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3. DAGLIGDAGEN
3.1 Hvordan kan sygdommen påvirke barnets og familiens
dagligdag?
Hvis sygdommen ikke involverer hjertet, kan barnet og familien leve et
normalt liv. Selvom de fleste børn med Kawasaki sygdom kommer sig
fuldstændig, kan det tage lidt tid, før barnet ikke længere føler sig træt
og irritabel.

3.2 Hvad med skole?
Når sygdommen er velkontrolleret, hvilket som regel er tilfældet, når
der gives den tilgængelige medicin, og den akutte fase er ovre, bør
barnet ikke have nogle problemer med at deltage i de samme
aktiviteter som raske børn. Både forældre og lærere skal gøre alt hvad
de kan for at lade børnene deltage i normalt i skoleaktiviteterne

3.3. Hvad med sport?
Et af målene for behandlingen er at lade barnet have et så normal liv
som muligt og betragte barnet på lige fod med deres raske
jævnaldrene. Børn som ikke har udviklet hjerteinvolvering har ingen
restriktioner hvad angår sport eller andre daglige aktiviteter. Men børn
med koronararterie aneurismer bør diskutere med en pædiatrisk
kardiolog i hvilken udstrækning de kan deltage i konkurrencesport,
specielt i ungdomsårene.
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3.4 Hvad med kosten ?
Der er ingen dokumentation for, at kosten har indflydelse på
sygdommen. Generelt bør barnet få en normal, alderssvarende kost. En
sund afbalanceret kost med tilstrækkelige proteiner, kalk og vitaminer
er anbefalet.Overspisning bør undgås hos patienter der får
corticosteroider, da denne medicin kan øge appetitten.

3.5 Kan barnet vaccineres?
Efter IVIG behandling bør vaccinationer udsættes.
Lægen bør afgøre ud fra hvert enkelt tilfælde, hvilke vaccinationer
barnet kan få. Generelt kan siges at vaccinationer ikke øger
sygdomsaktiviteten og forårsager ikke alvorlige bivirkninger hos
patienter med Kawasaki sygdom. Vacciner med dræbte virus er sikker
at anvende hos patienter med Kawasaki sygdom, selv for dem der er i
immunhæmmende behandling.
Patienter i højdosis immunhæmmende behandling tilrådes at få
undersøgt hvorvidt vaccinen slår an (specifikke antistofmålinger efter
vaccination).
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