično pomoč in podporo prizadetim zaradi alergije, s 

posebnim poudarkom na šolanju. 

2. Zagotoviti mora nasvete v zvezi z alergijo ter podporo in pomagati pri izobraževanju 

v šolah. 

3. Delovati mora kot zagovornik prizadetih zaradi alergije in se zavzemati za boljšo 

podporo tam, kjer se ne zdi zadostna (Vesel, et al. 2015). 
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3. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  
 

Alergijske bolezni so eden pogostejših zdravstvenih problemov, ki pa se lahko zgodijo tudi 

v šoli. Pojavljajo se v različnih oblikah in jih razvrščamo v skupine glede na vrsto snovi, ki 

alergijo sproži, ali na del telesa, kjer se pojavijo. Po resnosti so lahko zgolj le nekoliko 

nadležne ali pa celo take, ki ogrožajo življenje. Če želimo obvladovati alergijske reakcije pri 

otroku, je potrebno izobraževanje o tem, kako preprečimo izpostavljenost alergenu, kot tudi 

kakšna je prva pomoč oziroma zdravljenje alergijske reakcije. V magistrskem delu se bo 

ugotavljalo, v kolikšni meri učenci 6. razreda osnovne šole poznajo in razumejo alergijske 

bolezni, saj se lahko sami znajdejo v situaciji, kjer bo moral učenec pomagati sošolcu, 

prijatelju ali znancu, z alergijo in bo sprožena bolj ali manj huda alergijska reakcija. Poseben 

pomen je namenjen obravnavi anafilaksije, da bodo seznanjeni s pravilnim ukrepanjem in 

da bodo lahko na kakovosten in pravočasen način pomagali ogroženi osebi in ji s tem rešili 

življenje. 6. razred je bil izbran, ker učni načrt za gospodinjstvo v šestem razredu zajema 

modul hrana in prehrana. Učenci se seznanijo tudi z boleznimi, povezanimi s 

prehranjevanjem, saj standard znanja modul hrana in prehrana zajema tudi poznavanje 

načinov prehranjevanja zaradi zdravstvenih razlogov (Simčič, Koch, Gjerek, Mencinger, 

Nerad in Veg, 2011). V ta sklop nedvomno sodijo tudi alergijske bolezni. Cilj magistrskega 

dela je učence ozavestiti o pomembnosti omenjene problematike, da bi alergije začeli 

obravnavati resno in odgovorno ter s tem  pripomogli k izboljšanju trenutnega stanja. 

Predstavljen bo tudi anonimen polstrukturiran intervju z vodjo šolske prehrane. Glavna tema 

intervjuja je, kako porast alergij vpliva na vodenje in načrtovanje šolske prehrane in kaj to 

pomeni za šolsko kuhinjo in njihove kuharje. Poseben namen intervjuja pa je namenjen 

pogledu vodje šolske prehrane na celotno situacijo v zvezi s porastom alergij pri učencih, 

kako to vpliva na načrtovanje jedilnikov in pa primerjava načrtovanja šolske prehrane v 

današnjih časih in pred porastom alergij. Intervju je sestavljen iz splošnih in konkretnih 

odprtih vprašanj, torej gre za strukturiran tip raziskovalnega pogovora. 

 

Na osnovi raziskovalnega problema so oblikovana naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

- Kakšno je predznanje učencev 6. razreda osnovne šole o alergijskih boleznih? 

- Kakšno je splošno znanje učencev 6. razreda osnovne šole o alergijskih boleznih?  

- Kakšno je mnenje učencev 6. razreda osnovne šole o ukrepanju pri nenadni alergijski 

reakcije?  

- Ali obstajajo statistično pomembne razlike v poznavanju alergijskih bolezni med 

šestošolci, ki so alergični, in tistimi,  ki niso? 

- Kakšno je znanje učencev 6. razreda osnovne šole takoj po izvedenem izobraževanju 

o alergijskih boleznih in po 6 mesecih od izobraževanja?  
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4. METODE DELA 
 

V magistrskem delu bo uporabljena kvantitativna metoda pedagoškega raziskovanja s pred-

po raziskovalnim pristopom. Osnovna raziskovalna metoda bo deskriptivna in kavzalna 

neeksperimentalna metoda empiričnega raziskovanja. Uporabljena bo tudi kvalitativna 

metoda pedagoškega raziskovanja, pri kateri bodo podatki zbrani s tehniko 

polstrukturiranega intervjuja z vodjo šolske prehrane. 

 

4.1. VZOREC 
 

Izobraževanje šestošolcev o alergijskih boleznih bo izvedeno v štirih razredih osnovne šole 

na Gorenjskem. Vzorec zajema 100 učencev 6. razredov z odstopanji zaradi možne 

odsotnosti katerega od učencev. Povprečno so bili učenci stari 11 let. Učenci bodo v 

raziskavi sodelovali prostovoljno, s privoljenjem staršev ali legalnih skrbnikov in bodo lahko 

iz nje izstopili kadarkoli, opravljena pa bo po etičnih načelih, ki veljajo za pedagoško 

raziskovanje.  

 

4.2. INSTRUMENT 
 

Instrument zbiranja podatkov je preizkus znanja za učence šestega razreda osnovne šole.  

Pred izobraževanjem o alergijah so učenci izpolnili anonimni preizkus znanja , ki je preverjal 

njihovo predznanje, takoj po izobraževanju pa so rešili drugi anonimni preizkus znanja, ki 

je preverjal novo usvojeno znanje, usvojeno med izobraževanjem. Po šestih mesecih od 

izobraževanja so učenci rešili enak preizkus znanja, s katerim je bilo preverjeno, koliko 

znanja o alergijskih boleznih so učenci ohranili. Prvi anonimni preizkus znanja preverja 

predznanje učenev o nekaterih alergijskih pojmih, del preizkusa pa je namenjen vprašalniku, 

ki vključuje nekaj vprašanj o njihovem mnenju glede alergijskih boleznih in o nekaterih 

drugih podatkih omenjene teme (Priloga 1 in Priloga 2). Drugi anonimni preizkus znanja pa 

meri na novo usvojeno znanje, takoj po izvedenem izobraževanju in pa znanje po 6 mesecih 

od izvedenega izobraževanja. Omenjeni preizkus znanja preverja znanje o določenih pojmih 

o alergijskih boleznih, del preizkusa pa je prav tako namenjen vprašalniku glede njihovega 

mnenja o nekaterih alergijskih situacijah (Priloga 3 in Priloga 4). Poleg preizkusov znanja 

in vprašalnikov za učence je bil uporabljen tudi anonimen polstrukturiran intervju z vodjo 

šolske prehrane na temo alergijskih bolezni. Preverjalo se je, kako številnost diet vpliva na 

načrtovanje prehrane ter kaj to pomeni za šolsko kuhinjo in njihove kuharje.  

 

 

4.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
 

Odgovori vseh učencev so bili najprej vneseni v tabelo računalniškega programa MS Excel. 

Vsi podatki so bili nato urejeni v ustrezne tabele za obdelavo v statističnem programu SPSS. 

Glede na predhodno zastavljena raziskovalna vprašanja je bila v tem programu izvedena 

statistična obdelava podatkov na osnovi opisne in inferenčne statistike. 
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5. REZULTATI  Z INTERPRETACIJO 
 

Rezultati so podani glede na raziskovalna vprašanja, ki so bila zastavljena v raziskavi in 

vsebinskih sklopih.  

 

5.1. Predznanje učencev o alergijah 
 

Prvo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na predznanje učencev 6. razreda osnovne šole o 

alergijskih boleznih.  

 

S pomočjo preizkusa znanja smo pred izvedbo izobraževanja merili predznanje učencev 6. 

razreda osnovne šole o alergijskih boleznih.  

 
Preglednica 2 Predznanje učencev 6. razreda osnovne šole o alergijskih boleznih. 

Vprašanje Postavke v preizkusu znanja in odstotki odgovorov učencev 

Katere izmed 

naštetih snovi 

najpogosteje 

sprožijo 

alergijo? 

Jagode Konzervansi, 

barvila 

Mleko, jajca, 

arašidi, 

oreščki 

Ribe, 

morski 

sadeži 

0 8 (9,4 %) 77 (90,6 %) 0 

Kaj je alergen? Snov, ki 

sproži 

alergijo 

Snov, ki ne 

vpliva na 

dogajanje v 

telesu 

Nekaj v 

zvezi s 

prehrano 

Ne vem 

66 (77,6 %) 9 (10,6 %) 3 (3,6 %) 7 (8,2%) 

Kaj pomeni 

beseda alergija? 

Reakcija 

telesa, ki je 

popolnoma 

neškodljiva 

Dedna bolezen Pretirana oz 

preobčutljiva 

reakcija 

telesa na 

alergen 

Ne vem 

3 (3,4 %) 2 (2,4 %) 79 (90,8 %) 3 (3,4 %) 

Katere žuželke 

lahko s pikom 

povzročijo 

alergijo? 

Vešča Osa, čebela, 

sršen 

 

Ščurek Ne vem 

 

1 (1,1 %) 

 

74 (86,1 %) 

 

4 (4,7%) 

 

7 (8,1 %) 

Kaj je na sliki? Zdravilo za 

lajšanje 

astme 

Snov, ki 

pomaga če 

imamo vneto 

grlo 

 

Igračka Ne vem 

 

77 (88,5 %) 

 

6 (6,9 %) 

 

1 (1,2 %) 

 

3 (3,4 %) 
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Podatki kažejo, da je bila večina šestošolcev že pred izvedenim izobraževanjem seznanjena 

z nekaterimi dejstvi o tej bolezni, saj so na vsa vprašanja, s pomočjo katerih smo preverjali 

njihovo predznanje, v veliki večini odgovorili pravilno. Tako je večina učencev vedela, da 

med naštetimi najpogosteje sprožijo alergijo mleko, jajca, arašidi in oreščki (90,6 %). Večina 

učencev (77,6 %) je vedela tudi, da je alergen snov, ki sproži alergijo. Skoraj vsi učenci (90,8 

%) vedo, da beseda alergija pomeni pretirano oziroma preobčutljivo reakcijo telesa na 

alergen. Tudi na vprašanje o tem, katere žuželke s pikom povzročijo alergijo, je večina  

odgovorila pravilno (86,1 %). Prav tako je večina osnovnošolcev (88,5 %) pravilno 

identificirala inhalator kot zdravilo za lajšanje astme. (Katerega slika je priložena v 

preizkusu znanja). 

 

Pri preverjanju predznanja nas je zanimalo tudi, ali so učenci že slišali za samoinjektor 

adrenalina, kot je na primer Epipen. 

 
Preglednica 3 Poznavanje samoinjektorja adrenalina. 

Vprašanje                                Postavke v preizkusu znanja in odstotki odgovorov učencev 

Si že slišal-a za samoinjektor adrenalina, npr. 

Epipen? 

Da Ne Nisem prepričan 

 6 (7 %)      62 

(72,1 %) 

18 (20,9 %) 

 

Večina učencev za samoinjektor adrenalina še ni slišala, med tistimi, ki so zanj že slišali, pa je 

le en učenec pravilno odgovoril, da gre za zdravilo, ki ustavi reakcijo na alergijo, eden izmed 

njih je podal odgovor, da gre za snov, ki  te naredi energičnega, kar pa tudi ni nepravilno. Slaba 

četrtina učencev pa ni prepičana, če so za samoinjektor že slišali. 

 

5.2. Splošno znanje učencev o alergijskih boleznih 
 

Drugo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na splošno znanje učencev 6. razreda osnovne 

šole o alergijskih boleznih. 

 

Po izvedenem izobraževanju o alergijah je bilo s pomočjo preizkusa znanja preverjeno, 

koliko znanja so šestošolci usvojili o alergijskih boleznih med izobraževanjem. Kot je 

razvidno iz grafov, je ponovno večina učencev pravilno odgovorila na vsa vprašanja, 

povezana z alergijo, preizkus znanja pa je obsegal še dodatna bolj specifična vprašanja, ki 

jih predpreizkus ni.  
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Graf 1 Pregled odgovorov učencev pri vprašanju o najpogostejših snovi, ki sporžijo alergijo. 

Skoraj vsi učenci so na prvo vprašanje o najpogostejših alergenih odgovorili pravilno, da so 

to mleko, jajca, arašidi in orešči, le dva učenca (2,5 %) sta odgovorila, da so najpogostejši 

alergeni, ribe in morski sadeži. 

 

  

Graf 2 Pregled odgovor učencev na vprašanje, kaj je alergen. 

Pri tem vprašanju prav tako opazimo izboljšanje rezultatov v primerjavi s predznanjem. 

Velika večina učencev je pravilno odgovorila, da je alergen snov, ki sproži alergijo. 

 

 
 
Graf 3 Pregled odgovorov učencev na vprašanje, kaj pomeni beseda alergija 

Večina učencev je pravilno definirala pojem alergija, da gre za pretirano oziroma 

preobčutljivo reakcijo telesa. Nekaj učencev (7,4 %) je obkrožilo, da gre za dedno bolezen, 
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verjetno zato, ker je bilo na izobraževanju omenjeno, če sta oba starša alergika, je velika 

verjetnost, da tudi otroci dedujejo alergijo.  

 

 

 
 
Graf 4 Pregled odgovorov učencev na vprašanje o tem, kaj velja za otroka, ki je alergičen na arašide 
in drevesne oreščke 

Prav tako večina šestošolcev razume, da otrok, ki je alergičen na arašide in drevesne oreščke, 

ne sme uživati izdelkov, kjer so prisotni omenjeni alergeni, medtem ko jih 3,8 %  meni, da 

lahko otroci, alergični na arašide in drevesne oreščke, uživajo čokolado, ki vsebuje arašide 

tudi v majhnih količinah. 2,5 % učencev je na to vprašanje obkrožilo odgovor, da otrok, 

alergičen na arašide in drevesne oreščke, lahko pri likovnem pouku izdeluje iz lupin orehov 

in lešnikov, enak odstotek učencev pa odgovora na to vprašanje ni poznalo. 

 

 
 
Graf 5 Pregled odgovoro učencev na vprašanje katere žuželke s pikom povzročijo alergijo. 

Vsi učenci, vključeni v raziskavo, so po izvedenem izobraževanju pravilno odgovorili, da so 

ose, čebele in sršeni žuželke, ki s pikom lahko povzročijo alergijo. 
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Graf 6 Pregled odgovorov učencev na vprašanje glede pomoči sošolcu, ki je alergičen na arašide. 

Tudi na vprašanje o  vrstnem redu ukrepanja, če bi morali pomagati sošolcu, alergičnemu na 

arašide, ki začne med poukom težko dihati in ima rdečo srbečo kožo, je večina šestošolcev 

odgovorila pravilno, da morajo hitro sporočiti učiteljici, ga postaviti v pravilen položaj, se 

spomniti, kje ima samoinjektor adrenalina, da bi mu ga učiteljica lahko čim hitreje 

implicirala. 
 

 
 
Graf 7 Pregled odgovorov učencev v zvezi s simptomi, če ima otrok astmo. 

Da otrok pri astmi težko diha in pokašljuje, so vedeli skoraj vsi učenci, 4,9 % jih meni, da 

pri astmi ni nobenih opaznih znakov, nekaj manj (3,7 %) jih meni, da otrok dobi srbeče 

izpuščaje, 1,2 % učencev pa, da otrok postane hiperaktiven. 
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Graf 8 Pregled odgovorov učencev v zvezi s sliko, na kateri je inhalator za lajšanje astme, ki je priložen 
v preizkusu znanja pri vprašanju 10. 

Večina učencev (90,1 %) je pravilno prepoznala zdravilo za lajšanje astme na sliki, priloženi 

v preizkusu znanja. Nekaj učencev (4,9 %) zdravila za astmo še vedno ni prepoznala, dva 

izmed učencev (2,5 %) menita, da gre za igračko, prav tako pa dva (2,5 %) menita, da gre za 

zdravilo, ki lajša bolečine v grlu. 

 

 
 
Graf 9 Pregled odgovorov učencev na vprašanje o znakih zelo resne alergije. 

Na vprašanje o znakih resne alergije je velika večina šestošolcev odgovorila pravilno, da gre 

za srbečo in rdečo kožo, težko dihanje, dušenje, slabost, pokašljevanje, zaspanost in 

bruhanje.  

 

 
Graf 10 Pregled odgovorov učencev, če so že slišali za samoinjektor adrenalina, npr. Epipen? 

 

66,30%

17,50%

16,30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

DA

NE

NISEM PREPRIČAN

Si že slišal-a za samoinjektor adrenalina, npr. 
Epipen?
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Po izvedenem izobraževanju smo ponovno preverili, ali učenci poznajo samoinjektor 

adrenalina. Rezultati kažejo, da je večina učencev (66,3 %) odgovorila, da so za 

samoinjektor adrenalina že slišali. Kot pravilne odgovore so večinoma navedli:  

 

- injekcija oziroma zdravilo za alergijo,  

- injekcija oziroma zdravilo za anafilaksijo, 

- injekcija proti alergiji, ki je na voljo za enkratko uporabo,  

- edino zdravilo, ki pomaga pri anafilaksiji,  

- injekcija, ki jo v nujnih primerih damo alergiku,  

- zdravilo za smrtno nevarno alergijo,  

- če je smrtno nevarno, ga zapičimo v stegno,  

- injekcija, ki vsebuje zdravilo,  

- injekcija z zdravilom proti alergenu,  

- zdravilo za bolnika s hujšo alergijo,  

- zdravilo za reakcijo na alergen, 

- injekcija za alergike,  

- injekcija, ki sprosti dihalne poti,  

- zdravilo, ki jo porinemo v zgornjo zunanjo mišico,  

- injekcija za hitro pomoč,  

- injekcija, ki jo damo človeku, ki je v smrtni nevarnosti …  

Glede na rezultate v grafu 10 je razvidno, da kljub izobraževanju ostaja nekaj učencev, ki še 

vedno niso prepričani, ali so že slišali za samoinjektor adrenalina, kljub temu da so bili med 

izobraževanjem večkrat seznanjeni z njim. Poleg teoretične podpore so bili seznanjeni tudi 

z njegovo praktično uporabo, kar je lahko s testerjem samoinjektorja poskusili vsak 

udeleženec izobraževanja. Mogoče je bila tema nekaterim prezahtevna, kar je razumljivo, 

saj je bila velika večina z omenjeno tematiko seznanjena prvič, zato bi bilo priporočljivo 

tovrstna izobraževanja na določeno časovno obdobje ponavljati oziroma obnavljati.  
 

5.3. Mnenje šestošolcev o ukrepanju pri nenadni alergijski reakciji 
 

Tretje raziskovalno vprašanje se je nanašalo na mnenje učencev 6. razreda osnovne šole o 

ukrepanju pri nenadni alergijski reakciji. 
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Graf 11 Pregled odgovorov učencev v zvezi s strahom, ki jim ga predstavlja misel, da bi morali 
pomagati sošolcu, ki ima med poukom težave zaradi alergije. 

V grafu 11 je prikazana primerjava rezultatov v vseh treh obdobjih merjenja podatkov. Ko 

je bilo merjeno predznanje šestošolcev, so bili vprašani tudi o mnenju o določenih aspektih 

pomoči sošolcem v primeru alergijske reakcije. Večina učencev je odgovorila, da jih ni strah 

ob misli, da bi morali pomagati sošolcu, ki ima med poukom težave zaradi alergije (64 %), 

medtem ko je 17,4 %  učencev izrazilo strah ob tej misli, 18,6 % pa ostajajo neopredeljeni 

in ne vedo, če jim pomoč sošolcu, ki ima težave zaradi alergije, predstavlja strah. 

Najpogostejši odgovori, zakaj jim ta misel predstavlja strah, pa so bili: 

- strah pred okužbo z alergijo,  

- strah pred nevednostjo kako ukrepati, 

- strah, da bi se ogroženi začeli dušiti … 

 

Po izobraževanju o alergijah se rezultati niso drastično spremenili v primerjavi z rezultati 

mnenj učencev pred izobraževanjem. Še vedno večine učencev (57,7 %) ni strah ob misli, 

da bi morali pomagati sošolcu, ki ima med poukom težave zaradi alergije, vendar je odstotek 

vseeno nižji za 6,5 % v primerjavi z rezultati pred izobraževanjem. Ta misel po izvedenem 

izobraževanju o alergijskih boleznih več učencem predstavlja strah kot pred izvedenim 

izobraževanjem. Odstotek se je zvišal kar za 11,1 %. Kot glavne razloge so največkrat 

navedli: 

- da jih je strah pred tem, da ne bi vedeli, kako ukrepati ob pojavu anafilaksije, 

- navedli so tudi strah pred iglami,  

- strah jih je, da ne bi znali pravilno uporabljati samoinjektorja adrenalina, 

- skrbi pa jih tudi, da ne bi situacije, kjer bi morali pomagati bližnjemu, še poslabšali.  

 

Tudi po šestih mesecih se rezultati glede strahu ob misli, da bi morali pomagati alergiku, 

niso veliko spremenili, kar je pričakovano. Večini učencev (56,5 %) ta misel še vedno ne 

predstavlja strahu, 12,5 % učencev je neopredeljenih in ne vedo, če jim misel predstavlja 

strah, medtem ko 28,7 %  šestošolcev omenjena misel predstavlja strah. Najpogostejši 

razlogi pa so: 

 

- strah pred neprepoznavo alergije,  

- strah pred neuspehom in neznanjem,  

- strah pred injekcijami,  
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- strah pred tem da žrtev lahko umre ... 

 

S pomočjo χ2 preizkusa neodvisnosti je bilo preverjeno, ali obstajajo razlike med mnenji 

učencev pred izobraževanjem in po njem in po 6 mesecih od izobraževanja o alergijah glede 

strahu pri morebitni pomoči sošolcu, če bi imel hudo alergijsko reakcijo. Razlike v njihovih 

mnenjih niso statistično pomembne (χ2 = 6,450, df= 6, p= 0,375). Povzeti je mogoče, da bi 

bilo potrebno pri ponovnih izvedbah izobraževanja več časa nameniti tudi spreminjanju 

mnenj učencev v povezavi z alergijskimi reakcijami in jim natančneje predstaviti različne 

vidike strahu pri pomoči sošolcu ob alergijski reakciji, saj trenutni rezultati ne kažejo, da bi 

bilo večino učencev po izobraževanju o alergijah manj strah pri nudenju prve pomoči pri 

alergijski reakciji.  

 

5.4. Pregled statistično pomembnih razlik v poznavanju alergijskih bolezni med 

šestošolci, ki so alergični in tistimi, ki niso 
 

Četrto raziskovalno vprašanje se navezuje na to, ali obstajajo statistično pomembne razlike 

v poznavanju alergijskih bolezni med šestošolci, ki so alergiki, in tistimi, ki niso. 

 

Med vsemi učenci, ki so sodelovali v raziskavi, je po njihovih navedbah, 20 alergikov (23,3 

%), 66 pa ne (76,7 %). Kot najpogostejše alergene so alergiki navedli: arašide, cvetni prah, 

pik žuželke, živalsko dlako, pršice, laktozo, barvila in konzervanse. Navedbe sicer kažejo, 

da učenci v nekaterih primerih verjetno ne ločijo med alergijami in intolerancami (npr. 

laktozna intoleranca ni alergija na laktozo), kar je razumljivo.  

 

Na podlagi tega se je v raziskavi preverjalo predznanje učencev, ki je prikazano v tabeli 8. 

 

 
Preglednica 4 Predznanje učencev 6. razreda osnovne šole o alergijskih boleznih glede na to, ali so 
sami alergiki ali ne. 

     Vprašanje                            Postavke v preizkusu znanja in odstotki odgovorov učencev 

Katere 

izmed 

naštetih snovi 

najpogosteje 

sprožijo 

alergijo? 

 Jagode Konzervansi, 

barvila 

Mleko, jajca, 

arašidi, 

oreščki 

Ribe, 

morski 

sadeži 

So 

alergični 

0 2 (2 %) 18 (90 %) 0 

Niso 

alergični 

0 6 (9,2 %) 59 (90,8 %) 0 

Kaj je 

alergen? 

 Snov, ki 

sproži 

alergijo 

Snov, ki ne 

vpliva na 

dogajanje v 

telesu 

Nekaj v 

zvezi s 

prehrano 

Ne 

vem 

So 

alergični 

12 (63,2 %) 3 (15,8 %) 1 (5,3 %) 3 

(15,8%) 

Niso 

alergični 

54 (81,8 %) 6 (9,1 %) 2 (3 %) 4 

(6,1%) 

Kaj 

pomeni 

 Reakcija 

telesa, ki je 

Dedna 

bolezen 

Pretirana oz 

preobčutljiva 

Ne 

vem 
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beseda 

alergija? 

popolnoma 

neškodljiva 

reakcija 

telesa na 

alergen 

So 

alergični 

0 0 19 (95%) 1 (5%) 

Niso 

alergični 

3 (4,5 %) 2 (3 %) 60 (89,6 %) 2 (3%) 

Katere 

žuželke 

lahko s 

pikom 

povzročijo 

alergijo? 

 Vešča Osa, čebela, 

sršen 

Ščurek Ne 

vem 

So 

alergični 

0 17 (89,5 %) 1 (5,3 %) 1 

(5,3%) 

Niso 

alergični 

1 (1,5 %) 57 (85,1 %) 3 (4,5 %) 6 (9%) 

Kaj je na 

sliki? 

 Zdravilo 

za lajšanje 

astme 

Snov, ki 

pomaga če 

imamo vneto 

grlo 

Igračka Ne 

vem 

So 

alergični 

17 (85 %) 2 (10 %) 0 1 (5%) 

Niso 

alergični 

60 

(89,6%) 

4 (6 %) 1 (1,5 %) 2 (3%) 

 

Kot prikazuje preglednica 4, so razlike v predznanju o alergijskih boleznih med tistimi 

šestošolci, ki so sami alergični na določene stvari, in tistimi, ki alergij nimajo, komaj opazne. 

Podatki kažejo, da je v povprečju več učencev, ki niso alergiki , pravilno odgovorilo na 

vprašanja, Katere izmed naštetih snovi najpogosteje sprožijo alergijo?, Kaj je alergen? in 

Kaj je na sliki?, medtem ko je več osnovnošolcev, ki so alergični na določene stvari, pravilno 

odgovorilo na vprašanji, Kaj pomeni beseda alergija? in Katere žuželke lahko s pikom 

povzročijo alergijo?. 

  
Preglednica 5 χ2 preizkus neodvisnosti statistično pomembnih razlik v predznanju o alergijskih 
boleznih med tistimi učenci, ki so po njihovi navedbi alergični in tistimi ki niso. 

 χ2 df sig 

Katere izmed 

naštetih snovi 

najpogosteje 

sprožijo alergijo? 

 

0,010 1 0,918 

Kaj je alergen? 2,904 3 0,407 

Kaj pomeni beseda 

alergija? 

2,828 3 0,419 

Katere žuželke 

lahko s pikom 

povzročijo alergijo? 

 

0,825 3 0,843 

Si že slišal-a za 

samoinjektor 

3,408 2 0,182 
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adrenalina, npr. 

Epipen? 

Kaj je na sliki? 1,057 3 0,787 

 

Ponovno smo s pomočjo χ2 preizkusa neodvisnosti preverili, ali obstajajo statistično 

pomembne razlike v predznanju o alergijskih boleznih med tistimi učenci, ki so po njihovi 

navedbi alergični, in tistimi, ki niso. Rezultati pri nobenem vprašanju niso statistično 

pomembni (glej preglednico 5). Raziskava je pokazala, da so razlike v predznanju učencev, 

ki so po njihovi navedbi alergični, in tistimi, ki niso, komaj opazne.     

 

         
Preglednica 6 Si že slišal-a za samoinjektor adrenalina, npr. Epipen? (Primerava med tistimi, ki so 
alergiki, in tistimi, ki niso). 

        Vprašanje                             Postavke v preizkusu znanja in odstotki odgovorov učencev 

Si že slišal-a za samoinjektor 

adrenalina, npr. Epipen? 

 Da Ne Nisem 

prepričan 

 So alergični 0 16 

(80%) 

4 (20%) 

Niso alergični 6 

(9,1%) 

46 

(69,7%) 

14 (21,2%) 

 

Ko smo merili njihovo predznanje, večina učencev, ne glede na to ali so sami alergični na 

določene stvari, še ni slišala za samoinjektor adrenalina. Med šestimi, ki so zanj že slišali, 

pa je le eden pravilno napisal, da gre za zdravilo, ki ustavi reakcijo na alergijo. Torej med 

tistimi, ki so alergiki, ni nobeden obkrožil, da je že slišal za samoinjektor adrenalina.   

 

5.5.  Primerjava znanja učencev 6. razreda osnovne šole takoj po izvedenem 
izobraževanju o alergijskih boleznih in po 6 mesecih od izobraževanja 

  
Peto raziskovalno vprašanje se je nanašalo na primerjavo novo usvojenega znanja takoj po 

izvedenem izobraževanju o alergijskih boleznih in po 6 mesecih od izobraževanja o 

alergijskih boleznih. 

 

        Vprašanje                            Postavke v preizkusu znanja in odstotki odgovorov učencev 

Preglednica 7 Znanje učencev 6. razreda osnovne šole o alergijskih boleznih po izvedenem 
izobraževanju in 6 mesecev po njem. 

Katere 

izmed 

naštetih 

snovi 

najpogosteje 

sprožijo 

alergijo? 

 Jagode Konzervansi, 

barvila 

Mleko, jajca, 

arašidi, oreščki 

Ribe, 

morski 

sadeži 

Po učni uri 0 0 77 (97,5 %) 2 (2,5 %) 

Po 6 

mesecih 

1 (1,2 %) 7 (8,8 %) 71 (88,8 %) 1 (1,2 %) 
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Kaj je 

alergen? 

 Snov, ki sproži 

alergijo 

Snov, ki ne 

vpliva na 

dogajanje v 

telesu 

Nekaj v zvezi s 

prehrano 

Ne vem 

Po učni uri 79 (97,6 %) 0 1 (1,2 %) 1 (1,2 %) 

Po 6 

mesecih 

71 (89,9 %) 5 (6,4 %) 2 (2,5 %) 1 (1,2 %) 

Kaj pomeni 

beseda 

alergija? 

 Reakcija telesa, 

ki je popolnoma 

neškodljiva 

Dedna bolezen Pretirana oz 

preobčutljiva 

reakcija telesa 

na alergen 

Ne vem 

Po učni uri 1 (1,2 %) 6 (7,5 %) 73 (90,1 %) 1 (1,2 %) 

Po 6 

mesecih 

6 (7,6 %) 2 (2,5 %) 70 (88,6 %) 1 (1,3 %) 

Kaj velja za 

otroka, ki je 

alergičen na 

arašide in 

drevesne 

oreščke? 

 Lahko pri 

likovnem pouku 

izdeluje iz lupin 

orehov in 

lešnikov 

Lahko poje 

malo čokolade, 

ki vsebuje 

arašide 

Ne sme uživati 

izdelkov, kjer 

so prisotni 

arašidi in 

drevesni 

oreščki 

Ne vem 

Po učni uri 2 (2,5 %) 3 (3,8 %) 72 (91,2 %) 2 (2,5 %) 

Po 6 

mesecih 

1 (1,2 %) 2 (2,5 %) 74 (92,5 %) 3 (3,8 %) 

Katere 

žuželke 

lahko s 

pikom 

povzročijo 

alergijo? 

 Vešča Osa, čebela, 

sršen 

Ščurek Ne vem 

Po učni uri 0 79 (100 %) 0 0 

Po 6 

mesecih 

0 76 (95 %) 3 (3,8 %) 1 (1,2 %) 

Kako 

pomagati 

sošolcu, 

alergičnemu 

na arašide, 

 Povem učiteljici, 

ga postavim v 

pravilni položaj, 

spomnim, kje 

ima samoinjektor 

Opravljam 

svoje delo 

naprej, saj bo 

minilo 

Rečem mu, naj 

ne bo nemiren 

Sploh ne 

vem, kaj 

naj 

storim 
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Na vsa zastavljena vprašanja, povezana z znanjem o alergijskih boleznih, je večina 

šestošolcev pravilno odgovorila ne glede na obdobje, ko se je to znanje merilo (takoj po 

izobraževanju, po 6 mesecih od izobraževanja). Rezultati v preglednici 7 kažejo, da je na 

večino vprašanj pravilno odgovorilo nekoliko več učencev takoj po izvedenem 

izobraževanju (Katere izmed naštetih snovi najpogosteje sprožijo alergijo? Kaj je alergen?, 

Kaj pomeni beseda alergija?, Katere žuželke lahko s pikom povzročijo alergijo?, Kakšni so 

znaki zelo resne alergije?). 

 

ki začne 

med 

poukom 

težko dihati, 

ima rdečo 

srbečo kožo, 

prej pa je 

pojedel 

čokoladne 

bonbone? 

adrenalina, da bi 

mu ga dala 

učiteljica 

Po učni uri 75 (95 %) 3 (3,8 %) 1 (0,6 %) 1 (0,6 %) 

Po 6 

mesecih 

76 (95 %) 3 (3,8 %) 0 1 (1,2 %) 

Pri astmi 

otrok 

 Postane 

hiperaktiven 

Dobi srbeče 

izpuščaje 

Težko diha in 

pokašljuje 

Nima 

nobenih 

prepozna

vnih 

znakov 

Po učni uri 1 (1,3 %) 3 (3,7 %) 73 (90,1 %) 4 (4,9 %) 

Po 6 

mesecih 

2 (2,5 %) 4 (5,1 %) 72 (91,1 %) 1 (1,3 %) 

Kaj je na 

sliki? 

 Zdravilo za 

lajšanje astme 

Snov, ki 

pomaga, če 

imamo vneto 

grlo 

Igračka Ne vem 

Po učni uri 73 (90,1 %) 2 (2,5 %) 2 (2,5 %) 4 (4,9 %) 

Po 6 

mesecih 

74 (92,5 %) 2 (2,5 %) 3 (3,8 %) 1 (1,2 %) 

Kakšni so 

znaki zelo 

resne 

alergije? 

 Kihanje zaradi 

cvetnega praha 

Srbeča in rdeča 

koža, težko 

dihanje, 

dušenje, 

slabost, 

pokašljevanje, 

zaspanost, 

bruhanje 

Rdeča koža Ne vem 

Po učni uri 1 (1,25 %) 76 (93,8 %) 3 (3,7 %) 1 (1,25 
%) 

Po 6 
mesecih 

2 (2,5 %) 71 (89,9 %) 3 (3,8 %) 3 (3,8 %) 
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Preglednica 8 Si že slišal-a za samoinjektor adrenalina, npr. Epipen? (po izvedenem izobraževanju in 
6 mesecev po njem). 

Vprašanje                                Postavke v preizkusu znanja in odstotki odgovorov učencev 

Si že slišal-a za samoinjektor 

adrenalina, npr. Epipen? 

 Da Ne Nisem 

prepričan 

 Po učni uri 53 (66,3 %) 14 (17,5 %) 13 (16,2 %) 

Po 6 mesecih 44 (55 %) 20 (25 %) 16 (20 %) 

 

Preglednica 8 nam pokaže, da je nekoliko več učencev na vprašanje Si že slišal-a za 

samoinjektor adrenalina, npr. Epipen? odgovorilo z da takoj po izvedenem izobraževanju. 

Po preteklih šestih mesecih pa je odstotek padel za 11,3 %. V večini primerov so v obeh 

obdobjih pravilno povedali, da gre za zdravilo oz. injekcijo za alergijo ali zdravilo za 

anafilaksijo. Odstotek tistih, ki so odgovorili, da za samoinjektor adrenalina še niso slišali, 

pa se po izvedenem izobraževanju in merjenju rezultatov po šestih mesecih razlikuje za 7,5 

%.  Kljub izobraževanju ostaja nekaj učencev, ki še vedno niso prepričani, ali so že slišali za 

samoinjektor adrenalina, kljub temu da so bili med izobraževanjem večkrat seznanjeni z 

njim. Mogoče je sklepati, da je nekaterim učencem tema prezahtevna, kar je razumljivo, saj 

se je večina prvič srečala s pojmi glede anafilaksije in ključnemu zdravilu le-te.  

 
Preglednica 9 χ2 preizkus neodvisnosti. 

 Katere 

izmed 

naštetih 

snovi 

najpogost

eje 

sprožijo 

alergijo? 

Kaj je alergen? Kaj 

pomeni 

beseda 

alergija? 

Kaj velja za 

otroka, ki je 

alergičen na 

arašide in 

drevesne 

oreščke? 

Katere 

žuželke 

lahko s 

pikom 

povzročijo 

alergijo? 

χ2 11,667 7,673 6,093 0,764 5,597 

df 3 3 3 3 2 

sig 0,009 0,053 0,107 0,858 0,061 

 Si že 

slišal-a za 

samoinjek

tor 

adrenalin

a, npr. 

Epipen? 

Kako pomagati 

sošolcu alergičnemu 

na arašide, ki začne 

med poukom težko 

dihati, ima rdečo 

srbečo kožo, prej pa je 

pojedel čokoladne 

bonbone? 

Pri astmi 

otrok 

Kaj je na 

sliki? 

Kakšni so 

znaki zelo 

resne 

alergije? 

χ2 2,204 1,393 2,392 2,129 1,531 

df 2 3 3 3 3 

sig 0,332 0,707 0,495 0,546 0,675 
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S χ2 preizkusom neodvisnosti smo preverili, ali obstajajo statistično pomembne razlike med 

znanjem šestošolcev o alergijskih boleznih in obdobjem, ko se je to znanje merilo  (takoj po 

izvedenem izobraževanju, po 6 mesecih od izobraževanja). Razlike v njihovih odgovorih 

niso statistično pomembne (glej tabelo 9). Izjema je le vprašanje »Katere izmed naštetih 

snovi najpogosteje sprožijo alergijo?« (χ2= 11,667, df= 3, p= 0,009). Znanje učencev, ki so 

sodelovali v raziskavi, pa je bilo najboljše takoj po izvedenem izobraževanju, čeprav 

drastičnih razlik med obema obdobjema ni. 

 

Pogled vodje šolske prehrane na alergije učencev 
 

Z vodjo šolske prehrane je bil opravljen anonimni polstrukturirani intervju. Glavna tema 

intervjuja je bila, kako porast alergij med učenci vpliva na vodenje in načrtovanje šolske 

prehrane in kaj to pomeni za šolsko kuhinjo in njihove kuharje. Poleg tega je vodja šolske 

prehrane podal mnenje o vplivu alergij učencev na načrtovanje jedilnikov in kako se delo v 

šolski kuhinji organizira danes v primerjavi s časi, ko alergije niso bile tako pogoste oziroma 

se zanje ni vedelo. Protokol intervjuja je podan v prilogi 5.   

 

Najpomembnejše ugotovitve iz intervjuja z vodjo šolske prehane so, da je načrtovanje šolske 

prehane veliko težje, kot je bilo v preteklosti, na to vpliva predvsem drugačen življenjski 

slog otrok in posledično drugačna prehrana ter število diet. Za načrtovanje jedilnikov porabi 

veliko več časa kot včasih, ko alergij skoraj ni bilo oziroma se o njih ni tako pogosto 

govorilo. Še vedno veliko staršev otrok z alergijo ne sodeluje pri pripravi prehrane za njihove 

otroke. Redki starši otrok, ki imajo alergijo, pridejo v šolo na razgovor o tem pred začetkom 

šolskega leta, večina jih pričakuje, da v šoli vedo vse o dietah, predvsem pa o dieti njihovega 

otroka. Z nekaterimi na koncu le uspejo sodelovati, z nekaterimi nikoli.  Hranilna in 

energijska vrednost za njih ni pomebna, radi pa govorijo o tem, kakšno hrano kupujejo in 

kje. Kuharji v šolski kuhinji vse obroke za alergike pripravljajo v svojem delovnem času in 

zato skoraj niso nagrajeni. Za dietno prehrano nimajo posebnega prostora, prav tako se 

morajo kuharice dobro organizirati, da ne prihaja do križanja živil za alergike z ostalimi 

živili. Kuharjem priprava dietnih obrokov predstavlja psihično obremenitev, to pa zato, ker 

se zavedajo posledic morebitnih napak. Dodatno usposobljenih kuharjev za pripravo hrane 

alergikov ni, bi ga pa potrebovali, saj imajo kuharji in organizatorji prehrane premalo znanja 

na tem področju. Prav tako bi priprava dietnih obrokov morala biti drugače vrednotena – 

normirana, saj po obstoječih priporočilih dietno kosilo velja za 1,5 običajnega obroka - en 

kuhar mora pripraviti 100 običajnih kosil. Na šoli se učencem ponujajo trije obroki: 

dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica. Vodja šolske prehrane najprej sestavi 

osnovni jedlinik, na to pa se poiščejo zamenjave z dietnimi živili, kar pomeni, da število 

jedilnikov ostane enako, dodaja se samo zamenjava živil za dietne jedi.  Kuharice vedno 

vpišejo zamenjavo, če bi slučajno prišlo do kakšnega zapleta. Ker je vsako leto veliko 

novosti glede tovrstnih znanj, se veliko izobražujejo sami predvsem preko spleta. V zadnjih 

letih je skoraj vsako leto ponujeno tudi izobraževanje za vodjo kuhinje in za kuharsko osebje 

s tega področja. Vendar se vseeno zdi, da je takih izobraževanj premalo, saj jih novosti 

prehitevajo. Več izobraževanj ponujajo zasebne organizacije, to pa je za šolo predrago, 

odvijajo pa se ob delavnih dnevih, kar je še dodatna težava predvsem za dnevno 

preobremenjeno osebje.  Vodji šolske prehrane pri načrtovanju jedilnikov največ pomagajo 

dolgoletne izkušnje, da lahko hitreje in bolje sestavlja osnovne obroke za zdrave otroke, 

medtem ko se na področju diet neprestano pojavljajo novosti, ki jih je treba spremljati in 

upoštevati. 
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6. RAZPRAVA  
 

V magistrskem delu je bilo s preizkusom znanja ugotovljeno, v kolikšni meri učenci 6. 

razreda osnovne šole poznavajo alergijske bolezni. Šestošolci so bili izbrani na podlagi 

učnega načrta za gospodinjstvo. Učni načrt zajema modul hrana in prehrana, prav tako pa so 

učenci seznanjeni z boleznimi, ki so povezane s prehrano, saj standardi znanja v omenjenem 

modulu zajemajo tudi poznavanje načinov prehranjevanja zaradi zdravstvenih razlogov 

(Simčič, Koch, Gjerek, Mencinger, Nerad in Veg, 2011). V ta sklop sodijo tudi alergijske 

bolezni in ker so te pri otrocih vse bolj pogoste, obstaja možnost, da bo moral učenec 

pomagati sošolcu, prijatelju ali znancu, ki je alergičen in bo sprožena bolj ali manj huda 

alergijska reakcija. Učenci so bili deležni izobraževanja, katerega tema so bile alergijske 

bolezni, razlaga osnovnih pojmov v zvezi z alergijami in pa praktična delavnica, kako 

odreagirati v primeru anafilaksije. Poleg preizkusa znanja za učence je bil izveden tudi 

anonimen polstrukturiran intervju z vodjo šolske prehrane, prav tako na temo alergijskih 

bolezni. Preverjalo se je, kako številnost diet vpliva na načrtovanje prehrane ter kaj to 

pomeni za šolsko kuhinjo in njihove kuharje. 

 

Glede na opravljeno raziskavo o znanju šestošolcev o alergijskih boleznih lahko trdimo, da 

učenci nekaj splošnih kompetenc že imajo. Zdravstvene teme jih zanimajo in prav tako so 

pripravljeni pomagati sošolcu, če bi bil ogrožen zaradi alergijske reakcije. V večini so že 

predhodno poznali osnovne pojme o alergijah. Pomanjkanje znanja se je opazilo pri temi o 

anafilaksiji in samoinjektorju adrenalina, za katera je večina učencev prvič slišala. 

Predhodnega znanja o anafilaksiji in samoinjektorju adrenalina učenci ne morejo imeti, saj 

je bil tovrstni izobraževalni program izveden prvič. Ker do sedaj ni bilo raziskano znanje 

otrok o alergijskih boleznih, ne more biti podana primerjava z drugimi študiji. Študije o 

alergijskih boleznih so večinoma izvedene na področju znanja učiteljev, kjer se prav tako 

opazi pomanjkanje kompetenc na področju anafilaksije in samoinjektorju adrenalina.  

Učitelji so večinoma seznanjeni s samoinjektorjem, ne počutijo pa se usposobljeni za 

njegovo uporabo (Le, Kummeling, Dixon, Barreales Tolosa, Ballmer-Weber, Clausen, et al. 

2014). Takšni rezultati kažejo, da bi bilo potrebno pogosteje izvajati izobraževanja učiteljev, 

ki bi bili bolj kompetentni za nudenje prve pomoči učencem in jim bi tem zagotavljali večjo 

varnost (Muraro et al. 2014).  

 

V štirih razredih šestega razreda osnovne šole na Gorenjskem je bilo izvedlo izobraževanje 

na temo alergijskih bolezni. Ugotovljeno je bilo, da je še pred izobraževanjem večina 

učencev vedela, da med naštetimi alergeni najpogosteje sprožijo alergijo mleko, jajca, 

arašidi in oreščki, vedeli so, kaj je alergen, kaj pomeni beseda alergija, katere žuželke lahko 

s pikom povzročijo alergijo, na sliki pa so prav tako prepoznali zdravilo za lajšanje astme. 

Težavo jim je predstavljajo vprašanje o samoinjektorju adrenalina, kjer je večina napisala , 

da zanj še niso slišali in ne vedo, kaj bi to lahko bilo. Med manjšino, ki je odgovorila, da so 

za zdravilo že slišali, pa je samo eden odgovoril pravilno, da gre za zdravilo, ki ustavi 

alergijsko reakcijo. Iz tega raziskovalnega vprašanja lahko sklepamo, da večina učencev 

pozna osnovne pojme o alergijah, medtem ko imajo o samoinjektorju adrenalina 

pomanjkanje znanja. Raziskave, ki zajemajo izobraževanje odraslih laikov in študentov, ki 

bodo prihodnji učitelji, o anafilaksiji, kažejo podobne rezultate. Najmanj znanja se kaže pri 

temi o samoinjektorju adrenalina, saj jim je neznan, prav tako pa jim je neznana njegova 

uporaba (Štromajer, 2016; Posega Devetak, Devetak in Vesel, 2016; Posega Devetak, 

Devetak in Vesel, 2017; Vesel in Nahtigal, 2015; Glavnik et al., 2008). 
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Dokazano je bilo, da so učenci med izobraževanjem o alergijah pridobili določena znanja , 

največ težav pa jim je predstavljala tema o anafilaksiji in samoinjektorju adrenalina, o kateri 

je bila večina seznanjena prvič. Takoj po izvedenem izobraževanju je velika večina 

šestošolcev odgovorila pravilno na vsa zastavljena vprašanja. Skoraj vsi učenci so po 

izobraževanju razumeli,  da otrok, ki je alergičen na arašide in drevesne oreščke, ne sme 

uživati izdelkov, v katerih so prisotni omenjeni alergeni. Prav vsi šestošolci so pravilno 

odgovorili, da so ose, čebele in sršeni žuželke, ki s pikom lahko povzročijo alergijo. 

Razumejo tudi, kako morajo ukrepati, če bi morali pomagati sošolcu, alergičnemu na 

arašide, ki začne med poukom težko dihati in ima rdečo kožo. Učenci v večini poznajo tudi 

simptome astme, na sliki pa so prepoznali tudi zdravilo za njeno lajšanje. Na vprašanje o 

znakih resne alergije je tudi večina odgovorila, da gre za srbečo in rdečo kožo, oteženo 

dihanje, dušenje, slabost, pokašljevanje, zaspanost in bruhanje, kar predstavlja pravilni 

odgovor.  

 

Ko smo učence spraševali, ali jih je strah ob misli, da bi morali pomagati sošolcu, ki ima 

med poukom težave zaradi alergije, je že pred izobraževanjem večina učencev odgovorila, 

da jih ni strah ob misli, da bi morali pomagati sošolcu, medtem ko je slaba petina učencev 

izrazila strah ob tej misli. 

Najpogostejši odgovori, zakaj jim ta misel predstavlja strah, pa so bili, strah pred okužbo z 

alergijo, strah pred neznanjem, kako ukrepati, strah, da bi se ogroženi začeli dušiti … Če 

primerjamo ugotovitve takoj po izvedenem izobraževanju in po 6 mesecih, se rezultati niso 

drastično spremenili, vendar je bil odstotek  učencev, ki jih je bilo pomoči alergiku strah, 

vseeno višji, za 11,1 %. Kot glavne razloge so ponovno navedli strah pred tem, da ne vedo, 

kako se ukrepa ob dani situaciji, navedli so tudi strah pred iglami, strah pred neuspehom 

uporabe samoinjektorja, skrb da ne bi situacije še poslabšali, strah pred injekcijami, strah 

pred tem, da žrtev lahko umre ... Videti je, da so se z izobraževanjem otroci ozavestili o 

kompleksnosti pomoči ob anafilaksiji. Kljub temu da je bil namen izobraževanja učence 

ozavestiti o danem problemu in jih naučiti, kako se ob takih situacijah odzove, je odstotek 

učencev, ki jih je še vedno strah pomagati ogroženi osebi, kar visok. Tovrstna izobraževanja 

bi se morala izvajati bolj pogosto zato, da se učencem bolje približa omenjena problematika. 

Smiselno bi bilo tudi, da se učenci večkrat udeležijo praktičnih delavnic, kjer se seznanijo z 

uporabo samoinjektorja adrenalina in celotnim postopkom, kako odreagirati, če pride do 

anafilaksije. Mogoče pa je sklepati, da bi jih bilo vseeno strah, če bi se epizoda anafilaksije 

zares zgodila v njihovi neposredni bližini.  

 

V vsakdanji praksi, ko učimo laike prepoznavo in ukrepanje ob anafilaksiji, učimo odrasle 

skrbnike otroka in/ali večje otroke, ki imajo predpisan samoinjektor adrenalina, kako 

učinkovito ukrepati. Od vrstnikov otroka z alergijo pa si želimo, da razumejo, da otrok z 

alergijo na hrano ne sme priti v stik z alergenom, da ga ne dražijo, da se ne igrajo z njegovim 

samoinjeketorjem adrenalina in da, če pride do reakcije, pokličejo odraslo osebo na pomoč. 

Večji otroci z alergijo na hrano, ki imajo predpisan samoinjektor adrenalina, že sami 

seznanijo svoje prijatelje, vrstnike o svoji alergiji, vključno kako aplicirati samoinjektor 

adrenalina.  

 

Četrto raziskovalno vprašanje se nanaša na razlike v poznavanju alergijskih bolezni med 

šestošolci, ki so alergični, in tistimi, ki niso. Med vsemi učenci, ki so sodelovali v raziskavi, 

je bilo po navedbah učencev 20 alergikov, 66 učencev pa ni navedlo, da bi bili alergični.  Kot 

svoje najpogostejše alergene so alergiki navedli: arašide, cvetni prah, pik žužlke, živalsko 
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dlako, pršice, barvila in konzervanse. Na osnovi navedbe učencev o alergijah, čeprav lahko 

nekateri od teh učencev niso dejansko alergični, vendar so bili vseeno uvrščeni v skupino 

alergikov (zdravniškega potrdila o alergiji se od učencev ni zahtevalo), je bilo primerjano 

predznanje učencev. Razlike v predznanju o alergijskih boleznih med tistimi šestošolci, ki 

so sami alergični, in tistimi, ki alergij nimajo, niso statistično pomembne. Podatki kažejo, da 

je v povprečju več učencev, ki niso alergiki, pravilno odgovorilo na vprašanja, Katere izmed 

naštetih snovi najpogosteje sprožijo alergijo?, Kaj je alergen? in Kaj je na sliki?, medtem ko 

je več osnovnošolcev, ki so po njihovem mnenju alergični pravilno odgovorilo na vprašanji 

Kaj pomeni beseda alergija? in Katere žuželke lahko s pikom povzročijo alergijo?. Večina 

učencev, ne glede na to ali so sami alergični ali ne, še ni slišala za samoinjektor adrenalina. 

Med šestimi, ki so zanj že slišali, pa je le eden pravilno povedal, da gre za zdravilo, ki ustavi 

reakcijo na alergijo. Torej med tistimi, ki so alergiki, ni nobeden obkrožil, da je že slišal za 

samoinjektor adrenalina. Iz tega  je mogoče sklepati, da povezava med tem, ali je učenec 

alergičen ali ne, ter njegovim predznanjem o alergijskih boleznih ni statistično pomembna. 

Mogoče pa je tudi sklepati, da v vzorec zajeti učenci nimajo zdravstveno potrjene 

anafilaksije, kar ni indikacija, da bi potrebovali Epipen, zato ga tudi ne poznajo.  

 

Zadnje raziskovalno vprašanje se nanaša na primerjavo znanja učencev šestega razreda 

osnovne šole takoj po izvedenem izobraževanju o alergijah in znanjem, ki se je pri učencih 

ohranilo po šestih mesecih po izobraževanju. Preverja se, koliko se je znanje o alergijskih 

boleznih po pol leta ohranilo. Na vsa zastavljena vprašanja, povezana z znanjem o alergijskih 

boleznih, je večina osnovnošolcev pravilno odgovorila ne glede na obdobje, ko se je to 

znanje merilo (takoj po izobraževanju, po 6 mesecih). Natančnejša analiza nam pove, da je 

na večino vprašanj pravilno odgovorilo nekoliko več učencev takoj po izvedenem 

izobraževanju (Katere izmed naštetih snovi najpogosteje sprožijo alergijo?, Kaj je alergen?, 

Kaj pomeni beseda alergija?, Katere žuželke lahko s pikom povzročijo alergijo?, Kakšni so 

znaki zelo resne alergije?). Nekaj več učencev je na vprašanje, Si že slišal-a za samoinjektor 

adrenalina, npr. Epipen? odgovorilo z odgovorom da takoj po izobraževanju. Po šestih 

mesecih pa je nekoliko manj učencev vedelo (7,5 %), kaj je Epipen. Tisti učenci, ki so vedeli, 

kaj je samoinjektor adrenalina, pa v večini primerov na obeh merjenjih znanja pravilno 

pojasnjujejo, da gre za zdravilo oz. injekcijo za alergijo ali zdravilo za anafilaksijo. Preverili 

smo tudi, ali obstajajo statistično pomembne razlike med znanjem šestošolcev o alergijskih 

boleznih in obdobjem, ko se je to znanje merilo. Do statistično pomembnih razlik pride le 

pri vprašanju Katere izmed naštetih snovi najpogosteje sprožijo alergijo. 
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7.  ZAKLJUČKI 
 

Pogostost alergijskih bolezni pri otrocih je velika, zato je smiselno temo o alergijskih 

boleznih prenesti učencem in jih z izobraževanjem seznaniti z omenjenim problemom. 

Pojavnost anafilaksije je v naraščanju, zato je pomembno, da se jih ozavesti, da je 

anafilaksija resna, življenje ogrožajoča alergijska reakcija, ki poteka zelo hitro. Namen je bil 

učence seznaniti o učinkovitem in pravočasnem ukrepanju, če se bodo kdaj znašli v situaciji, 

ko bodo morali zaradi hujše alergijske reakcije pomagati sovrstniku. Posebej je bilo 

poudarjeno, da je temeljno zdravilo za zdravljenje anafilaksije samoinjektor adrenalina in s 

testerji samoinjektorjev so se naučili njegove pravilne aplikacije. Svojce, otroka in tudi 

druge, ki skrbijo za otroka z anafilaksijo v vrtcu ali šoli, je potrebno izobraziti glede 

prepoznave in ravnanja ob anafilaksiji. Tako medicinsko osebje kot tudi vse v domačem 

okolju je potrebno spodbujati k čimprejšnjemu vbrizgu adrenalina, ki je edino zdravilo, ki 

lahko reši potencialno življenjsko ogroženega otroka ali mladostnika ob takem primeru 

alergijske reakcije. 

 

Glede na opravljeno raziskavo in njene rezultate lahko sklepamo, da učenci , kljub temu da 

niso imeli predhodnih izobraževanj na temo alergij, kar dobro obvladajo del znanj o 

alergijskih boleznih. Izkazali so se že pri rezultatih iz preizkusa znanja, ki je preverjal 

njihovo predznanje, vse skupaj pa so nadgradili in še več znanja pokazali na preizkusu 

znanja, ki je preverjal usvojeno znanje takoj po izvedenem izobraževanju. Tudi ko je bilo 

preverjeno znanje po šestih mesecih, so ugotovitve pokazale, da se je večina znanja o 

alergijah ohranila. Pomanjkanje znanja se je opazilo le pri vprašanju o samoinjektorju 

adrenalina, kar je razumljivo, saj se je večina prvič srečala s pojmi glede anafilaksije in 

ključnemu zdravilu le–te.  

 

Ker pa so alergijske reakcije pri otrocih resna zdravstvena težava v vrtcih in šolah, so 

izobraževanja o ukrepanju in prepoznavanju takih rekacijah nujno potrebna, ne samo za 

šolsko osebje, temveč tudi za vse sošolce alergičnega učenca. Poudarimo lahko, da so pri 

ukrepanju ob anafilaksiji ključnega pomena izobraževanja o ukrepanju in prepoznavanju 

omenjene reakcije. Nujno je, da so starši otrok, ki ima anafilaksijo, šolsko osebje in njegovi 

sošolci oziroma družba, v kateri preživi največ časa, ustrezno opremljeni s potrebnimi 

kompetencami o ukrepanju ob pojavu anafilaksije. Tovrstna izobraževanja so pomembna, 

saj pomanjkanje znanja in zaupanje v človekove sposobnosti, da se primerno odzove v neki 

zdravstveni situaciji, lahko ogrozi varnost učencev, zato je pomembno, da so uslužbenci šol 

pripravljeni tako, da imajo dovolj teoretičnega znanja in da se tudi sami počutijo sposobne 

ustrezno reagirati v stresnih situacijah in pomagati učencu, ki doživi anafilaksijo. 

Izobraževalni programi obogatijo znanje in samoučinkovitost zaposlenih v šolah pri njihovih 

odzivih na anafilaksijo pri učencih in uporabi samoinjektorja adrenalina. Omogočajo 

prepoznavanje in ukrepanje, saj imajo več teoretičnega znanja, izkažejo večjo pripravljenost 

in boljši občutek usposobljenosti za ukrepanje ob anafilaksiji (Litarowsky, Murphy in 

Canham, 2004). 

 

Na osnovi pozitivnih učinkov, ki jih nudijo izobraževanja o alergijskih boleznih otrok , so 

bila podana priporočila za zmanjšanje težkih primerov alergijskih reakcij v šolskem okolju. 

Največkrat poudarjene smernice pa vključujejo: identifikacijo dejavnikov, ki prispevajo k 

težkim primerom alergijskih bolezni, odpravo vzrokov za zamudno zdravljenje in navodila 

za uporabo samoinjektorja adrenalina (Bock, Munoz-Furlong in Sampson, 2001). 
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Ko govorimo o smernicah za nadaljnja izobraževanja, moramo poudariti osrednjo ključno 

vlogo zgodnjega zdravljenja z adrenalinom v mišico, pravilen (ležeč) položaj bolnika in 

pomen ukrepov, ki sledijo ob odpustu, kot so pouk o prepoznavi anafilaksije in samopomoči, 

vključno z učenjem dajanja adrenalina s samoinjektorjem (Muraro, Roberts, Clark, 

Eigenmann, Halken, Lack et al. 2007). Ključno vlogo moramo nameniti tudi dostopnosti 

izobraževanj s tega področja in poudariti njihovo pomembnost. Izobraževanja bi morala biti 

dostopna vsem, ki so večino časa prisotni v družbi otroka z anafilaksijo, saj je največji 

problem pravočasna razpoznava ter hitro in učinkovito ukrepanje ob anafilaksiji. Vsaka 

zamujena minuta pa lahko pomeni izrazito poslabšanje stanja.  

 

Pomanjkljivost raziskave je v premajhnem vzorcu učencev. Skupine učencev so težko 

dostopne v šolskem okolju. Učitelji se strogo držijo učnega načrta, v katerem ni obveznih 

vsebin o tej temi. Zaradi pogostosti in resnosti alergij bi bilo dobro to temo vključiti v 

sestavni del pouka vsakega razreda, katere glavni namen je spodbuditi vzpostavitev sistema 

varnega bivanja alergičnih otrok v vrtcih in šolah.  

 

Del raziskave zajema tudi polstrukturiran intervju z vodjo šolske prehrane. Tema je bila 

vpliv alergij na vodenje šolske prehrane. Namen pogovora pa je izvedeti , kakšen je pogled 

vodje šolske prehrane na celotno situacijo v zvezi s porastom alergij pri učencih, kako to 

vpliva na načrtovanje jedilnikov, primerjava načrtovanja šolske prehrane v današnjih časih 

in časih pred porastom alergij pri učencih, kaj to pomeni za šolsko kuhinjo in njihove kuharje 

ter ali starši alergikov ponujajo pomoč pri načrtovanju diet. 

 

Celotni tovrstni model izobraževanja o razumevanju alergijskih boleznih in ukrepanju pri 

alergijah za učence osnovne šole je pokazal pozitivne učinke na trajno znanje učencev. 

Pomembno je, da se po določenem časovnem obdobju izobraževanje o ukrepanju in 

prepoznavanju alergijskih reakcijah obnovi. V raziskavi so rezultati ohranjanja znanja po 6 

mesecih predstavili pozitivne učinke, saj je večina učencev pokazala ustrezno znanje glede 

razumevanja alergijskih pojmov tudi v primeru anafilaksije in samoinjektorja adrenalina, ki 

jim je predhodno povzročal največ težav. Učenci so do raziskovane teme pokazali odgovoren 

in resen pristop, voljni so bili pomagati sočloveku, rezultati pa so pokazali trajno znanju o 

učenčevih kompetencah o alergijskih reakcijah. Omenjeni model izobraževanja bi se lahko 

uporabljal tudi za izobraževanje drugih otrok po Sloveniji. 

 

Glede na opravljeno raziskavo in njene rezultate lahko sklepamo, da učenci kljub 

pomanjkanju izobraževanja o zdravstvenih kompetencah vseeno teoretično kar dobro 

obvladajo del znanj na temo alergij. Pomanjkanje izobraževanj o zdravstvenih temah se 

najbolj opazi pri temi o anafilaksiji in samoinjektorju adrenalina, verjetno zaradi tega, ker s 

to temo predhodno še niso bili seznanjeni. Prav tako se večina še ni znašla v nobeni situaciji, 

kjer bi morali bližnjemu pomagati zaradi katerekoli oblike alergijske reakcije. Učence pa je 

najbolj strah, da bi alergika poškodovali z iglo, ko bi mu hoteli pomagati. Kljub temu je 

raziskava pokazala pozitivne učinke na trajno znanje, saj je večina učencev po 6 mesecih še 

vedno dobro obvladala določena znanja o alergijskih boleznih. Svoje znanje bodo lahko 

prenesli naprej in s tem pripomogli k izboljšanju ozaveščenosti o alergijskih boleznih. 

Tovrstna izobraževanja se morajo redno izvajati, obnavljati in dograjevati že usvojeno 

znanje. Z majhnimi koraki lahko postopoma pripeljemo do velikih sprememb in s tem 

prispevamo k boljšemu vsakdanu.  
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9. PRILOGE  
 

Priloga 1:  Preizkus znanja za učence, ki meri predznanje o razumevanju alergijskih 

pojmov 

 

 

PREIZKUS ZNANJA ZA UČENCE 

Razumevanje alergijskih pojmov pri učencih 6. razreda  osnovne šole. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Ali si alergik? Če bo tvoj odgovor DA, napiši, na kaj si alergičen.  

A Da. 

B         Ne. 

C Alergičen sem na: ______________________________________. 

 

2.  Katere izmed naštetih snovi najpogosteje sprožijo alergijo? 

A Jagode. 

B         Konzervansi, barvila. 

C Mleko, jajca, arašidi, oreščki. 

Č Ribe, morski sadeži. 

 

3. Kaj je alergen? 

A       Snov, ki sproži alergijo. 

B       Snov, ki ne vpliva na dogajanje v telesu. 

C       Nekaj v zvezi s prehrano. 

Č       Ne vem. 

 

4. Kaj pomeni beseda alergija? 

A         Reakcija telesa, ki je popolnoma neškodljiva. 

B         Dedna bolezen. 

C Pretirana oz. preobčutljiva reakcija telesa na alergen. 

Č Ne vem. 

 

5. Katere žuželke lahko s pikom povzročijo alergijo? 

A         Vešča. 

B         Osa, čebela, sršen. 

C Ščurek. 

Č Ne vem. 

Spoštovana učenka/učenec! 
Prosila bi te, da izpolniš preizkus znanja o poznavanju alergij. Preizkus znanja je anonimen in bo uporabljen 

zgolj za raziskovalne namene. Z raziskavo želim ugotoviti, kako dobro razumeš alergijske pojme, saj se je v 

zadnjih letih pojav alergij pri otrocih močno povečal in obstaja možnost, da boš moral pomagati prijatelju, če je 

alergičen na kakšno snov in bo sprožena bolj ali manj huda alergijska reakcija.  

Preizkus znanja ti bo vzel 5-10 minut. Odgovarjaj samostojno in tako kot misliš, da je prav, saj bodo le tako 

podatki ustrezni in jih bom lahko uporabila za svojo raziskavo. 

Najlepša hvala za sodelovanje. 

                                      Neja Štromajer, študentka Pedagoške fakultete 
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6. Si že slišal-a za samoinjektor adrenalina, npr. Epipen? 

A         Da. 

B         Ne. 

C Nisem prepričan. 

Č Če bo tvoj odgovor da,  napiši, kaj je to: ___________________________________. 

 

 

7. Kaj je na sliki?  

A         Zdravilo za lajšanje astme. 

B         Snov, ki pomaga, če imamo vneto grlo. 

C Igračka. 

Č Ne vem.  

 

 

 

 

Priloga 2: Vprašalnik o mnenju učencev na določene teme alergijskih reakcij. 

 

1. Te je strah ob misli, da bi moral-a pomagati sošolcu, ki ima med poukom težave 

zaradi alergije? 

A         Da. 

B         Ne. 

C Ne vem. 

Č Če bo tvoj odgovor da,  napiši, zakaj:___________________________________. 
 

2. Ali si že kdaj bil v situaciji, da si potreboval hitro zdravniško pomoč? 

A         Da. 

B         Ne. 

C Se ne spomnim.  

Č Če bo tvoj odgovor da, napiši v kakšni situaciji: 
________________________________________________________________________________. 
 

3. Si bil kdaj že priča resni alergiji (v šoli, doma ...) ali podobni situaciji, ki lahko ogrozi 

življenje?  

A         Da. 

B         Ne. 

C Se ne spomnim.  

Č Če bo tvoj odgovor da, napiši, v kakšni situaciji: 
_________________________________________________________________________________. 
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Priloga 3: Preizkus znanja za učence, ki meri znanje po usvojeni učni uri in za preverjanje 

znanja po 6 mesecih.  

 

 

PREIZKUS ZNANJA  ZA UČENCE  

Razumevanje alergijskih pojmov  pri učencih 6. razreda  osnovne šole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Katere izmed naštetih snovi najpogosteje sprožijo alergijo?  

A Jagode. 

B         Konzervansi, barvila. 

C Mleko, jajca, arašidi, oreščki. 

Č Ribe, morski sadeži. 

 

2.  Kaj je alergen?  

A           Snov, ki sproži alergijo. 

B           Snov, ki ne vpliva na dogajanje v telesu. 

C           Nekaj v zvezi  s prehrano. 

Č           Ne vem. 

 

 

3. Kaj pomeni beseda alergija?  

A         Reakcija telesa, ki je popolnoma neškodljiva. 

B         Dedna bolezen. 

C Pretirana oz. preobčutljiva reakcija telesa na alergen. 

Č Ne vem. 

 

 

4. Kaj velja za otroka, ki je alergičen na arašide in drevesne oreščke?  

A         Lahko pri likovnem pouku izdeluje iz lupin orehov in lešnikov. 

B         Lahko poje malo čokolade, ki vsebuje arašide. 

C Ne sme uživati izdelkov, kjer so prisotni arašidi in drevesni oreščki, npr. smokijev,   

hrenovk, salam. 

Č Ne vem. 

 

 

5. Katere žuželke lahko s pikom povzročijo alergijo? 

Spoštovana učenka/učenec! 
Prosila bi te, da izpolniš preizkus znanja o poznavanju alergij. Preizkus znanja je anonimen in bo uporabljen zgolj 

za raziskovalne namene. Z raziskavo želim ugotoviti, kako dobro razumeš alergijske pojme, saj se je v zadnjih letih 

pojav alergij pri otrocih močno povečal in obstaja možnost, da boš moral pomagati prijatelju, če je alergičen na 

kakšno snov in bo sprožena bolj ali manj huda alergijska reakcija.  

Preizkus znanja ti bo vzel 5-10 minut. Odgovarjaj samostojno in tako kot misliš, da je prav, saj bodo le tako podatki 

ustrezni in jih bom lahko uporabila za svojo raziskavo. 

Najlepša hvala za sodelovanje. 

                                          Neja Štromajer, študentka Pedagoške fakultete 
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A         Vešča. 

B         Osa, čebela, sršen. 

C Ščurek. 

Č Ne vem. 

 

 

6. Si že slišal-a za samoinjektor adrenalina, npr. Epipen?  

A         Da. 

B         Ne. 

C Nisem prepričan. 

Č Če bo tvoj odgovor da,  napiši, kaj je to:___________________________________. 

 

7. Sošolec, alergičen na arašide, med poukom začne težko dihati, ima rdečo srbečo 

kožo, prej pa je pojedel čokoladne bombone.  Kako boš najbolje pomagal? 

A          Hitro povem učiteljici, ga postavim v pravilen položaj, spomnim, kje ima   

samoinjektor adrenalina, da bi mu ga dala učiteljica. 

B         Opravljam svoje delo naprej, saj bo minilo.  

C Rečem mu, naj ne bo nemiren. 

Č Sploh ne vem, kaj naj storim. 

 

8. Pri ASTMI otrok:  

A         postane hiperaktiven. 

B         dobi srbeče izpuščaje. 

C težko diha in pokašljuje. 

Č nima nobenih prepoznavnih znakov. 

 

 

9. Kaj je na sliki?  

A         Zdravilo za lajšanje astme.  

B         Snov, ki pomaga, če imamo vneto grlo. 

C Igračka. 

Č Ne vem.  

 

 

 

10. Kakšni so znaki zelo resne alergije? 

A         Kihanje zaradi cvetnega  prahu. 

B         Srbeča in rdeča koža, težko dihanje, dušenje, slabost, pokašljevanje, zaspanost, 

bruhanje. 

C Rdeča koža. 

Č Ne vem.  

 

Priloga 4: Vprašalnik o mnenju učencev na določene teme alergijskih reakcij. 

  

 Te je strah ob misli, da bi moral-a pomagati sošolcu, ki ima med poukom težave zaradi 

alergije?  

A         Da. 

B         Ne. 

C Ne vem.  
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Č Če bo tvoj odgovor da,  napiši zakaj:____________________________________. 

 

Priloga 5: Intervju z vodjo šolske prehrane 

 

Z vodjo šolske prehrane je bil opravljen anonimni polstrukturirani intervju. Glavna tema 

intervjuja je bila, kako porast alergij med učenci vpliva na vodenje in načrtovanje šolske 

prehrane in kaj to pomeni za šolsko kuhinjo in njihove kuharje. 

 

Se Vam kot vodji šolske prehrane zdi, da je težje načrtovati jedilnike za osnovnošolce 

sedaj ali pred povečanjem števila alergikov in kaj za vas to pomeni? 

Vodja šolske prehrane: Načrtovanje prehrane je veliko težje, kot je bilo v preteklosti. Na 

to ne vpliva le veliko število diet, ampak tudi drugačen življenjski slog otrok in posledično 

drugačna prehrana. 

 

Vam starši alergičnih otrok pomagajo pri pripravi jedilnikov za njihove otroke? 

Vodja šolske prehrane: Pri pripravi jedilnikov z nekaterimi starši sodelujemo, drugi pa niso 

pripravljeni sodelovati. Tudi tisti, ki sodelujejo, običajno povejo samo, kaj njihov otrok rad 

je, hranilna in energijska vrednost hrane pa zanje ni tako pomembna. Zelo radi pa povejo, 

kaj kupujejo in kje. 

 

Kaj za kuharje pomeni porast števila alergikov? 

Vodja šolske prehrane: Kuharji vse obroke za alergije pripravijo v svojem delovnem času, 

zato skoraj niso nagrajeni. Poleg tega nimamo posebnega prostora za pripravo diet. Kuharice 

se morajo dobro organizirati, da ne prihaja do križanja živil za alergike z ostalimi živili. Isto 

velja za posodo. Priprava dietnih obrokov je velika psihična obremenitev, ker poznajo 

posledice morebitne napake. 

 

Se iz leta v leto opazno spreminja število otrok z alergijami? 

Vodja šolske prehrane: Število iz leta v leto raste, postopoma, ne sunkovito. Tudi med 

šolskim letom dobimo zdravniška potrdila za nove alergije. 

 

Ali iz leta v leto namenite več časa pisanju jedilnikov za osnovnošolce kot nekoč in 

zakaj se vam zdi, da je tako? 

Vodja šolske prehrane: Za jedilnike porabim več časa kot v časih, ko alergij skoraj ni bilo. 

Najprej sestavim osnovni jedilnik. Ob jedilniku vpišem alergene. To mi je pomoč pri iskanju 

zamenjav zanje. 

 

Približno koliko jedilnikov sestavite na teden in koliko ste jih pred porastom števila 

alergikov? 

Vodja šolske prehrane: Na šoli otrokom ponujamo 3 obroke: dopoldansko malico, kosilo 

in popoldansko malico. Iz te osnove potem poiščem zamenjavo z dietnim živilom. To 

pomeni, da je osnovni- nedietni jedilnik, iz njega pa potem naročamo še dietna živila za 

zamenjavo. Ali drugače povedano število jedilnikov ostane enako, dodajamo zamenjave 

živil. Dietna živila tudi naročim, kuharice pa potem ločeno vpišejo zamenjavo, da imamo 

zapisano, če bi slučajno prišlo do kakšnega zapleta.   
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Imate dodatno usposobljenega kuharja za alergike oziroma ali imajo dovolj znanja za 

pripravo dietne prehrane? 

Vodja šolske prehrane: Žal nimamo dodatno usposobljenega kuharja. Ne kuharice in ne 

jaz nimamo dovolj tovrstnih znanj.  

 

Glede na to, da je vsako leto veliko novosti v zvezi z zdravstvenimi stanji otrok ali tudi 

vi hodite na dodatna izobraževanja ali vam dolgoletne izkušnje pomagajo pri tem?  

Vodja šolske prehrane: Precej se izobražujemo same predvsem prek spleta. V zadnjih letih 

nam je skoraj vsako leto ponujeno tudi izobraževanje zame in za kuharsko osebje s tega 

področja. Seveda je izobraževanja premalo, saj nas novosti prehitevajo. Izobraževanja v 

glavnem ponujajo zasebne organizacije in je za šolo drago. Odvija se običajno ob delavnih 

dneh, kar je še dodatna težava predvsem za dnevno preobremenjeno osebje.  

 Izkušnje mi pomagajo hitreje in bolje sestaviti osnovne obroke za zdrave otroke, na 

področju diet pa se neprestano pojavljajo novosti, ki jih je treba spremljati in upoštevati ali 

na kratko: na tem področju je človek vedno neizkušen.  

 

Se vam zdi da bi morali imeti v šoli posebej usposobljeno osebje za otroke z alergijami 

npr. dodatnega kuharja?  

Vodja šolske prehrane: Šola bi zagotovo rabila kuharja z dodatno izobrazbo s področja 

dietne prehrane. Tudi organizatorji prehrane smo premalo izobraženi. Priprava dietnih 

obrokov bi morala biti drugače vrednotena – normirana, saj po obstoječih priporočilih dietno 

kosilo velja za 1,5 običajnega obroka - en kuhar mora pripraviti 100 običajnih kosil.  

 

Koliko otrok potrebuje dietno prehrano? Koliko otrok z alergijami na hrano potrebuje 

dietno prehrano? Katere so najpogostejše zahteve med prehranskimi alergeni?   

Vodja šolske prehrane: Število otrok z dietno prehrano v tem šolskem letu je 20. Med 20 

otroci imajo 3 celiakijo, 5 intoleranco na laktozo, ostali pa različne alergije: alergenov je 13 . 

 

Imajo kuharji dovolj časa za pripravo hrane?  

 

Vodja šolske prehrane: Kuharji nimajo dodatnega časa za pripravo diet. Organizirati se 

morajo tako, da lahko pripravijo nedietno in dietno hrano v okviru delovnega časa.  

 

Je navoljo zadostna oprema, dovolj prostora v kuhinji za pripravo diet?   

Vodja šolske prehrane: Naša kuhinja je že za pripravo osnovnih obrokov zelo majhna. 

Posebnih površin, opreme in posode pa nimamo. Kupili smo le osnovno posodo za 

pripravljeno dietno hrano, da jo lahko ločimo od ostale hrane.  

 

Se s starši otrok z alergijami na hrano pogovorite pred šolskim letom glede potrebne 

diete?  

Vodja šolske prehrane: Starši pričakujejo, da v šoli vemo vse o dietah, predvsem o dieti 

njihovega otroka. Manjši del staršev pride v šolo na razgovor pred začetkom šolskega leta. 

Z nekaterimi uspemo sodelovati kasneje, z nekaterimi nikoli.  



Štromajer, N.(2018). Poznavanje alergijskih bolezni med učenci 6. razreda osnovne šole 

(Magistrsko delo). 

Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

 

51 

 

 

Imate znanja o različnih alergijskih boleznih? O anafilaksiji? O zdravljenju 

anafilaksije?  

Vodja šolske prehrane: Osnovno znanje s tega področja imamo, vendar ne dovolj. To se 

mi zdi tudi zato, ker prihajajo nove diete in tudi novi pristopi k obravnavi teh otrok. Zato 

tega znanja ne bo nikoli dovolj.  Seznanjeni smo tudi za anafilaksijo, z uporabo injektorja in 

s prvo pomočjo ob napadu. Vedno pa nas skrbi, kako bi reagirali, če bi do nje res prišlo.  

 

Kako nakupujete živila za alergike? So dražja?  

Vodja šolske prehrane: Živila nakupujemo pri grosistih,  tudi pri specializiranih 

ponudnikih dietnih živil, velikokrat pa jih poiščemo kar na trgovskih policah, ki so v 

trgovskih centrih dobro  založene. 

 

Uspete otrokom z alergijami na hrano zagotoviti vseeno pestro prehrano?  

Vodja šolske prehrane: Trudimo se, žal pa so ti otroci pogosto slabo ješči, tako da je to 

velikokrat tudi velik problem.  

 

Se je že kdaj zgodila napaka pri načrtovanju diete ali pri pri pripravi hrane za 

alergika? Kakšne so bile posledice?  

Vodja šolske prehrane: Tudi to se nam je že zgodilo. Vzrok je bila zamenjava skupine v 

podaljšanem bivanju. Učenka, alergična na oreške, je dobila namaz, ki jih je vseboval. 

Učenka je bruhala. Učiteljica je poklicala mamo, ki je hčer odpeljala k zdravniku, kjer je 

dobila zdravilo. Še v istem popoldnevu smo raziskali, kako je prišlo do tega. K sreči ni bilo 

hujših posledic. Od takrat imamo v e-zbornice objavljena imena vseh alergikov in alergij. 

Pogosto vse učitelje spomnimo na dodatno pozornost pri razdeljevanju hrane.  

 

 

 


