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Stan wiedzy personelu szkół podstawowych 
na temat alergii na pokarmy

The level of food allergy knowledge among primary school personnel

MAREK KOWALSKI, BARBARA MAJKOWSKA-WOJCIECHOWSKA, ALEKSANDRA WARDZYŃSKA, MARTA WYSOCKA,
MAREK L. KOWALSKI

Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie

Wprowadzenie. Alergie, w tym alergie na pokarmy, stanowią istot-
ny problem zdrowotny wśród dzieci szkolnych. Nie wiadomo, na ile 
środowisko szkolne (nauczyciele, opiekunowie) jest przygotowane 
do prowadzenia działań profilaktycznych i reagowanie na zagrożenia 
związane z obecnością u dzieci alergii na pokarmy.

Cel pracy. Ocena stopnia przygotowania personelu szkół podsta-
wowych w Łodzi w przypadku wystąpienia ostrej reakcji alergicznej 
u uczniów. 

Materiał i metody. Do dyrektorów 62 wylosowanych szkół podsta-
wowych w Łodzi zwrócono się z prośbą o wypełnienie ankiety euro-
pejskiego programu badawczego EuroPrevall, zawierającej 56 pytań 
dotyczących problematyki alergii na pokarmy.

Wyniki. Zgodę na udział w badaniu wyraziło 93% dyrektorów wy-
losowanych szkół, a 81% z nich zwróciło ankiety. Większość ankiet 
– 76% została wypełniona przez pielęgniarki. Obecność uczniów 
z alergią zgłosiły 84% szkoły. Średnio podano obecność 12 uczniów 
z alergią pokarmową w szkole. Opracowane sposoby identyfikacji ta-
kich uczniów podano w 68% szkół. W przypadku wystąpienia ostrej 
reakcji alergicznej najczęściej (74% ankietowanych) telefonowano 
by do rodziców, następnie w 50% szkołach wezwano by pogotowie 
ratunkowe. Choć aż w 72% szkół (n=36) dostępna była adrenalina, 
jedynie w 10% szkół podano by adrenalinę w razie zagrożenia. 

Wnioski. Stosunkowo niski poziom wiedzy personelu szkolnego na 
temat alergii pokarmowej i sposobów  reagowania w sytuacji za-
grożenia życia lub zdrowia wskazuje na konieczność prowadzenia 
szerszej akcji edukacyjnej w tej grupie zawodowej.

Słowa kluczowe: alergia pokarmowa, dzieci, adrenalina, pielęgniarki 
szkolne

Summary

Introduction. Food allergy seems to be quite prevalent among scho-
ol children and may be associated with significant risk for sensitized 
children. No information is available on the knowledge that school 
personnel possess on this subject and their ability to react to poten-
tial situations. 

Aim of the study. To evaluate the level of knowledge and compe-
tence of the school personnel in the management and prevention of 
food allergy symptoms in school children.

Material and methods. The heads of 62 randomly selected primary 
schools in Lodz were asked to complete the Europrevall European 
research program questionnaire. The 56-item questionnaire assessed 
food allergy. 

Results. Almost all (93%) heads agreed to take part in the study and 
81% returned the questionnaire. Most of the questionnaires, 76% 
were completed by nurses. Children with food allergy were reported 
in 84% of the schools with an average of 12 allergic children per scho-
ol. In 68% of the schools various procedures for the management of 
food allergy related events were prepared: in 74% of the schools the 
parents would be called, while in 50% of the schools an ambulance 
would be called. Although epinephrine was available in 72% of the 
schools, only 10% of the personnel were able to administer it. 

Conclusion. The personnel of the schools demonstrated a relatively 
low level of awareness and knowledge about food allergy, thus the 
development of educational programs at schools is desirable. 
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Nadwrażliwość na pokarmy definiuje się jako wystę-
powanie reakcji niepożądanych po pokarmach przyjmo-
wanych w dawkach tolerowanych przez osoby zdrowe 
[1,2]. Objawy mogą nadwrażliwości mogą dotyczyć 
zarówno przewodu pokarmowego, jak i innych narzą-

Food hypersensitivity is defined as the occurrence of 
unwanted reactions to food consumed in doses tolerated 
by healthy people [1,2]. Symptoms of hypersensitivity may 
affect the gastro-intestinal tract as well as other organs 
(skin, the respiratory system). Different pathogenetic me-
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dów (skóra, układ oddechowy). W reakcjach tego typu 
mogą brać udział różne mechanizmy patogenetyczne, co 
utrudnia prawidłowe rozpoznanie choroby [3,4]. Tylko część 
tych objawów ma charakter alergii na pokarmy związanej 
z obecnością swoistych immunoglobulin klasy IgE. Częstość 
występowania nadwrażliwości po spożyciu pokarmów 
w różnych populacjach szacowana jest na 1,3-42% [2,5,6]. 
Rozbieżności w wynikach badań mogą odzwierciedlać rze-
czywiste różnice występowania nadwrażliwości (a skutek 
odmienności genetycznych, specyfiki środowiska, zwyczajami 
żywieniowymi) lub też są związane z metodologią badawczą, 
definicją nadwrażliwości, jak i swoistością i czułością sto-
sowanych dla rozpoznania testów diagnostycznych [7-10]. 
Choć częstość IgE-zależnej alergii na pokarmy wśród dzieci 
szkolnych nie przekracza 5%, to jej wystąpienie wiążą się 
z wysokim ryzykiem wystąpienia objawów ogólnych, w tym 
anafilaksji u uczulonego dziecka [11,12]. Unikanie uczulają-
cych pokarmów jest trudne, szczególnie w przypadku aler-
genów pokarmowych obecnych w pokarmach złożonych, 
których składniki (np. orzechy, mleko) nie zawsze są umiesz-
czane są na etykietach [13-15]. Utrudnia to prowadzenie die-
ty eliminacyjnej i ułatwia wystąpienie niespodziewanej reakcji 
alergicznej [12,16-20]. Ponadto reakcje tego typu mogą mieć 
przebieg dwufazowy: natychmiastowy i opóźniony [17,21]. 
Niepokój może budzić fakt, że nadwrażliwość na pokarmy 
(zwłaszcza jej postać alergiczna) może także prowadzić do 
wstrząsu anafilaktycznego [16,17,22], szczególnie u dzieci, 
a co za tym idzie, być przyczyną bezpośredniego zagrożenia 
zdrowia i życia [23,24].

Ponieważ reakcje alergiczne mogą wystąpić w czasie 
pobytu dziecka w szkole, istotnym jest, aby personel 
szkolny dysponował podstawową wiedzą o reakcjach 
na pokarmy oraz był przeszkolony w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy. Jak dotąd nie przeprowadzano takiej 
oceny personelu szkolnego tak w Polsce, jak i w innych 
krajach europejskich.

Celem pracy była ocena wiedzy personelu szkolnego na 
temat alergii na pokarmy oraz możliwości udzielania po-
mocy dziecku w razie wystąpienia reakcji nadwrażliwości 
na pokarmy w szkole. 

Materiał i metody

Pacjenci 

Badaniami objęto 62 szkoły podstawowe, wylosowane 
spośród 134 szkół z terenu Łodzi. Do badań wykorzystano 
ankietę zawierającą 56 pytań skierowanych do dyrektorów 
szkół, których poproszono o jej wypełnienie lub upoważ-
nienie do tego zadania innej osoby spośród personelu danej 
jednostki. Pytania stawiane w ankiecie dotyczyły oceny stanu 
wiedzy osób zatrudnionych w szkołach podstawowych na 
temat nadwrażliwości na pokarmy. Analizowano również 
metody identyfikacji chorych dzieci stosowane przez perso-
nel szkolny, przyjęte formy zapobiegania objawom, a także 
schemat udzielania pomocy i reagowania w przypadku wy-
stąpienia ostrej reakcji alergicznej podczas zajęć szkolnych. 
Ocenie poddano też warunki do udzielania pierwszej pomocy 
w przypadku wystąpienia anafilaksji, jak również stopień za-
interesowania personelu tematyką alergii pokarmowej.

chanisms may be involved in these type of reactions, which 
impede the correct diagnosis of a disease [3,4]. Only some 
of these symptoms are manifested in the form of food 
allergy with the presence of specific IgE immunoglobulins. 
The prevalence of hypersensitivity after food consump-
tion is estimated at 1.3-42 % [2,5,6]. Divergences in the 
findings may reflect real differences in the prevalence of 
hypersensitivity (as a result of genetic differences, envi-
ronmental specificity and eating habits) or are connected 
with the methodology of the studies, the definition of 
hypersensitivity as well as with the sensitivity and specyfi-
ty of diagnostic tests [7-10)]. Although the prevalence of 
IgE - dependent food allergy among schoolchildren does 
not exceed 5%, the presence of food allergy is connected 
with the high risk of the general symptoms occurring, 
including anaphylaxis in allergic children [11,12]. It is dif-
ficult to avoid allergenic food, especially in cases of food 
allergens present in complex food, whose ingredients (e.g. 
nuts, milk) are not always included on the labels [13-15]. 
This means that an elimination diet is more difficult to fol-
low and increases the risk of unexpected allergic reactions 
[12,16-20]. Moreover, such types of reactions may occur 
in two stages: immediate and delayed [17,21]. It may be 
disturbing to learn that food hypersensitivity (especially its 
allergic form) may lead to anaphylactic shock [16,17,22], 
especially in children, and trigger a direct threat to life or 
health [23,24].

Since allergic reactions can appear while a child is pre-
sent at school, it is essential that school personnel have 
some basic knowledge concerning food reactions and be 
trained in giving first aid. The evaluation of school person-
nel has not yet been done in Poland and in other European 
countries. 

The aim of the study was to evaluate the level of food 
allergy knowledge among school personnel and their 
competence in giving first aid to a child in case of a food 
hypersensitivity reaction while at school. 

Material and methods

Subjects

The study was conducted in 62 primary schools, ran-
domly selected from 134 schools in Lodz. The heads or 
other authorised members of the school personnel were 
asked to fill in a 56-item questionnaire, which assessed 
the level of knowledge concerning food hypersensitivity 
among primary school personnel. The methods analysed 
concerned how to identify food-allergic children as used 
by school personnel, accepted forms of preventing symp-
toms, the scheme of giving first aid and reacting in case 
of a severe allergic reaction during classes. Conditions for 
giving first aid in cases of anaphylaxis were evaluated as 
well as the level of personnel’s interest in the subject area 
of food allergy. 
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Badania prowadzono za zgodą Komisji Bioetyki Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi (NRR/80/07/KE z 20.03.2007). 

Nasze badania były częścią programu prowadzonego 
równolegle w 10 krajach Europy, zgodnie założeniami 
projektu: Epidemiology of food allergy in children and 
adults – Europrevall, w którym Uniwersytet Medyczny 
w Łodzi był jednym z partnerów [11].

Wyniki

Spośród 62 rozdanych dyrektorom  wylosowanych 
szkół kwestionariuszy zwrócono 50, co stanowiło 81%. 
Większość ankiet została wypełniona przez pielęgniarki 
szkolne, tylko część wypełnili dyrektorzy placówek lub 
nauczyciele/pedagodzy szkolni (ryc. 1).

The study was conducted after approval from the 
Bioethical Commission of the Medical University of Lodz 
(NRR/80/07/KE from 20.03.2007).

Our study was part of a programme conducted in colla-
boration with 10 other European countries, according to the 
project: Epidemiology of food allergy in children and adults 
– Europreval. The Medical University of Lodz was one of the 
partners in the programme [11].

Results

From 62 questionnaires given to the heads of randomly 
selected schools, 50 were returned (81% response rate). 
Most of the questionnaires were filled in by school nur-
ses, only a few by the heads or teachers/school educators 
(Fig.1). 

Rycina 1. Osoby z personelu szkolnego wytypowane do wypełnienia 
ankiet

Fig. 1 School personel selected to complete questionnaires.

Obecność w szkole dzieci z objawami 
nadwrażliwości na pokarmy

Z danych uzyskanych z ankiet wynika, że w 84% (n=42) 
szkół odnotowano przynajmniej jeden przypadek wy-
stąpienia nadwrażliwości na pokarmy wśród uczniów. 
W poszczególnych szkołach podawano od 0 do 80 dzieci 
z alergią pokarmowa; średnio 12 dzieci na szkołę.

Sposoby identyfikacji chorych dzieci 

Posiadanie w szkole systemu aktywnego identyfiko-
wania dzieci z alergią pokarmową deklarowano w 68% 
(n=34) szkół. W szkołach tych informacje uzyskiwano 
głównie poprzez wywiad z rodzicami i/lub podczas bilan-
sów zdrowia. Listy uczniów z alergią pokarmową posia-
dano jednak tylko w 18% (n=9) placówek. Jedno dziecko 
nosiło bransoletkę umożliwiającą szybkie rozpoznanie 
jego choroby. 

Stan wiedzy personelu na temat alergii 
pokarmowej

Znajomość objawów alergii pokarmowej deklarowało 
47 (94%) respondentów jednakże nie zawsze potrafiło 
wskazać je prawidłowo (tab. 1). Umiejętność prawidło-
wej interpretacji etykiet pokarmowych (czyli identyfikacji 
substancji pokarmowych mogących wywołać reakcje aler-
giczną) deklarowało 22% (n=11) ankietowanych, zaś edu-
kację uczniów w tym zakresie prowadzono w 42% (n=21) 

Presence of children with food 
hypersensitivity in schools. 

Information obtained from the questionnaires shows 
that at least one case of food hypersensitivity was recor-
ded among the children in 84% (n=42) of the schools. 
Individual schools reported from 0 to 80 children having 
a food allergy (12 children per school on average). 

Methods of identifying children with food 
allergy 

A total of 68% (n=34) of the schools declared they 
had a system of active identification of children with food 
allergy. Information was obtained mostly from the history 
given by parents and/or during health checks. Only 19% 
(n=9) of the schools had lists of food-allergic children. 
One child wore a bracelet which enabled the quick dia-
gnosis of food allergy. 

Level of the food allergy knowledge among 
personnel.

Some knowledge of food allergy symptoms was decla-
red by 47 (94%) of the respondents; however, they were 
not always able to indicate them correctly (Tab. 1). The 
ability to interpret food labels correctly (identification of 
food substances which may cause an allergic reaction) was 
declared by 22% (n=11) of the respondents; in this area 
42% (n=21) of  the children were educated at the schools. 
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jednostkach. Ponadto zaledwie w 7 szkołach (14%) pro-
wadzone były szkolenia, skierowane do nauczycieli i pie-
lęgniarek szkolnych, w kierunku rozpoznawania objawów 
alergii. Były one prowadzone przez lekarzy, pielęgniarki lub 
pracowników uczelni medycznej. W szkoleniu takim nigdy 
nie uczestniczył cały personel, a co najwyżej 20 osób. 

Moreover, training in the diagnosis of allergy symptoms 
for teachers and school nurses had been performed at 
only 7 schools (14%). Training was performed by doctors, 
nurses or employees of medical universities. The personnel 
as a whole had never participated in such training; the 
maximum number of participants was 20 per school. 

Najczęściej prawidłowo zgłaszane objawy/Symptoms 
most frequently reported correctly

Nieprawidłowo wskazane objawy/Symptoms indicated 
incorrectly

• świąd i zmiany skórne/skin pruritus and cutaneous 
lesions

• obrzęk powiek i jamy ustnej/blepharoedema and 
oedema of the oral cavity

• wysypka/rush
• duszność/dysponoea
• wstrząs/dysponoea

• martwica komórek/cell necrosis
• senność/sleepiness
• apatia/apathy
• kołatanie serca/cardiopalmus
• wzrost temperatury/temperature rise

Tab. 1. Najczęściej udzielane odpowiedzi na pytanie o objawy alergii pokarmowej
Tab. 1 The most frequently given answers to a question concerning food allergy symptoms.

Politykę niedzielenia się posiłkami, napojami pomiędzy 
uczniami, a także niekorzystania z tych samych naczyń za-
równo na stołówce, jak i w trakcie przerw zadeklarowano 
w 42% (n=21) szkołach (ryc. 2).

42% (n=21) of the schools declared non-sharing food 
and drink policies as well as not using the same dishes in 
school canteens and during breaks. (Fig.2)

Rycina 2. Poziom prowadzenia edukacji z zakresu alergii pokarmowej. Fig. 2 Level of education in the area of food allergy. 

Schemat postępowania w sytuacjach nagłych 

Chociaż w 43 szkołach (68% badanych) stwierdzono 
posiadanie ustalonego planu postępowania w nagłych przy-
padkach alergii u dzieci, podawane sposoby postępowania 
nie wskazywały na ich profesjonalne przygotowanie. W przy-
padku wystąpienia ostrej, nagłej reakcji alergicznej najczęściej 
(74% szkół) telefonowano by do rodziców, mniej szkół decy-
dowałoby się na wezwanie pogotowia ratunkowego (50%), 
zaś jedynie w 10% szkół podano by adrenalinę (ryc. 3). Po-
między szkołami państwowymi a specjalnymi i prywatnymi 
stwierdzono istnienie statystycznie istotnej różnicy w sposo-
bie reagowania w stanach wymagających nagłej interwencji: 
w szkołach państwowych istotnie rzadziej niż w prywatnych 
wzywano by pogotowie ratunkowe [(p=0,033, OR=7,58(0,8-
68,5)]. Posiadanie adrenaliny, będącej lekiem pierwszego 
rzutu w przypadku wstrząsu anafilaktycznego, deklarowano 
w 72% (n=36) szkół, jednakże zaledwie 16% szkół (n= 
8) posiadało personel znający zastosowanie tego leku 
(ryc. 4). W większości przypadków adrenalina znajdowała się 
w gabinecie pielęgniarki szkolnej.

Emergency procedure guidelines 

Although 43 schools (68%) reported having an es-
tablished plan for managing sudden cases of allergy 
among children, the described methods did not indicate 
a professional background. In cases of a sudden, severe 
allergic reaction in 74% of the schools the parents would 
be called. Fewer schools would call an ambulance (50%), 
and only 10% of schools would administer epinephrine 
(Fig.3).There was a statistically significant difference be-
tween public, special or private schools in dealing with 
emergency situations: in public schools the ambulance 
would be called significantly less frequently [(p=0.033, 
OR=7.58(0.8-68.5)]. Epinephrine (a first-choice medicine 
in the case of anaphylactic shock) was available in 72% 
(n=36) of the schools, but only 16% (n=8) of the schools 
employed personnel aware of the use of this medicine 
(Fig.4). In most cases the epinephrine was stored at the 
school nurse’s office. 
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Poproszeni o określenie stopnia zainteresowania tema-
tyką alergii pokarmowej w skali od 0 do 100, ankietowani 
deklarowali średnio zainteresowanie na poziomie 51. Tyl-
ko 10% (n=5) ankietowanych deklarowała zainteresowa-
nie tą tematyką na poziomie wyższym niż w odniesieniu 
do innych jednostek chorobowych. Jednakże 44% (n=22) 
respondentów podało także, że samo badanie ankietowe 
miało istotny wpływ na wzrost ich zainteresowania pro-
blemem alergii pokarmowej (ryc. 5).

 Respondents were asked to describe their level of inte-
rest in the subject of food allergy using a scale of 0 to 100. 
They declared an interest at an average level of 51. Only 
10% (n=5) of respondents declared a stronger interest in 
food allergy than in other diseases. However, 44% (n=22) 
of respondents stated that the questionnaire had an im-
portant influence on raising their interest in the problem 
of food allergy (Fig 5). 

Rycina 3. Planowany sposób postępowania w przypadku ostrej reakcji 
alergicznej

Fig.3 A method of managing a severe allergic reaction planed by 
school personel 

Rycina 4. Częstość deklarowania posiadania adrenaliny oraz jej użycia Fig.4 Frequency of declaration of having epinephrine and being able 
to administer it

Rycina 5. Zainteresowanie tematyką alergii pokarmowej oraz wpływ 
ankiety na zmianę poziomu zainteresowania

Fig.5 Interest in the area of food allergy and the influence of the qu-
estionnaire on changing the level of interest. 

Dyskusja

Nasze badania stanowią pierwsza w Polsce próbę oceny 
stanu wiedzy personelu szkolnego na temat alergii na po-
karmy. Podobne badania prowadzone były w Szkocji [16], 
Francji [17] czy także w kilku stanach USA [12,20,26,29].

Discussion 

Our study is the first attempt to evaluate food allergy 
knowledge among school personnel in Poland. Similar 
studies have been conducted in Scotland [16], France [17] 
and in some states of the USA [12,20,26,29].
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Choć o dużym zainteresowaniu szkół tą problematyką 
świadczy wysoki stopień zwrotów ankiet, to niepokój 
może budzić fakt, że większość ankiet (76%) wypełnia-
nych było przez pielęgniarki. Mimo że są to osoby wy-
kwalifikowane w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
u dzieci na terenie szkoły, to jednak są zatrudniane w tych 
placówkach na cząstkach etatów i pracują najwyżej dwa 
razy w tygodniu po ok. 4 godziny. Tylko w jednej ze szkół 
objętych badaniem pielęgniarka pracowała codziennie. 
Podobną sytuację jednak obserwuje się na całym świecie 
[26,27]. Sądząc po tym, kto wypełniał ankiety, nauczyciele 
i dyrektorzy szkół wykazywali niewielkie zainteresowanie 
tą problematyką.

Z przeprowadzonych badań wynika, że w niemal 
wszystkich szkołach (94%) deklarowano umiejętności 
identyfikacji objawów nadwrażliwości na pokarmy u dzie-
ci pozostawionych ich opiece. Jednakże analizując objawy, 
charakteryzujące zdaniem ankietowanych nadwrażliwość 
na pokarmy, należy stwierdzić, że poziom wiedzy na ten 
temat jest wręcz zadziwiająco niski. Można to tłumaczyć 
tym, iż często nadwrażliwość pokarmowa jest nad in-
terpretowana przez chorych i rodziców [25]. Z rozmów 
z dyrektorami/nauczycielami przeprowadzonymi w wielu 
placówkach wynikało, że sami uważali siebie za osoby 
zbyt mało kompetentne do wypełnienia dostarczonych 
ankiet i chętnie przekazywali je pielęgniarkom szkolnym. 
Podobne spostrzeżenia przynoszą wcześniejsze badania 
prowadzone przez grupę badaczy z USA [28,29] 

Jak wynika z ankiet, tylko w 84% szkół zidentyfikowa-
no wśród uczniów co najmniej jedną osobę z objawami 
nadwrażliwości pokarmowej. Pozostaje to w sprzeczności 
z wcześniejszymi badaniami ankietowymi prowadzony-
mi wśród rodziców dzieci łódzkich szkół podstawowych 
wskazującymi, że dzieci z alergią pokarmową są obecne 
we wszystkich szkołach, a częstość podanej przez rodzi-
ców nadwrażliwości na pokarmy była wysoka średnio 41% 
[5]. Niedostateczna wiedza personelu szkolnego na temat 
stanu zdrowia uczniów oraz brak sposobu ich identyfikacji 
w czasie zajęć szkolnych w istotny sposób może utrudniać 
zapobieganie i udzielanie im pomocy w przypadkach wy-
stąpienia nagłych reakcji po pokarmach [21]. Biorąc pod 
uwagę fakt, iż zaledwie 22% szkół posiada personel potra-
fiący odpowiednio interpretować etykiety żywnościowe, 
zaś 44% przykłada jakąkolwiek uwagę do tego, by ucznio-
wie nie dzielili się posiłkami, należy uznać, iż w większości 
szkół nie możliwe jest odpowiednie kontrolowanie diety 
eliminacyjnej, koniecznej u dzieci z nadwrażliwością/
alergią na pokarmy [12,16,26]. 

Najbardziej niepokojące są dane dotyczące propo-
nowanych w szkołach sposobów reakcji na wystąpienie 
u dziecka reakcji podejrzanej o tło alergiczne. Znakomita 
większość respondentów (3/4) sugerowała telefonowanie 
do rodziców, co w oczywisty sposób oznacza opóźnienie 
jakiejkolwiek pomocy doraźnej. Z kolei 1⁄4 respondentów 
wskazywała na konieczność wezwania pogotowia ra-
tunkowego, co może wskazywać na pewną świadomość 
zagrożenia dla dziecka w przypadku reakcji alergii pokar-
mowej.

The high rate of returning the questionnaires indicates 
the significant level of interest in the issue. However, it 
may be disturbing that the majority of questionnaires 
(76%) were completed by nurses. Although nurses are 
trained in giving first aid in schools they work part-time, 
a maximum of twice a week for about 4 hours a day, while 
only one nurse worked on a daily basis. A similar situation 
can be observed all over the world [26,27]. We assume 
that teachers and school heads showed less interest in the 
issue because they did not participate in completing the 
questionnaires. 

The results of the study show that almost all schools 
(94%) declared the ability to recognise food hypersensiti-
vity symptoms in children. However, in analysing the food 
hypersensitivity symptoms described by the respondents, 
we found the level of their knowledge to be surprisingly 
low. This may be explained by the fact that food hyper-
sensitivity is often over interpreted by allergic children 
and parents [25]. The issue was discussed with the heads/
teachers of many schools and showed that they found 
themselves not competent enough to fill in the question-
naires and were eager to pass them on to school nurses. 
Earlier studies conducted in the USA by a group of resear-
chers produced similar findings [28,29].

The questionnaires show that only 84% of the schools 
reported having at least one child with food hypersensiti-
vity symptoms, which contradicts other surveys conducted 
among the parents of children from primary schools in 
Lodz showing that food-allergic children were present in 
all schools and the incidence of food hypersensitivity was 
reported high (41% on average) [5]. Inadequate knowled-
ge about children’s state of health among school person-
nel and the lack of methods for the recognition of symp-
toms during classes may significantly impede prevention 
and the giving of first aid in cases of sudden hypersensi-
tivity reactions following food consumption [21]. Taking 
into account the fact that only 22% of schools employ 
personnel able to read food labels correctly, and 44% pay 
attention to non-sharing food policies, it must be recogni-
sed that in the majority of schools is not possible to ma-
intain elimination diets at an adequate level necessary for 
children with food hypersensitivity/allergy [12,16,26].

The most alarming findings concern the methods sug-
gested for schools of dealing with allergy-related reac-
tions. The great majority of respondents (3/4) suggested 
calling the parents, which obviously delays immediate 
help. 25% of the respondents indicated the necessity to 
call the ambulance, which may suggest that they were 
aware of the danger to a child in the case of an allergic 
reaction to food. 
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W adrenalinę była zaopatrzona większość szkół (74%), 
co z pewnością jest spowodowane formalnym uwzględ-
nieniem rozporządzeń [30,31]. Jednak pomimo posiada-
nia tych leków w apteczce szkolnej, tylko w 16% szkół 
deklarowano, że ktoś z personelu posiada wiedzę i umie-
jętności dotyczące zastosowania i prawidłowego podawa-
nia adrenaliny, a zaledwie 10% oświadczyło, że by się na 
to zdecydowało [12,21,22,26].  

Pozytywnym efektem prowadzonych przez nas badań 
ankietowych było zwrócenie uwagi w wielu szkołach na 
istnienie i skalę problematyki nadwrażliwości na pokarmy 
u dzieci. Wielu respondentów sygnalizowało też wzrost 
zainteresowania profilaktyką i planowaniem sposobu i za-
kresu reagowania w przypadkach nagłych stanów alergii 
u dzieci a także deklarowało chęć udziału w specjalistycz-
nych szkoleniach z tego zakresu. Warto także zauważyć, 
że jak wskazują wyniki badań, niski stopień przygoto-
wania personelu łódzkich szkół podstawowych nie jest 
wyjątkowy w skali Europy, i nie odbiega szczególnie od 
poziomu w innych krajach [12,20,26,28,29].

Podsumowując uzyskane wyniki, należy stwierdzić, że 
stan wiedzy i przygotowania personelu szkolnego jest 
na niskim poziomie. W większości badanych szkół nikt 
z personelu nie byłaby w stanie sam udzielić pomocy 
w przypadku ostrej reakcji alergicznej, co mogłoby nawet 
stanowić zagrożenie dla życia dzieci. Przeprowadzone 
badania wskazują na konieczność zweryfikowania dotych-
czasowych zaleceń i określenie standardów w tym zakresie 
a przede wszystkim przeprowadzenie odpowiednich szko-
leń wśród personelu zarówno medycznego, jak i pedago-
gicznego w placówkach pedagogicznych w Łodzi. 
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The majority of schools (74%) were equiped with epi-
nephrine as a result of state regulations [30,31]. Although 
schools keep epinephrine as part of their first aid kits, only 
16% of the schools declared that they employed a person 
who had the knowledge and competence to use the cor-
rect technique of epinephrine administration. Only 10% 
of the schools were ready to give epinephrine to perform 
such actions [12,21,22,26].

A positive effect of our study was in drawing the at-
tention of the personnel to the presence and extent of 
the food hypersensitivity problem among children. Many 
respondents directly indicated an increased interest in 
prophylaxis and the preparation of procedures (methods 
and scope of actions) in case of sudden allergic conditions 
in children. An interest in skill training was also declared. 
It is worth noting that, according to the survey results, 
the low level of school personnel’s expertise in Lodz is not 
exceptional, and does not differ from the level of expertise 
in other countries [12,20,26,28,29].

In summary we must conclude that the level of know-
ledge and expertise among school personnel is low. In the 
majority of the schools there was nobody capable of gi-
ving first aid in case of a severe allergic reaction; this could 
even be life-threatening situation for a child. The studies 
indicate the necessity to verify earlier recommendations; 
new standards of managing the problem must also be 
created. Above all, special training for health-care and 
pedagogic personnel working in educational institutions 
in Lodz must be conducted. 

Acknowledgements

This work was founded by the EU trough (FP-6-FOOD-
CT-2005-514000).

Piśmiennictwo
  1. Bartuzi Z. Alergia na pokarmy. Niepożądane reakcje na pokarmy 

– definicja i klasyfikacja. Łódź, Mediton 2006: 13-16.

  2. Rance F, Datau G. Food allergies. The UCB Institute of Allergy 
2008: 7-20; 33-40. 

  3. Tokuko M., Sankei N., Masahiko A. Guidelines for Diagnosis and 
Management of Pediatric Food Allergy in Japan; Allergology 
International. 2007; 56: 349-361.

  4. Kyoko H., Yu-Yen L. Pekka L. Mechanism and Control of Food 
Allergy; Lebensmittel-Wissenschaft und-Technologie, 1999; 32: 
1-11.

  5. Majkowska-Wojciechowska B., Wardzyńska A., Wysocka M.,  
Kowalski M.K., Makowska J., Kowalski M.L. Nadwrażliwość 
na pokarmy w populacji dzieci Polski Centralnej. Wyniki badań 
ankietowych „EuroPrevall”. Alergia Astma Immunol. 2009; 1: 
35-44.

  6. Wysoka M, Jędrzejczak-Czechowicz, ML Kowalski. Nadwrażli-
wość na pokarmy wśród dorosłych mieszkańców Łodzi – bada-
nie ankietowe. Alergia Astma Immunol. 2007; 12: 191-199.

  7. Gideon L. Epidemiologic risks for food allergy; J Allergy Clin 
Immunol 2008; 121: 1331-6. 

  8. Marszałkowska J. Gutowska J. Samoliński B. Częstość wystę-
powania dodatnich testów skórnych na alergeny pokarmowe 

w specjalistycznej poradni alergologicznej. Alergia Astma Im-
munol. 2007; 12: 160-164.

  9.  Sampson H.A., Food allergy J Allergy Clin Immunol 2003;111:
540-7.

10. Kaczmarski M. Matuszewska E. Diagnostyka alergii I nietole-
rancji pokarmowej u dzieci Alergia Astma Immunol. 2000; 5: 
77-81.

11. www.europrevall.org

12. Rhim GS. McMorris MS. School readiness for children with food 
allergies Ann Allergy Asthma Immunol. 2001; 86: 172-6.

13. Gregory Puglisi, M.D., and Marianne Frieri. Update on hidden 
food allergens and food labeling Allergy Asthma Proc 2007; 28: 
634-639. 

14. Schwartz HJ. Latex. A potential hidden “food” allergen in fast 
food restaurants. J Allergy Clin Immunol 1995; 95: 139-140.

15. Schiappoli M, Senna G, Dama A i wsp. Anaphylaxis due to car-
rot as a hidden food allergen. Allergol Immunopathol (Madr.) 
2002; 30: 243-244.

16. Kirsty E. Rankin, Aziz Sheikh Serious Shortcomings in the Mana-
gement of Children with Anaphylaxis in Scottish Schools PLoS 
Medicine. 2006; 3: e326.



120 121Alergia Astma Immunologia 2009, 15 (2): 113-120

17.  D. A. Moneret-Vautrin, G. Kanny, M. Morisset, J. Flabbee, 
L. Gue´ nard, E. Beaudouin, L. Parisot, Food anaphylaxis in scho-
ols: evaluation of the management plan and the efficiency of 
the emergency kit Allergy 2001; 56: 1071-1076.

18. Sheetz AH, Goldman PG, Millett K, Franks JC, McIntyre CL, Car-
roll CR, Gorak D, Harrison CS, Carrick MA. Guidelines for ma-
naging life-threatening food allergies in Massachusetts schools. 
J Sch Health. 2004; 74: 155-60.

19. Leo HL, Clark NM. Managing children with food allergies in 
childcare and school Curr Allergy Asthma Rep. 2007; 7: 187-
91.

20. Young MC, Muńoz-Furlong A, Sicherer SH. Management of 
food allergies in schools: A perspective for allergists. J Allergy 
Clin Immunol. 2009; 124: 175-182.   

21. C. Lynne McIntyre, RN, PhD*; Anne H. Sheetz, RN, MPH†; Con-
stance R. Carroll, RN, MPH, Michael C. Young, MD, Administra-
tion of Epinephrine for Life-Threatening Allergic Reactions in 
School Settings. PEDIATRICS 2005; 116: 1134-1140. 

22. Elizabeth H. Tham, Sok Yan Tay, Dawn L.C. Lim Epinephrine 
auto-injector prescriptions as a reflection of the pattern of ana-
phylaxis in an Asian population. Allergy Asthma Proc 2008; 29: 
211-215.

23. B Alves, A Sheikh. Age specific aetiology of anaphylaxis Arch Dis 
Child 2001; 85: 348-349.

24. Wüthrich B. Lethal or life-threatening allergic reactions to food. 
J Investig Allergol Clin Immunol. 2000; 10: 59-65. 

25. Daryl R. Altman, MD, and Lawrence T. Chiaramonte. Public 
perception of food allergy. J Allergy Clin Immunol 1996; 97: 
1247-51.

26. Muńoz-Furlong A. Food allergy in schools: concerns for allergi-
sts, pediatricians, parents, and school staff. Ann Allergy Asthma 
Immunol. 2004; 93(5 Supp. 3): 47-50.

27. Gaudreau JM The challenge of making the school environment 
safe for children with food allergies. J Sch Nurs. 2000; 16: 5-
10.

28. Joyce E Yu, Arvind Kumar, Christine Bruhn, Suzanne S Teuber, 
Scott H Sicherer. Development of a food allergy education reso-
urce for primary care physicians. BMC Medical Education 2008; 
8: 45.

29. Ruchi S Gupta, Jennifer S Kim, Julia A Barnathan, Laura B Ams-
den, Lakshmi S Tummala, Jane L Holl. Food allergy knowledge, 
attitudes and beliefs: Focus groups of parents, physicians and 
the general public. BMC Pediatrics 2008; 8: 36.

30. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. 
w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być 
doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem 
zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzą-
cych w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie. 
(Dz. U. Nr 236, poz. 2000).

31. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, dia-
gnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez 
pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskie-
go. (Dz. U. Nr 210, poz. 1540).




