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3. VIAȚA DE ZI CU ZI
3.1 Cum poate afecta boala viața de zi cu zi a copilului și a
familiei?
Copilul şi familia sa trec prin momente dificile înainte de diagnosticarea
bolii. Copilul are nevoie de consulturi frecvente din cauza durerilor
abdominale, toracice sau articulare severe. Unii copii suportă chiar
intervenţii chirurgicale inutile, din cauza absenței diagnosticului corect.
După stabilirea diagnosticului, scopul tratamentului medical este acela
de a permite atât copilului cât şi părinţilor să ducă o viaţă aproape
normală. Pacienții FMF au nevoie pe termen lung de tratament medical
și complianța la colchicină poate fi redusă; acest lucru poate expune
pacientul la riscul de a dezvolta amiloidoză.
O problemă importantă este povara psihologică a tratamentului pe
toată durata vieții. Aceasta poate fi depăşită cu ajutorul programelor de
educaţie destinate părinţilor şi copiilor.

3.2 Va afecta boala participarea copilului la activitățile
școlare?
Atacurile frecvente provoacă probleme majore în frecventarea școlii,
dar tratamentul cu colchicină va îmbunătăți această problemă.
Distribuirea către personalul din școală de informații despre boală poate
fi utilă, pentru a oferi consiliere cu privire la acțiunile ce trebuie
întreprinse în cazul atacurilor bolii.

3.3 Va afecta boala participarea copilului la activitățile
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sportive?
Pacienții cu FMF, cărora li se administrează pe tot parcursul vieții
colchicină, pot face orice sport doresc. Singura problemă poate fi
inflamaţia articulară prelungită, care cauzează limitarea mişcării în
articulaţiile afectate.

3.4 Copilul va trebui să urmeze un regim alimentar special?
Nu există o dietă specifică.

3.5 Condițiile climatice pot influența evoluția bolii?
Nu.
3.6 Sunt permise vaccinările?
Da, copilul poate fi vaccinat.

3.7 Care sunt consecințele pentru viața sexuală, sarcină,
contracepție?
Pacienții cu FMF ar putea avea probleme de fertilitate înainte de
inițierea tratamentului cu colchicină, dar odată cu începerea
tratamentului, aceste probleme vor dispare. O scădere a numărului de
spermatozoizi este foarte rară la dozele de tratament prescrise.
Medicamentul trebuie luat şi în timpul sarcinii sau alăptării.
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