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1. Bevezetés 

 
A táplálékallergia specifikus, mindig reprodukálható, a táplálék-

tól nem várt tünetegyüttest okozó kóros immunreakció, amelyben a 
táplálék vagy annak összetevője allergénként viselkedik. Az allergia 
multifaktoriális megbetegedés, amely kialakulásában szerepet játsza-
nak az immunrendszer állapota, és a környezeti tényezők egyaránt. 

Az epidemiológiai adatok alapján megállapítható, hogy a 
táplálékallergia egyre nagyobb probléma világszerte. Nemcsak a leírt 
esetek száma növekszik, felnőtt, valamint a gyermek populáció egyre 
nagyobb százalékát érinti, hanem az allergénként számon tartott 
táplálékok köre is bővül. Az európai adatok szerint a felnőtt lakosság 
1%-a szenved valamilyen táplálékallergiában, míg a gyermekek 4-
6% táplálékallergiás. Nemcsak a táplálékallergia előfordulása, de a 
fő allergének is változnak a korral. A tojás és tejfehérje allergia 
viszonylag gyakori a gyermekek körében, a tehéntej-allergia 
előfordulását 2,25%-os, tojásallergiát 2,6%-os gyakoriságúnak 
találták. A földimogyoró allergia felnőtt és gyermekkorban egyaránt 
előfordul. Felnőttkorban az allergiás reakciók 50%-ért a gyümölcs-
latex keresztreakció, a Rosaceae félék, az Apiaceae félék, és az 
olajos magvak, a földimogyoró a felelősek. A táplálékallergiák 
előfordulási gyakorisága függ a földrajzi környezettől, és az adott 
terület táplálkozási szokásaitól is. Míg a tejfehérje, tojásfehérje, mint 
allergén az egész világon előfordul, addig a mustár, szezám allergia 
francia területen elterjedt, a hal és kagyló, rák érzékenység ott fordul 
elő, ahol az adott népcsoport táplálkozásában előfordul. 

A táplálékallergiák kezelésének kulcsfontosságú része a dieto-
terápia, azaz az allergént elkerülő étrend, az eliminációs diéta. 
A diéta hosszának megállapítása mindig egyéni elbírálás alá esik, de 
általánosságban kijelenthető, hogy az allergiás tünetek megszűnéséig 
szükséges az allergént elkerülő étrendet tartani. Az elkerülő étrend 
mindig személyre szabott, a DBPCFC eredménye határozza meg. 
A megfelelően biztonságos allergénmentes táplálkozást, azonban a 
diagnosztika, az allergén azonosítás problémáin túl megnehezíti az, 
hogy az allergének listája, az allergiás tünetek megjelenése igen 
változatos. Az Európai Parlament és Tanács 2003/89-es (2000/13/EC 
módosítása) jelölésről szóló irányelv az élelmiszer-összetevők 
feltüntetésével kapcsolatban az allergének közül kiemeli a 
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legfontosabbakat. Magyarországon a 19/2004. (II. 26.) FVM-
ESzCsM-GKM együttes rendelet, és annak módosítása (40/2008.) az 
élelmiszerek jelöléséről részletesen megadja, milyen összetevők 
jelölése kötelező. 

A táplálékallergiás fogyasztók számára maga a terápia része, 
hogy meg tudja állapítani, hogy az élelmiszer alkotórészei számára 
fogyaszthatók-e. A tényleges allergént elkerülő étrend rontja az 
életminőséget, befolyásolja az allergiás egyén szociális, társadalmi 
aktivitását is. A téma az egészségügy területén túlmutat, és a sok 
egyéb területnek van ráhatása arra, hogy megoldható legyen az 
allergént elkerülő étrend. A táplálékallergiások menedzselése több 
területhez tartozik. Ilyen, például a táplálékallergia által érintett 
területek az élelmiszerbiztonság, a fogyasztóvédelem, a 
fogyasztótájékoztatás. Az élelmiszerbiztonsághoz hozzátartozik a 
táplálékallergiás betegek allergén információhoz jutási igényének 
teljesítése is. A biztonságos allergén elkerülő étrend megvalósítása a 
valósághű tájékoztatás nélkül igen nehéz, vagy egyáltalán nem 
lehetséges. 
 
 

2. Célkitűzés 
 

A kutatás alapvető célkitűzése a táplálékallergiában szenvedő 
betegek számára leghatékonyabb kezelési lehetőségek, több szem-
pont alapján a legjobbnak ítélt beavatkozási pontok és módszerek 
feltárása. 

További célkitűzés egy véleményspektrum kialakítása a táplá-
lékallergia témáról, amely alapján kifejleszthető a hatékonyabb 
betegmenedzselés az egészségügy keretein kívül, valamint egy 
hatékonyabb fogyasztó tájékoztatatás az élelmiszerek allergén tartal-
máról. Célom az volt, hogy megismerjem azoknak a különböző 
területeken dolgozó, többségükben az allergológia kérdéskörében 
mélyreható ismeretekkel nem rendelkező szakembereknek a 
véleményét a legfontosabb intézkedésekről - akik pozíciójukból 
adódóan - döntéseikkel befolyásolhatják a táplálékallergiás betegek 
biztonságos élelmiszerellátását, életvitelét. A prioritásokról kiala-
kított vélemények összehangolása, és a táplálékallergiás betegek 
kezelésében legkompetensebb allergológus, és a diétát menedzselő 
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dietetikus álláspontjához való közelítése, segíthetné leghaté-
konyabban a legcélravezetőbb döntések kialakítását. 
 

 
3. Módszerek 

 
A komplex megközelítés alapján felépített, számítástechnikai 

hátterű, több kritériumos interjú módszer segítségével különböző 
területek szakértőinek, döntéshozóinak több kritérium alapján 
alkotott véleményét vizsgáltam a táplálékallergia témáról. Az 
interjúk során nem az alany személyes nézőpontjára voltam kíváncsi, 
hanem az általa képviselt terület, a témában kialakított álláspontjára. 

Az interjú előre meghatározott húsz megállapítást, úgynevezett 
opciót és a kiértékelésük releváns szempontjait, úgynevezett kritériu-
mokat tartalmaz. Az opciók átfogó, teljes képet adnak arról, hogy 
mely intézkedések, kezdeményezések lehetnek célravezetők a 
táplálékallergiák kezelésében, a hatékonyabb beteg ellátás 
érdekében. 

A táplálékallergiások menedzselésével kapcsolatos szakterü-
letek a következők: jogszabályalkotás, élelmiszerbiztonság és –
ellenőrzés, élelmiszeripar és élelmiszerforgalmazás, média, vendég-
látás és közétkeztetés, fogyasztóvédelem, egészségügyi szak-
emberek, szakmai szervezetek és tudományos társaságok, beteg 
érdekképviseleti egyesületek. A megkérdezett szervezeteket 
úgynevezett SH-perspektívákba (stakeholder perspektíva) soroltam, 
így a következő területek véleményét hasonlítottam össze: nonprofit 
szervezetek (A), egészségügy és kutatás (B), piacorientált cégek (C), 
fogyasztóvédelem (D), szabályozás, ellenőrzés (E), média (F). Az 
említett szakterületekről összesen 30 interjú készült. A szakirodalom 
és egy korábbi előkutatás tapasztalatai alapján arra törekedtem, hogy 
a témában érdekelt összes szakterület képviseltesse magát. Az 
interjúk átlagos időtartama 1,5 óra volt (1,5±0,50; szélső értékek 1 és 
2,5 óra), amely sok tényezőtől függött, mint például a szakember 
témában való tájékozottságától, de a véleménye határozottságától is. 
Az interjúkat az előkutatás tapasztalatait figyelembe véve a 
megkérdezett munkahelyén, személyesen készítettem el. 
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Az interjú négy egymásra épülő részből áll, amelyek a következők: 
 

1. lépés: Az opciók és a kritériumok azonosítása 

Az opciók alatt azokat a lehetséges stratégiákat, beavatkozási 
pontokat, cselekvési terveket értem, amelyeket a táplálékallergia 
komplex kezelés helyzetének javítása érdekében lehet alkalmazni. 
Áttekintettem, hogy a különböző nézőpontokból milyen cselekvési 
lehetőségek fogalmazódhatnak meg, és ezeket a cselekvési lehető-
ségeket húsz ténymegállapításban fogalmaztam meg. Az interjúalany 
áttekintette, és különböző szempontból minősítette az opciókat, így 
alkotva összehasonlítható véleményt. 

A következő húsz opció került részletes kifejtésre az interjúban: 
az élelmiszeripari jogi szabályozás, jelölés, csomagolás, megjelení-
tés, a tájékoztatás ellenőrzése, ellenőrző hálózat létrehozása, a 
valósághű fogyasztó tájékoztatás, a Allergia Adatbank működtetése, 
allergénmentes termékválaszték bővítése, támogatási rendszer műkö-
dése, a kereskedelem szerepe, szakember oktatás, betegedukáció, a 
táplálékallergia diagnózisa a betegtájékoztatás szempontjából, beteg-
ellátás, prevenciós lehetőségek, dietetikai tanácsadás, finanszírozási 
kérdések, a speciális étrend költségvonzata, szociális és társadalmi 
hatás, tudományos kutatás fejlesztése, beteg támogatás, terápiás 
protokoll kidolgozása. 
 
2. lépés: A pontszámok meghatározása 

Az opciókat három, előre meghatározott kritérium alapján 
értékelték. Az értékelés az összehasonlíthatóság érdekben egy 
számegyenesen, tízes pontrendszer alapján történt, ahol az 1-4 pont 
közötti értékek az opció rossz megítélését, 4-6 pont közötti értékek a 
semleges megítélést, míg a 6-10 pont közötti értékek a kedvező 
megítélést jelentették. Az opciók összehasonlítása, előnyeik és 
hátrányaik értékelése a kritériumok alapján történt. A kritériumok 
olyan tényezők, amelyek az opciók értékelése szempontjából 
relevánsak. Az interjúalany valamennyi opciót minden kritérium 
szempontjából egyedileg értékelte. Ezek szerint a 20 opcióról 3 
nézőpontból alkotott véleményt az interjúalany. A módszer lehető-
séget adott arra, hogy a döntéshozó szakember egy vélemény-
spektrumot alakítson ki azáltal, hogy minden egyes opcióra, minden 
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egyes kritérium alapján egy alacsonyabb és egy magasabb 
pontszámot is adjon. Az alacsonyabb pontszám a negatív vagy 
pesszimista véleményt, míg a magasabb pontszám a pozitív vagy 
optimista megítélését jelentette. A kritériumokat igyekeztem úgy 
meghatározni, hogy minél kevesebb átfedés, és így minél kevesebb 
bizonytalansági tényező legyen a pontozáskor. A következő három 
kritérium alapján alkotott véleményt a döntéshozó: költség-
hatékonyság, a cselekvés megvalósíthatósága, az adott opció által 
érintett táplálékallergiás betegek körének kiterjedése. 
 
3. lépés: A súlyok hozzárendelése, súlyozás 

A súlyozás során a különböző kritériumok relatív fontosságát 
kellett meghatározni. A pontok specifikus ítéleteket fejeznek ki az 
egyes opciók kritériumok szerinti megítélésében. A súlyok a 
kritériumok egymáshoz viszonyított fontosságát tükrözik. 
 
4. lépés: Az összpontszámok, végeredmény áttekintése 

A pontozás során intervallumokat adtam meg (pesszimista - 
optimista), így az összkép is intervallumokat ad meg. Minél 
szélesebb ez az intervallum, annál nagyobb az opcióval kapcsolatos 
bizonytalanság. Az intervallum számegyenesen történő 
elhelyezkedése pedig, arra utal, hogy mennyire értékelte pozitívan az 
adott opciót. 

 
Az interjú eredményeit egyrészről objektíven a pontrendszer 

alapján, másrészről a szöveges kommentárok alapján hasonlítottam 
össze, és állítottam rangsorba az opciókat, mint lehetséges 
beavatkozási pontokat. Az interjú során kapott számszerűen 
megjeleníthető eredményeket varianciaanalízis és t-próba statisztikai 
módszerekkel dolgoztam fel p=0.05 szignifikancia szintnél. 
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4. Eredmények 

 
Az interjú eredménye olyan aggregált kép, amely az egyes 

opciók pontozásából és a kritériumok súlyozásából adódik össze. Az 
egyes opciók megítélésében egytényezős varianciaanalízis alapján 
nincs szignifikáns különbség (p=0,05) sem kritériumonkénti 
bontásban, sem mindhárom kritérium figyelembe vételénél. A 
módszer maga, illetve az interjú szöveges kiegészítései lehetővé 
tették, hogy az összes SH-perspektíva véleménye alapján kialakítsak 
egy rangsort. Ezt az összképet árnyalják, egészítik ki az 
interjúalanyok szöveges kommentárjai. A módszereknél ismertetett 
három kritérium fontosságát a súlyozással minden egyes 
perspektívában azonosnak ítélték a megkérdezettek. 

Az eredmények összesítése és értékelése alapján a 
betegmenedzselés a táplálékallergiások kezelésének legfontosabb 
része. A legjobb beavatkozási pont az oktatás. Mind a betegedukáció, 
mind a szakemberoktatás a leglényegesebb beavatkozási pont a 
táplálékallergiások kezelésében. A rangsorban következnek az 
allergén jelölésről szóló opciók. Az Allergia Adatbank működése a 
10. helyre került. A legrosszabb stratégiák a piaci szektor támo-
gatása, valamint a nagyon nehezen megváltoztatható opciók, mint 
például a szociális, társadalmi környezet megváltoztatásáról, vagy a 
diéta költségvonzatának csökkentéséről szóló ténymegállapítások. 
A diagnózis rangsorban való hátrébb (11. hely) kerülése is 
elgondolkoztató, hiszen a jó diagnózis nélkül nincs jó terápia sem. 
Az egészségügyi rendszer támogatása (18. hely) sem jó stratégiai 
pont, annak ellenére, hogy az egészségügyi ellátás nem mellőzhető a 
táplálékallergiások kezelésében. 

Összességében elmondható, hogy a táplálékallergiások kezelése 
gyakorlatilag megvalósíthatatlan a hatékony betegoktatás és allergén 
információk nélkül. Az élelmiszer jogi szabályozás opciójának 
megítélése különbözött a perspektívák szerint. A média, marketing 
terület képviselői, valamint a fogyasztóvédő kedvezően, míg 
elsősorban a piacorientált cégek és a non-profit betegszervezetek, 
egészségügy képviselői is ugyanezt az opciót kedvezőtlenül ítélték 
meg rálátásuknak megfelelően. A jogi szabályozás megvalósít-
hatósága és a költség-hatékonysága a legkedvezőtlenebb. 
Az élelmiszerek jelölését, mint beavatkozási pontot, elsősorban a 



7 

megvalósíthatóság, és a költség-hatékonyság szempontjából ítélték 
jónak. Jó beavatkozási pontnak a média/marketing területen 
dolgozók, a fogyasztóvédelmi szakember és a betegszervezetek kép-
viselői találták a korrekt, átgondolt allergén jelölést. Az interjú-
alanyok szerint az allergiás fogyasztók nem minden esetben tudják 
értelmezni a címkén található információkat, ezért is szükséges az 
érintett fogyasztók oktatása. A különböző területek döntéshozói a 
Magyar Táplálékallergia és Táplálékintolerancia Adatbank műkö-
dését szükségesnek tartják, mert a jelenlegi jogi szabályozást, 
allergén jelölést kiegészíti, és megkönnyíti az allergiás fogyasztók 
tájékozódását. A legfontosabbnak a fogyasztó védelem, valamint a 
jogszabályalkotók tartják. A gazdaságosság szempontjából nem a 
legjobb beavatkozási pont, de mégis a legkönnyebben megvalósít-
hatónak gondolják az interjúalanyok. A három ténymegállapítás 
mindegyike a táplálékallergiás, táplálékintoleranciás betegek 
információhoz jutásának egy-egy lehetséges beavatkozási pontja. 
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5. Az értekezés új tudományos eredményei 
 
1. Elsőként végeztem számítástechnikai hátterű, több kritériumos 

interjú módszerrel felmérést, amely a táplálékallergiás betegek 
kockázatmentes allergén elkerülő diétájának biztosításának 
érdekében történt. 

 
2. Megállapítottam, hogy a több kritériumos interjú módszer 

alkalmas a táplálékallergiák komplex kezelésének több 
nézőpontú megtervezésére, stratégiai pontok kialakítására. 

 
3. A táplálékallergiások biztonságos ellátását össztársadalmi 

feladatként tekintettem, és a beavatkozási stratégiák leghaté-
konyabb módját a különböző szakterületek véleménye alapján 
alakítottam ki. Ezek a beavatkozási pontok multidimenzio-
nálisak, multiprofesszionálisak. 

 
4. Felmérésemben feltártam, hogy mindhárom alkalmazott 

kritériumnak komoly jelentősége van egy hatékonyan működő 
betegmenedzselésben. 

 
5. Valamennyi döntéshozó csoport véleményét figyelembe véve a 

betegoktatást és a szakemberoktatást találtam a leghatékonyabb 
beavatkozási pontoknak. A táplálékallergiás betegek minden-
napos életvitelét megkönnyíti a különböző terülteken dolgozó 
szakemberek témában való jártassága, így a vendéglátó ipari, 
élelmiszeripari, kereskedelmi szakemberek, valamint a pedagó-
gusok gyakorlati szintű oktatása. 

 
6. Az interjúk eredményei azt támasztják alá, hogy az allergént 

elkerülő diéta csak folyamatos betegmenedzseléssel, infor-
mációszolgáltatással valósítható meg. 

7. A munkám során bebizonyosodott, hogy a biztonságos allergént 
elkerülő diétához szükséges tudás készség szinten történő 
elsajátítása csak a különböző dietetikusi tanácsadási technikák 
változatos alkalmazásával valósíthatók meg. 
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8. Vizsgálati eredményeim a különböző szakterületek közötti 
kommunikáció javításának szükségességét támasztják alá. 

 
9. Az elemzett véleményekre alapozva megállapítottam, hogy a 

komplex betegmenedzselésnek lényeges részét képezi az 
élelmiszerek allergén jelölése, de az érintett fogyasztók felé 
történő információ átadás nélkül ez nem lehetséges. 

 
10. A felmérésemből kiderült, hogy az Allergia Adatbank munkája 

nem nélkülözhető a táplálékallergiások menedzseléséből. 
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