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3. KAŽDODENNÍ ŽIVOT
3.1 Jak nemoc ovlivňuje život dítěte a rodiny?
Stejně jako jiná chronická onemocnění i BN ovlivňuje každodenní život
dítěte a jeho rodiny. Pokud je nemoc mírná, bez postižení očí a jiných
důležitých orgánů, rodina může vést celkem normální život. Největším
problémem bývají recidivující ústní vředy. Mohou být bolestivé a působit
problémy s jídlem a pitím. Oční postižení je obvykle také vážným
problémem pro celou rodinu.

3.2 A co škola?
U dětí s chronickým onemocněním je důležité pokračovat i přes nemoc
ve vzdělávání. Pokud u BN nedojde k postižení očí nebo jiných
důležitých orgánů, může dítě navštěvovat školu pravidelně. Při zhoršení
zraku je nezbytný zvláštní vzdělávací program.

3.3 A co sport?
Dítě může provozovat sportovní aktivity naplno pokud má pouze kožní
nebo slizniční postižení. Při zánětech kloubů by se měl sport dočasně
omezit. Děti s onemocněním očí a cév by také měly limitovat své
aktivity. Dlouhodobé stání může vadit pacientům s cévním postižením
dolních končetin.

3.4 A co dieta?
U BN nejsou žádná dietní opatření. Obecně by dítě mělo dostávat
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vyváženou, pestrou stravu vhodnou pro daný věk. Pro rostoucí
organismus je důležitý dostatečný příjem bílkovin, vápníku a vitamínů.
U pacientů léčených kortikosteroidy je vhodné vyvarovat se přejídání,
protože tyto léky zvyšují chuť k jídlu a váhové přírůstky.

3.5 Může podnebí/počasí ovlivnit průběh nemoci?
Ne, tento efekt není znám.

3.6 Může být dítě očkováno?
Lékař by měl rozhodnout, jaké vakcíny může dítě dostat. Pokud je
pacient léčen imunosupresivními léky (kortikosteroidy, azathioprin,
cyklosporin A, cyklofosfamid, anti-TNF atd.), očkování živými vakcínami
není vhodné, jsou to očkovací látky proti spalničkám, zarděnkám,
příušnicím, tuberkulóze a živá vakcína proti dětské obrně.
Neživé vakcíny (tetanus, zákrt, černý kašel, dětská obrna Salk,
hepatitida B, pneumokok, haemophilus, meningokok, chřipka) je možné
podávat.

3.7 A co pohlavní život, těhotenství, antikoncepce?
Jedním z hlavních problémů sexuálního života je výskyt vředů na
genitáliích. Mohou se vracet, jsou bolestivé a mají vliv na pohlavní styk.
Ženy mívají mírný průběh nemoci a většinou mohou normálně
otěhotnět. Po dobu užívání imunosupresivních léků je třeba bránit
početí používáním vhodné, nejlépe barierové antikoncepce.
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