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ILMOITUS ERITYISRUOKAVALIOTA NOUDATTAVASTA LAPSESTA / OPPILAASTA
Valitse sopiva vaihtoehto

بژاردەی گونجاو هەڵبژێرە
1. ILMOITUS ERITYISRUOKAVALIOTA NOUDATTAVASTA LAPSESTA / OPPILAASTA

 .1لەبەرچاوگرتنی منداڵێک /قوتابیەک کە ڕژێمی خۆراکی تایبەتی هەیە
2. MUUTOSILMOITUS

 .2لەبەرچاوگرتن بۆ هەموارکردن
Syntymävuosi

ساڵی لەدایکبوون

Lapsen / oppilaan nimi

ناوی منداڵ  /قوتابی
Luokka /Ryhmä

پۆل  /گرۆ

Koulun/ päiväkodin nimi

ناوی قوتابخانە /سەنتەری چاودێری ڕۆژانە
Puhelinnumero

ژمارە تەلەفۆن

Huoltajan nimi

ناوی دایک وباوک/سەرپەرشت

1.1 LAPSEN / OPPILAAN ERITYISRUOKAVALIO
 1.1منداڵێک /قوتابیەک کە ڕژێمی خۆراکی تایبەتی هەیە
Lääkärintodistus vaaditaan kertaalleen.

بڕوانامەی پزیشک تەنها یەک جار پێویستە

PYSYVÄ ERITYISRUOKAVALIO

ڕژێمی خۆراکی تایبەتی هەمیشەیی
Diabetes

نەخۆشیی شەکرە
Keliakia

نەخۆشیی سێلیاک (کێشەی هەرسکردن)
Keliakia mutta kaura soveltuu

نەخۆشیی سێلیاک بەاڵم دەتاونێت جۆداس بەکاربەرێت
Katso ruokavalioiden määritelmät alla.

پێناسەی ڕژێمە خۆراکیەکان لە خوارەوە بخوێنەوە.

Vähälaktoosinen

خۆراکی کەم الکتۆز
Laktoositon

خۆراکی بێ الکتۆز
Lääkärintodistus päivitetään vuosittain toimintakauden
alkaessa tai ruokavalion muuttuessa

هەموو ساڵێک لە سەرەتای تێرم یان کاتێک کە ڕژیمی خۆراکی قوتابی
دەگۆردێت بڕوانامەی پزیشک نوێ دەکرێتەوە

ERITYISRUOKAVALIO

ڕژیمی خۆراکی تایبەت
Vilja-allergia

هەستناکی بە گەنم
Maidoton

خۆراکی بێ شیر
Katso ruokavalioiden määritelmät alla.

پێناسەی ڕژێمە خۆراکیەکان لە خوارەوە بخوێنەوە.

Vakava ruoka-aineallergia

هەستناکی خۆراکیی توند

KELIAKIA
Ruokavaliosta on poistettava huolella vehnä, ohra ja ruis. Ruokavalio on elinikäinen. Keliaakikolle sopii riisi,
tattari, hirssi, maissi ja perunajauho. Kauran käyttö on yksilöllistä

نەخۆشی سێلیاک
پێویستە گەنم ،جۆ و پەڕشە بە تەواوی لە ڕژێمی خۆراک الببرێن .ئەم ڕژێمە خۆراکیە هەمیشەییە .ئەو کەسانەی کە نەخۆشی سیلیاکیان هەیە
دەتوانن برنج ،گەنمی ڕەش ،ئەزەن ،گەنمەشامی و ئاردی پەتاتە بخۆن .بەکاربردنی جۆداش لە هەرکەسێک دا جیاوازە.
VILJA-ALLERGIA
Ruokavaliosta jätetään täydellisesti pois oireita aiheuttavat viljalajit. Ne korvataan ruokavaliossa muilla
viljalajeilla.

هەستناکی بە دانەوێڵە
دەبێت هەموو ئەو دانەوێاڵنە کە دەبنە هۆی نیشانەی نەخۆشی لە ڕژێمی خۆراک الببرێن .لەبری ئەو دانەوێاڵنە لە ڕژێمی خۆراکیدا دانەوێڵەی
دیکە بە کار دەبرێت.
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MAITOALLERGIA (maidoton ruokavalio)
Ruokavaliossa tulee välttää täydellisesti maidon valkuaisen (kaseiinin ja heraproteiinin) saamista. Maito
korvataan kasvispohjaisilla ruoanvalmistustuotteilla.

)هەستناکی بە شیر (خۆراکی بێ شیر
 لەبری شیر ئەو خۆراکانە کە بە سەوزە دروست.لە ڕژێمی خۆراک دا نابێ بە هیچ شێوەیەک پڕۆتینی شیر (پڕۆتینی کازئین و سزگ) هەبێت
.دەکرێن بە کار دەهێنرێن
VÄHÄLAKTOOSINEN RUOKAVALIO (VLA)
Oireita aiheuttaa maitosokeri. Ruokavaliossa voidaan käyttää vähälaktoosisia tuotteita (esim. Hyla / Into tuotemerkkejä).

)VLA( خۆراکی کەم الکتۆز
 دەکرێ ئەو خۆراکانەی کە الکتۆزی کەمیان تێدا یە لە ڕژێمی خۆراک دا بە کار ببرێن (بۆ ناوە.الکتۆز دەبێتە هۆی نیشانەی نەخۆشی
.)Hyla / Into بازرگانیەکانی
TÄYSIN LAKTOOSITON RUOKAVALIO (LA)
Ruokavaliossa ei saa esiintyä laktoosia. Käytetään täysin laktoosittomia tuotteita.

)LA( خۆراکی کەم الکتۆز
. تەنها ئەو خۆراکانەی کە هیچ الکتۆزیان تێدا نیە بە کار دەبرێن.خۆراکێ کە الکتۆزی تێدا یە نابێت بەکار ببرێت

1.2. RUOKA-AINEALLERGIAT
Tietyt ruoka-aineet saattavat aiheuttaa allergisen reaktion. Lapsen kasvaessa allergiaoireet lievenevät tai
häviävät kokonaan. Tärkeää on, että ruokavaliota ei supisteta tarpeettomasti (Kansallinen allergiaohjelma).
Allergiatodistus päivitetään kerran vuodessa.
Lapsen / oppilaan tarvitsema erityisruokavalio sairauden hoitoon
Lääkärintodistus vaaditaan anafylaktisen reaktion (henkeä uhkaava allerginen reaktio) aiheuttavasta
ruoka-aineesta, (lista korvaavista ruoka-aineista lääkäriltä)
Mikäli lapsella / oppilaalla on vaikea allergia, toimitetaan keittiöön ravitsemusterapeutin ohjeet toteutettavasta
ruokavaliosta.

 هەستناکیە خۆراکیەکان.2.1
 گرنگە کە سیستمی خۆراک. لەگەڵ پێگەیشتنی منداڵ نیشانەکانی هەستناکی کەم دەبنەوە یان نامێنن.لەوانەیە هەندێ خۆراک ببنە هۆی کاردانەوەی هەستناکی
. بڕوانامەی پزیشک بۆ هەستناکی ساڵی یەک جار بەڕۆژ دەکرێتەوە.) (بەرنامەی نیشتمانیی هەستناکی لە فینالند.ناپێویستانە کەم نەکرێتەوە

 قوتابی کە بۆ چارەسەرکردنی نەخۆشی پێویستە/ڕژێمی خۆراکی تایبەتی منداڵ
 (لیستێک لە،)بڕوانامەی پزیشک کە ئەو مادە خۆراکیانە دیاری دەکات کە دەبنە هۆی شۆکی ئانافیالکتیک (کاردانەوەی هەستناکی مەترسیدار
)ئەو خۆراکانە کە پزیشک دیاری کردوون بۆ ئەوەی لەبری خۆراکە هەستناکەکان بە کار بهێنرێن
 دەبێت پسپۆری دەرمانکردن بە خۆراک ڕێنماییگەلێک دەربارەی خۆراکی ئەم منداڵە بدات بە چێشتخانەی،ئەگەر منداڵێک هەستناکی توندی هەیە
.قوتابخانە

KIELLETTY RAAKAAINE

خۆراکە قەدەغەکراوەکان

SOVELTUU
KYPSENNET
TYNÄ

دەکرێ بخورێن
ئەگەر لێنراو بن

OIREET

نیشانەکانی نەخۆشی

kyllä ei
نەخێر بەڵێ
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Liitteenä lääkärintodistus

بڕوانامەی پزیشک هاوپێچ کراوە
Mikäli lapsi / oppilas tarvitsee 2 viikoksi diagnoosin varmistamiseksi eliminaatiodieetin, asiasta voi sopia suoraan
keittiöhenkilökunnan kanssa.

 دەکرێ لەگەڵ کارمەندانی، هەفتە ڕژێمی پارێز بۆ منداڵەکە دابنرێت بۆ ئەوە لە دەسنیشانکردنی نەخۆشیی ئەو دڵنیا ببن2 ئەگەر پێویست بێت
.چێشتخانەی قوتابخانە هەماهەنگی بکەن کە چ خۆراکێک بدرێت بە منداڵەکە

Päiväys

Huoltajan allekirjoitus

ڕێکەوت
سەرپەرشت/واژۆی دایک و باوک
Päiväys

Terveydenhoitajan allekirjoitus

ڕێکەوت
واژۆی پەرستاری قوتابخانە
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