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За наявності схильності у дитини до алергії доцільніше 

використовувати розроблені схеми введення прикорму, 

які слід коригувати відповідно до індивідуальних особ-

ливостей пацієнта, функціонування нервової та травної 

систем, готовності дитини до сприйняття нової їжі 

та спектра гіперчутливості (таблиця).

Послідовність введення окремих продуктів та страв 

прикорму залежить від стану здоров’я, нутритивного ста-

тусу дитини і функціонального стану травної системи.

Деякі автори наголошують на необхідності дотри-

мання національних традицій харчування, починати 

прикорм з монокомпонентних продуктів промислового 

виробництва, індивідуально підбирати страви з ураху-

ванням анамнезу та клініки [1]. Продукти промислово-

го виробництва мають різний ступінь подрібнення і 

гарантований хімічний склад, виготовляються з висо-

коякісної сировини, відповідають суворим гігієнічним 

стандартам, яким часто не відповідають продукти 

домашнього харчування.

Окремо хотілося б підняти не менш важливу на сьогод-

ні проблему екологічної та генетичної безпеки сировини, 

з якої виробляються суміші та продукти дитячого харчу-

вання. Адже логічним буде вибір на користь екологічно 

чистого (без консервантів, емульгаторів, барвників, 

без залишків пестицидів, інсектицидів) та генетично 

незміненого продукту.

Таким чином, очевидною є економічно та практично 

обґрунтована необхідність складання програми профі-

лактики харчової алергії у дітей, під якою слід розуміти 

поступовий перехід від грудного молока або високоадап-

тованої суміші до «дорослого меню» без збільшення 

ризику формування або за наявності алергії.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ

С. Н. Недельская, О. П. Пахольчук, Т. Г. Бессикало

Резюме. В статье приведен обзор последних нововведений и подхо-

дов к вскармливанию детей первого года жизни на основе данных 

клинического наблюдения. Обоснована необходимость соблюдения 

специальной программы вскармливания у детей с пищевой аллергией 

или риском ее возникновения.
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IMPROVEMENT OF THE FOOD ALLERGY 
PROPHYLAXIS PROGRAMM IN CHILDREN

S. N. Nedelska, O. P. Pakholchuk, T. G. Bessikalo 

Summary. There is review of the new approaches in the feeding of the 

children of the first year of age shown in this article. The special program of 

the feeding for the children with food allergy and risk of food allergy 

improved.
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