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3. IKDIENAS DZĪVE
3.1. Kā slimība ietekmē bērna un ģimenes ikdienas dzīvi?
Ja slimība nav izraisījusi sirds darbības traucējumus, tad bērns un
ģimene var atgriezties normālā ikdienas dzīvē. Lai gan lielākā daļa
bērnu, kas slimojuši ar Kavasaki slimību, atveseļojas pilnībā, tomēr var
paiet laiks līdz bērns vairs neizjūt nogurumu un aizkaitinājums ir
mazinājies.

3.2. Kā ir ar skolas apmeklēšanu?
Atbilstoša slimības kontrole ar mūsdienās pieejamajiem
medikamentiem sniedz iespēju bērniem piedalīties visās skolas
aktivitātēs, kad slimības akūtā stadija ir beigusies. Skola bērnam ir tas
pats, kas darbs pieaugušajiem, tā ir vieta, kur viņi mācās kļūt par
neatkarīgām un produktīvām personībām. Vecākiem un skolotājiem ir
jādara viss iespējamais, lai bērns piedalītos skolas aktivitātēs, justos
veiksmīgs mācībās, kā arī pieņemts un ieredzēts gan klases kolektīvā,
gan pieaugušo vidū.

3.3. Kā ir ar sportu?
Sports ir būtiska ikdienas sastāvdaļa jebkuram bērnam. Viens no
ārstēšanas mērķiem ir sniegt bērniem iespēju atgriezties normālā
dzīves ritmā un nejusties atšķirīgiem savu vienaudžu vidū. Tādēļ
bērniem, kuriem nav bijušas sirds komplikācijas slimības laikā, netiek
noteikti ierobežojumi sportā vai citās ikdienas aktivitātēs. Tomēr
pusaudžu vecumā pacientiem ar koronārās aneirismas diagnozi,
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jākonsultējas ar kardiologiem par pieļaujamo slodzi uz sirdi sporta un
citu aktivitāšu laikā.

3.4. Kā ir ar uzturu?
Nav pierādījumu, ka speciāla uztura ievērošana ietekmē slimību.
Bērnam ikdienā ir jāsaņem pilnvērtīgs uzturs, atbilstošs viņa/viņas
vecumam. Augošam bērnam ir ieteicams veselīgs, labi sabalansēts
uzturs ar atbilstošu olbaltumvielu, kalciju un vitamīnu daudzumu. No
pārēšanās jāuzmanās pacientiem, kuri lieto kortikosteroīdus, jo šis
medikaments var palielināt apetīti.

3.5. Vai bērnu drīkst vakcinēt?
Pēc IVIG terapijas dzīvo infekciju vakcīnu veikšana ir jāatliek.
Ārstējošajam ārstam ir jāizlemj, kuras vakcīnas bērns var saņemt,
izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. Tomēr, vakcināciju veikšana
neveicina slimības aktivizēšanos un neizraisa smagas blakusparādības
KS pacientiem. KS pacienti var droši lietot dzīvo infekciju vakcīnas, arī
tās, kas veidotas uz imūnsupresīvo medikamentu bāzes. Tomēr retu
vakcināciju blaknes ir izpētītas nepietiekoši.
Pacientiem, kuri augstās devās lieto imūnsupresīvos medikamentus,
ārstējošais ārsts iesaka pārbaudīt patogēno specifisko antivielu
koncentrāciju pēc vakcīnas veikšanas.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

