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Udost?pnij
To, ?e lekarz zdiagnozowa? u Twojego dziecka alergi? pokarmow?, absolutnie nie oznacza,
?e b?dziesz musia?a zrezygnowa? z karmienia piersi?. Winne alergii nie jest bowiem Twoje
mleko, ale jaki? produkt z Twojego jad?ospisu. Najlepszym sposobem z?agodzenia
dokuczliwych objawów alergii jest ?cis?e unikanie kontaktu z alergenem, zatem od momentu
diagnozy najwa?niejszym zadaniem jest wytropienie go, a nast?pnie wyeliminowanie z diety.
W poszukiwaniu sprawcy!
Wykrycie substancji uczulaj?cej dziecko to nie lada wyzwanie, gdy? reakcja alergiczna nie

zawsze pojawia si? tu? po „wyssaniu” przez malucha potencjalnego alergenu, mo?e si?
pojawi? nawet dopiero po kilku dniach od przyj?cia pokarmu. Objawy uczulenia u dziecka
powinien potwierdzi? lekarz alergolog po uprzednim zebraniu od Ciebie szczegó?owego
wywiadu. To on powinien zdecydowa? o tym, czy powinna? wprowadzi? diet? eliminacyjn?.
Je?li objawy alergii nie s? nasilone, po namierzeniu alergenu, specjalista najpierw
zaproponuje wy??czenie z Twojej diety okre?lonych pokarmów, pocz?tkowo na prób?. Je?eli
nast?pi poprawa, to po kolei b?dzie wprowadza? alergeny do Twojego jad?ospisu, aby
sprawdzi?, czy nast?pi nawrót objawów alergii. W niektórych przypadkach reakcje na
pokarmy wywo?uj?ce uczulenie s? widoczne nawet po kilku minutach (maksymalnie po
dobie), a w innych dziecko mo?e zareagowa? na uczulenie ze sporym opó?nieniem, np. po 2
dniach. Dopiero je?li prowadzone obserwacje potwierdz?, ?e dany produkt rzeczywi?cie
uczula malucha, lekarz zaleci Ci stosowanie diety eliminacyjnej na okre?lony czas.
Najcz??ciej z biegiem miesi?cy organizm wygasza procesy zapalne i alergia pokarmowa mija.

Najcz?stsze alergeny pokarmowe:

Dieta mamy alergika – na czym polega?
Dieta eliminacyjna karmi?cej mamy polega na tymczasowym wy??czeniu z jad?ospisu
produktu lub grupy produktów podejrzewanych o wywo?ywanie alergii. W ?adnym wypadku
nie mo?e to by? dieta g?odowa. Wycofany produkt nale?y zast?pi? innymi, tak, aby jad?ospis
dostarcza? Tobie i male?stwu wszystkich wa?nych sk?adników. Warto zasi?gn?? rady
lekarza lub dietetyka i w razie potrzeby w??czy? odpowiedni? suplementacj?. Wa?ne, by?
zrezygnowa?a nie tylko z g?ównego alergenu, ale te? z produktów, które go zawieraj?, gdy?
nawet ?ladowe ilo?ci zakazanego pokarmu mog? wywo?ywa? objawy uczulenia.
Przyk?adowo, je?li s? podstawy do podejrze?, ?e to bia?ka mleka krowiego powoduj?
uczulenia, nale?y wycofa? z diety nie tylko mleko, ale te? nabia? i produkty, w których
znajduje si? ten alergen, np. bu?ki, ciastka, parówki. Nieocenion? pomoc? w identyfikacji
alergenu b?dzie czytanie etykiet.
Dieta eliminacyjna na wszelki wypadek?
Stosowanie diety eliminacyjnej ma uzasadnienie tylko w przypadku rozpoznanej alergii
pokarmowej. Stosowanie jej profilaktycznie u zdrowych maluchów niezdradzaj?cych ?adnych
objawów alergii, nie ma ?adnego uzasadnienia. Wykluczanie niektórych produktów z
jad?ospisu „na wszelki wypadek” nie ma sensu - to nie uchroni dziecka przed alergi?. Dopiero
gdy zauwa?ysz u dziecka niepokoj?ce objawy, skonsultuj si? z lekarzem i pozwól mu
zadecydowa?, czy powinna? zastosowa? diet? eliminacyjn?.
Cz?sto mamy karmi?ce naturalnie w dobrej wierze wycofuj? ze swojego jad?ospisu
potencjalnie uczulaj?ce produkty, ale nie zawsze robi? to w odpowiedni sposób.
Powszechnym bowiem b??dem jest eliminowanie „podejrzanych” sk?adników diety na zbyt
krótko. Inny b??d to wycofywanie z jad?ospisu wielu potencjalnie uczulaj?cych produktów
naraz (np. produkty zawieraj?ce bia?ka mleka krowiego, jaja, ryby, gluten). Z takiej diety
bardzo trudno wyci?gn?? jakiekolwiek wnioski.
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