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3. KASDIENIS GYVENIMAS
3.1. Kaip liga paveikia vaiko ir jo šeimos kasdienybę?
Kaip ir kitos lėtinės ligos, BL paveikia vaiko ir šeimos kasdienį
gyvenimą. Jeigu lengvos formos liga nepakenkia akims ar kitiems
didiesiems organams, paprastai vaiko šeima gali gyventi įprastinį
gyvenimą. Dažniausia problema yra besikartojančios burnos opos,
varginančios daugelį vaikų, – jos skausmingos, trukdo valgyti ir gerti.
Akių pažeidimas taip pat gali būti rimta problema visai šeimai.

3.2. Ar vaikas gali lankyti mokyklą?
Vaikams, sergantiems lėtinėmis ligomis, būtina toliau mokytis. BL
sergantys vaikai gali eiti į mokyklą, išskyrus tuos atvejus, kai pažeistos
akys ar kiti didieji organai. Pablogėjus regai, gali prireikti specialių
mokymosi programų.

3.3. Ar vaikas gali sportuoti?
Jeigu BL apėmusi tik odą ar gleivinę, vaikas gali lankyti sporto
užsiėmimus. Paūmėjus sąnarių uždegimui, reikėtų vengti sportuoti.
Sergant BL pasireiškęs artritas trunka trumpai ir visiškai praeina.
Pacientas gali toliau sportuoti, kai uždegimas praeina. Tačiau vaikams,
kuriems pažeistos akys ir kraujagyslės, sporto užsiėmimai ribojami.
Pacientai, kuriems pažeistos apatinių galūnių kraujagyslės, turėtų
vengti ilgai stovėti.
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3.4. Kokia mityba rekomenduojama?
Nėra jokių mitybos apribojimų. Augančiam vaikui rekomenduojamas
sveikas, subalansuotas maistas, tinkamas pagal jo amžių, turintis
pakankamą baltymų, kalcio ir vitaminų kiekį. Pacientai, vartojantys
kortikosteroidus, kurie didina apetitą, turėtų vengti persivalgyti.

3.5. Ar klimatas turi įtakos ligos eigai?
Nėra įrodymų, kad klimatas galėtų paveikti ligos pasireiškimą.

3.6. Ar vaiką galima skiepyti?
Gydantis gydytojas turėtų nuspręsti, kokias vakcinas skirti vaikui. Jeigu
pacientas gydomas imunitetą slopinančiais vaistais (gliukokortikoidais,
azatioprinu, ciklosporinu-A, ciklofosfamidu, anti-TNF ir kitais), reikėtų
atidėti gyvųjų vakcinų skiepus (nuo tymų, raudonukės, parotito,
poliomielito).
Galima skirti vaikui tas vakcinas, kurių sudėtyje nėra gyvųjų virusų, tik
infekcijos sukėlėjo baltymas (nuo stabligės, difterijos, poliomielito,
hepatito B, kokliušo, pneumokoko, Haemophilus, meningokoko, gripo).

3.7. Lytinis gyvenimas, nėštumas ir kontracepcija
Vienas pagrindinių ligos simptomų, kurie gali daryti įtaką lytiniam
gyvenimui, yra opų formavimasis genitalijose. Jos gali būti
pasikartojančios ir skausmingos, todėl gali paveikti lytinius santykius.
Moterims dažniau pasireiškia lengvesnės formos liga, todėl nėštumas
turėtų būti sklandus. Jeigu pacientės gydomos imunosupresantais,
reikėtų apsvarstyti kontraceptinių priemonių vartojimą. Dėl nėštumo ir
kontraceptinių priemonių pacientės turėtų pasitarti su gydančiu
gydytoju.
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