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3. MINDENNAPI ÉLETVITEL
3.1 Hogyan befolyásolhatja a betegség a gyermek és családja
mindennapi életét?
Ha a betegség nem érinti a szívet, akkor a gyermek és családja
normális életet élhet. Jóllehet a Kawasaki-kóros gyermekek többsége
teljesen felépül, eltelhet egy kis idő, mire a fáradtságérzésük és az
ingerlékenységük megszűnik.

3.2 Mi a helyzet az iskolával?
A betegség megfelelő kontrollálása – ami a jelenlegi gyógyszerekkel
általában megoldható – és az akut szakasz befejeződése után a
gyermeknek semmilyen problémát nem okozhat, hogy részt vegyen az
összes olyan tevékenységben, amelyben egészséges társai is. Az iskola
a gyermeknek olyan, mint a munka a felnőttnek: az a hely, ahol
megtanulhatja, hogyan legyen önálló, tettre kész egyén. A szülőknek és
a pedagógusoknak minden tőlük telhetőt meg kell tenniük annak
érdekében, hogy a gyermek számára lehetővé tegyék az akadálytalan
részvételt az iskolai tevékenységekben, nem csupán azért, hogy sikeres
legyen a tanulásban, hanem azért is, hogy a társai és a felnőttek
egyaránt elfogadják és becsüljék.

3.3 Mi a helyzet a sportolással?
A sport nélkülözhetetlen eleme a gyermek mindennapi életének. A
terápia egyik célja, hogy a gyermekek – amennyire csak lehetséges –
normális életet éljenek, és ne érezzék úgy, hogy különböznek társaiktól.
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Ezért azoknál a gyermekeknél, akiknél a betegség nem érinti a szívet,
semmilyen korlátozást nem kell bevezetni a sportolást vagy a
mindennapi élet más tevékenységeit illetően. Azoknál a gyermekeknél
azonban, akiknél koszorúér-aneurizma alakul ki, gyermekkardiológussal
kell egyeztetni a versenyszerű tevékenységekben való részvételről,
főleg serdülőkorukban.

3.4 Milyen étrendet kell követni?
Nincs bizonyíték arra vonatkozóan, hogy az étrend befolyásolná a kór
lefolyását. A gyermeknek azonban általánosságban a korának
megfelelő, kiegyensúlyozott étrendet kell követnie. A kellő mennyiségű
fehérjében, kalciumban és vitaminokban gazdag, egészséges,
kiegyensúlyozott étrend minden, növésben lévő gyermek számára
ajánlott. A túlevést kerülnie kell azoknak a betegeknek, akik
kortikoszteroidokat szednek, mivel ezek a gyógyszerek fokozhatják az
étvágyat.

3.5 Kaphat-e védőoltást a gyermek?
Az IVIG terápia után el kell halasztani az élő attenuált vírust tartalmazó
védőoltásokat.
Az orvosnak kell minden egyes esetben eldöntenie, hogy a gyermek
milyen védőoltásokat kaphat. Összességében a védőoltások a jelek
szerint nem fokozzák a betegség aktivitását, és nem idéznek elő súlyos
nemkívánatos hatásokat a KD-s betegeknél. A nem élő vírusokat
tartalmazó összetett védőoltások biztonságosnak tűnnek a KD-s
betegeknél, még az immunszuppresszív szerekkel kezelteknél is, noha a
klinikai vizsgálatok többségében nem tudják teljes körűen felmérni a
védőoltások által okozott ritka nemkívánatos hatásokat.
A nagy dózisban immunszuppresszív szereket kapó betegeknél a
kezelőorvosnak javasolnia kell az egyes kórokozók elleni antitestek
koncentrációjának mérését a védőoltás után.
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