حساسیت و آنافیالکسیس ( Anaphylaxisحساسیت شدید به دوا و خوراک)
پدر/مادر عزیز،
ما از شما کمک می خواهیم تا از اطفالی در مکتب خود پشتیبانی کنیم که در معرض خطر حساسیت شدید آنافیالکسیس
هستند.
آنافیالکسیس عبارتست از حساسیت بسیار شدید که می تواند خطر جانی بالقوه در بر داشته باشد.
حساسیت به خوراک شایع ترین علت آنافیالکسیس می باشد .برای حساسیت نسبت به خوراک هیچ تداوی ندارد ،بنا بر
این ،پرهیز از خوراکی که نسبت به آن حساسیت دارید راه چاره است .بادام زمینی و سایر خشکبارهای آجیلی درختی
بیشتر عامل آنافیالکسیس هستند.
مکتب از اطفالی که در معرض خطر آنافیالکسیس هستند از راه های زیر پشتیبانی می کند:
 آموزش مأمورین؛
 تشویق اطفال به شستن دستان خود پس از صرف خوراک؛
 تعلیم دادن به اطفال راجع به حساسیت های خوراکی؛ و
 پرهیز از فروش خوراکی ها در فروشگاه خوراک خوری مکتب (کانتین) که ممکن است ایجاد حساسیت
نمایند مانند خوراکی های دارای بادام زمینی و آجیل های درختی (ماند فندق ،بادام هندی ،بادام معمولی و
غیره).
ما از شما می خواهیم از اطفال در معرض خطر آنافیالکسیس از راه های زیر پشتیبانی کنید:
 خوراکی را با طفل خود نفرستید که در آن بادام زمینی و آجیل های درختی (مانند فندق ،بادام هندی ،و بادام
معمولی) ماده اصلی باشد .فرستادن خوراکی هائی به مکتب که در آن مقدار بسیار کمی بادام زمینی یا آجیل
های درختی باشد مجاز است.
 به طفل خود تعلیم دهید تا خوراک خود را با سایر هم مکتبی های حساسیت دار خود اشتراک ننمایند
 طفل خود را تشویق کنید تا پس از خوردن خوراک دستان خود را بشوید.
 از اوالد خود بخواهید که اگر یک طفل حساس هم مکتبی او دچار ناجوری حساسیت شد فوری تقاضای
کمک نماید ،و
 برای اوالد خود تشریح کنید که سر به سر گذاشتن یا مسخره کردن هم مکتبی های آنان که حساسیت
خوراکی دارند یا دست زدن به دوای آنان ،قلدری  bullyingمحسوب می شود و جایز نیست و خطر مرگ
برای هم مکتبی ها هم ممکن است در بر داشته باشد.
با مساعدت شما ما یک محیط امن برای همه اطفال درست کرده می توانیم تا نیازه های همه متعلمین تأمین شود.
ارادتمند شما
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