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ILMOITUS ERITYISRUOKAVALIOTA NOUDATTAVASTA LAPSESTA / OPPILAASTA
Valitse sopiva vaihtoehto

เลือกตัวเลือกทีเ่ หมาะสม
1. ILMOITUS ERITYISRUOKAVALIOTA NOUDATTAVASTA LAPSESTA / OPPILAASTA
1. การแจ ้งสาหรับเด็ก/นักเรียนทีม
่ ก
ี ารควบคุมอาหารแบบพิเศษ
2. MUUTOSILMOITUS
2. การแจ ้งเพือ
่ แก ้ไข
่ ของเด็ก/นั กเรียน
Lapsen / oppilaan nimi ชือ

Syntymävuosi ปี เกิด

่ โรงเรียน/ศูนย์เลีย
Koulun/ päiväkodin nimi ชือ
้ งเด็ก

้ /กลุม
Luokka /Ryhmä ชัน
่

่ ผู ้ปกครอง/ผู ้ดูแล
Huoltajan nimi ชือ

Puhelinnumero
หมายเลขโทรศัพท์

1.1 LAPSEN / OPPILAAN ERITYISRUOKAVALIO

1.1 อาหารพิเศษสาหรับเด็ก/นักเรียน
PYSYVÄ ERITYISRUOKAVALIO

การควบคุมอาหารแบบพิเศษตลอดไป

Lääkärintodistus vaaditaan kertaalleen.

้ บรองแพทย์เพียงครัง้ เดียว
ใชใบรั

Diabetes

โรคเบาหวาน
Keliakia

่ งท ้อง
โรคเกีย
่ วกับชอ
Keliakia mutta kaura soveltuu

่ งท ้อง
โรคเกีย
่ วกับชอ
แต่สามารถรับประทานข ้าวโอ๊ตได ้
Vähälaktoosinen

Katso ruokavalioiden määritelmät alla.

ดูคานิยามของการควบคุมอาหารด ้านล่าง

อาหารทีม
่ แ
ี ลกโทสตา่
Laktoositon

อาหารทีป
่ ราศจากแลกโทส
ERITYISRUOKAVALIO

อาหารแบบพิเศษ
Vilja-allergia

อาการแพ ้ข ้าวสาลี
Maidoton

อาหารทีป
่ ราศจากนม
Vakava ruoka-aineallergia

อาการแพ ้อาหารอย่างรุนแรง

Lääkärintodistus päivitetään vuosittain toimintakauden
alkaessa tai ruokavalion muuttuessa

ปรับปรุงข ้อมูลใบรับรองแพทย์ทก
ุ ปี ตอนเปิ ดเทอมหรือเมือ
่ เ
ปลีย
่ นการควบคุมอาหาร
Katso ruokavalioiden määritelmät alla.

ดูคานิยามของการควบคุมอาหารด ้านล่าง

KELIAKIA
Ruokavaliosta on poistettava huolella vehnä, ohra ja ruis. Ruokavalio on elinikäinen. Keliaakikolle sopii riisi,
tattari, hirssi, maissi ja perunajauho. Kauran käyttö on yksilöllistä
โรคเกีย
่ วก ับช่องท้อง
ต ้องระมัดระวังอย่าให ้มีข ้าวสาลี ข ้าวบาร์เลย์ และข ้าวไรย์ในอาหาร ควบคุมอาหารตลอดไป
บุคคลทีเ่ ป็ นโรคเกีย
่ วกับช่องท ้องสามารถรับประทานข ้าวบัควีท ข ้าวฟ่ าง ข ้าวโพด และแป้ งมันสาปะหลังได ้
การใช ้ข ้าวโอ๊ตแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
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VILJA-ALLERGIA
Ruokavaliosta jätetään täydellisesti pois oireita aiheuttavat viljalajit. Ne korvataan ruokavaliossa muilla
viljalajeilla.
อาการแพ้ธ ัญพืช
ต ้องห ้ามมิให ้มีธัญพืชทุกชนิดทีเ่ ป็ นสาเหตุให ้ปรากฏอาการในอาหาร เปลีย
่ นไปใช ้ธัญพืชอืน
่ แทนในอาหาร

MAITOALLERGIA (maidoton ruokavalio)
Ruokavaliossa tulee välttää täydellisesti maidon valkuaisen (kaseiinin ja heraproteiinin) saamista. Maito
korvataan kasvispohjaisilla ruoanvalmistustuotteilla.
อาการแพ้นม (อาหารทีป
่ ราศจากนม)
ต ้องหลีกเลีย
่ งการรับประทานโปรตีนจากนม (เคซีนและหางนม) เปลีย
่ นไปใช ้ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็ นผักแทนนมในการประกอบอาหาร

VÄHÄLAKTOOSINEN RUOKAVALIO (VLA)
Oireita aiheuttaa maitosokeri. Ruokavaliossa voidaan käyttää vähälaktoosisia tuotteita (esim. Hyla / Into tuotemerkkejä).
อาหารทีม
่ แ
ี ลกโทสตา
่ (VLA)
แลกโทสทาให ้อาการปรากฏ สามารถใช ้ผลิตภัณฑ์ทม
ี่ แ
ี ลกโทสตา่ ในอาหารได ้ (เช่น ยีห
่ ้อ ไฮล่า / อินทู)
TÄYSIN LAKTOOSITON RUOKAVALIO (LA)
Ruokavaliossa ei saa esiintyä laktoosia. Käytetään täysin laktoosittomia tuotteita.
้ เชิง (LA)
อาหารทีป
่ ราศจากแลกโทสโดยสิน
้ เชิงเท่านัน
ห ้ามมีแลกโทสในอาหาร ใช ้เฉพาะอาหารทีป
่ ราศจากแลกโทสโดยสิน
้

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.

1.2. อาการแพ้อาหาร
อาหารบางอย่างอาจทาให ้เกิดอาการแพ ้ เมือ
่ เด็กโตขึน
้ อาการแพ ้จะลดลงหรือหายไป
จาเป็ นทีจ
่ ะต ้องไม่ลดอาหารโดยไม่จาเป็ น แผนงานว่าด ้วยอาการแพ ้แห่งประเทศฟิ นแลนด์)
ปรับปรุงข ้อมูลใบรับรองแพทย์แสดงอาการแพ ้ปี ละหนึง่ ครัง้

การควบคุมอาหารแบบพิเศษของเด็ก/น ักเรียนสาหร ับการร ักษาโรค
ต้องมีใบร ับรองแพทย์ระบุอาหารทีเ่ ป็นสาเหตุให้เกิดการช็อคจากการให้ยาสลบ
(อาการแพ้ทเี่ ป็นอ ันตรายต่อชวี ต
ิ ) (รายการอาหารทีใ่ ช ้แทนกันได ้จากแพทย์)

หากเด็กมีอาการแพ ้รุนแรง โรงครัวของโรงเรียนจะได ้รับคาแนะนาสาหรับการควบคุมอาหารจากนั กโภชนาการบาบัด
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KIELLETTY RAAKAAINE

SOVELTUU KYPSENNETTYNÄ

OIREET

อาหารต้องห้าม

สามารถร ับประทานได้หากผ่านการ
ปรุง

อาการ

kyllä

ei

ใช่

ไม่ใช่

Liitteenä lääkärintodistus
แนบใบร ับรองแพทย์
Mikäli lapsi / oppilas tarvitsee 2 viikoksi diagnoosin varmistamiseksi eliminaatiodieetin, asiasta voi sopia suoraan
keittiöhenkilökunnan kanssa.

ั ว่าเป็ นสาเหตุให ้เกิดอาการ 2
หากเด็ก/นักเรียนต ้องหลีกเลีย
่ งไม่รับประทานอาหารทีส
่ งสย
ั ดาห์เพือ
สป
่ ยืนยันการวินจ
ิ ฉั ยโรค สามารถจัดอาหารได ้โดยติดต่อกับเจ ้าหน ้าทีใ่ นโรงครัวได ้

ื่ ผู ้ปกครอง/ผู ้ดูแล
ลายมือชอ

Päiväys วันที่

Huoltajan allekirjoitus

Päiväys วันที่

ื่ พยาบาลประจาโรงเรียน
Terveydenhoitajan allekirjoitus ลายมือชอ
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