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מחלת בכצ'ט
גרסת 2016

 .3חיי היומיום
 3.1כיצד עשויה המחלה להשפיע על חיי היומיום של הילד והמשפחה?
כמו מחלות כרוניות אחרות,יש למחלה השפעה על חיי היום .אם המחלה קלה ,ללא
מעורבות עינית או מעורבות של איבר חשוב אחר ,הילד ומשפחתו יוכלו לחיות חיים
רגילים .הבעיה העיקרית בקבוצה זו של חולים היא לרוב הכיבים החוזרים בפה ,שעלולים
להוות מטרד עבור ילדים רבים .נגעים אלה עלולים לכאוב ולהפריע באכילה ושתייה.
מעורבות עינית יכולה להוות בעיה רצינית עבור המשפחה.

 3.2מה לגבי בית ספר?
המשך הלימודים הכרחי בילדים הסובלים ממחלות כרוניות .ילדים הסובלים ממחלת
בכצ'ט יכולים להמשיך להגיע לבית הספר כרגיל ,אלא אם הם סובלים ממעורבות עיניים
או איבר חיוני אחר .ירידה ביכולת הראיה מצריכה לעיתים תוכניות חינוכיות מיוחדות.

 3.3מה לגבי פעילות ספורטיבית?
הילד יכול להשתתף בפעילויות ספורט כשהמחלה מערבת את העור והריריות בלבד.
במהלך התקפים של דלקת מפרקים ,יש להמנע מפעילות ספורט .דלקת המפרקים
במחלה זו נמשכת זמן קצר וחולפת ללא השארת סימנים .הילד יכול לשוב לפעילות
ספורטיבית לאחר שההתקף שוכך .ילדים הסובלים ממעורבות העיניים או כלי דם,
צריכים לעיתים להגביל את פעילותם הגופנית .יש להימנע מעמידה ממושכת במקרים
של מעורבות כלי דם בגפיים תחתונות.

 3.4מה לגבי תזונה?
אין הגבלה לגבי צריכת מזון .באופן כללי ,מומלצת תזונה רגילה לגיל הילד .תזונה בריאה
ומאוזנת עם חלבון ,סידן וויטמינים מומלצת עבור כל הילדים בתהליך הגדילה .יש להמנע
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מאכילת יתר במטופלים שלוקחים קורטיקוסטרואידים ,משום שתרופות אלו עשויות
להגביר את התיאבון.

 3.5האם מזג האויר יכול להשפיע על מהלך המחלה?
לא ,לא ידוע על השפעה של מזג האויר על ביטוי המחלה.

 3.6האם הילד יכול לקבל חיסונים?
על הרופא המטפל להחליט אילו חיסונים יכול הילד החולה לקבל .אם הילד מטופל
בתרופות מדכאות חיסון )סטרואידים ,אזתיופרין ,ציקלוספורין  ,Aציקלופוספאמיד ,נוגדי
,חצבת ,לאדמת החיסון כגון( ומוחלשים חיים בנגיפים החיסון את לדחות יש '),וכו TNF
חזרת ,או חיסון סבין לפוליו(.
ניתן לחסן בחיסונים שאינם מכילים וירוס חי אלא חלבונים של הפתוגן) ,טטנוס,
דיפטריה ,חיסון סאלק לפוליו ,צהבת  ,Bשעלת ,פנאומוקוק ,המופילוס ,מנינגוקוק
ושפעת(.

 3.7מה לגבי חיין מין ,הריון ואמצעי מניעה?
אחת הבעיות הקשות הקשורות לפעילות מינית בחולים היא כיבים באיברי המין .הם
עלולים להשנות ,להכאיב ולהפריע לקיום יחסי מין .בנשים מהלך המחלה בדרך כלל קל
יותר ,והן יכולות לעבור הריון רגיל .על נשים המטופלות בטיפול מדכא חיסון לשקול
שימוש באמצעי מניעה .באופן כללי מומלץ למטופלים להתייעץ עם רופאיהם לגבי
אמצעי מניעה והריון.
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