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3․ Առօրյա կյանքը
3․1 Ինչպե՞ս կարող է հիվանդությունը ազդել երեխայի և նրա
ընտանիքի առօրյա կյանքի վրա:
Երեխան և նրա ընտանիքը կարող են ունենալ մեծ խնդիրներ, մինչև
հիվանդության ախտորոշելը։
Որոշ երեխաներ ունենում են ոսկրերի դեֆորմացիաներ, ինչը կարող
է լրջորեն խանգարել նորմալ ակտիվ կյանքին։
Մյուս խնդիրը դա այն հոգեբանական բեռն է, որն առաջանում է
ամբողջ կյանքում տարվող բուժման հետևանքով: Հիվանդների և
ծնողների ուսուցողական ծրագրերը անդրադառնում են այս հարցին:

3․2 Ի՞նչ կասեք դպրոցի մասին։
Խրոնիկ հիվանդություն ունեցող հիվանդների համար կարևոր է
կրթության շարունակումը։ Կան մի քանի գործոններ, որոնք կարող
են խնդիրներ առաջացնել դպրոց հաճախելուն: Դրա համար շատ
կարևոր է ծանոթացնել ուսուցիչներին երեխայի հնարավոր
կարիքներին: Ծնողները և ուսուցիչները պետք է իրենցից կախված
ամեն ինչ անեն, որպեսզի հնարավոր դարձնեն, որ երեխային
սովորական ձևով մասնակցի դպրոցական միջոցառումներին,
որպեսզի երեխան լինի հաջողակ ոչ միայն ուսման մեջ, այլ ընդունվի
և գնահատվի և ՛ հասակակիցների, և ՛ մեծահասակների կողմից։
Ապագա ներգրավումը պրոֆեսիոնալ կյանքին, երիտասարդ
հիվանդի համար կարևոր նշանակություն ունի, և խրոնիկ
հիվանդություններով հիվանդների համաշխարհային օգնության
նպատակներից մեկն է։
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3․3 Ի՞նչ կասեք սպորտի մասին։
Սպորտով զբաղվելը ցանկացած երեխայի առօրյա կյանքի կարևոր
մասն է։ Բուժման նպատակներից մեկն է երեխաներին թույլ տալ
ունենալ հնարավորինս նորմալ կյանք և որպեսզի իրենք չդնեն
տարբերություն իրենց և հասակակիցների միջև: Երեխան կարող է
զբաղվել իրեն ի զորու բոլոր ակտիվություններով։ Սակայն, սուր
փուլի ընթացքում անհրաժեշտ է սահմանափակել ֆիզիկական
ակտիվությունը և հանգստանալ։

5․4 Ի՞նչ կասեք սննդակարգի մասին։
Չկա որևէ յուրահատուկ սննդակարգ։

3․5 Կարո՞ղ է կլիման ազդել հիվանդության ընթացքի վրա։
Ինչքան որ հայտնի է, կլիման չի կարող ազդել հիվանդության
ընթացքի վրա։

3․6 Կարո՞ղ է երեխան պատվաստվել։
Այո, երեխան կարող է պատվաստվել։ Սակայն, ծնողները պետք է
խորհրդակցեն իրենց բուժող բժշկի հետ կենդանի թուլացված
պատվաստանյութերով պատվաստվելու վերաբերյալ։

3․7 Ի՞նչ կասեք սեռական կյանքի, հղիության և
հակաբեղմնավորիչների մասին։
Մինչ այժմ գրականության մեջ հասանելի չէ նման տեղեկություն
մեծահասակ հիվանդների մասին։ Որպես ընդհանուր օրենք,
մնացած աուտոբորբոքային հիվանդությունների նման, ավելի լավ է
հղիությունը նախապես պլանավորել, ինչը թույլ կտա հարմարեցնել
բուժումը, հաշվի առնելով պտղի վրա կենսաբանական ագենտների
հնարավոր կողմնակի ազդեցությունները։
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