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3. KAŽDODENNÝ ŽIVOT
3.1 Ako môže choroba ovplyvniť dieťa a každodenný život
rodiny?
Dokiaľ je choroba diagnostikovaná, dieťa i rodina čelia veľkým
problémom.
Niektoré deti sa musia vysporiadať s kostnými deformitami, ktoré môžu
vážne narúšať ich normálne aktivity.
Ďalším problémom môže byť psychologické bremeno doživotnej liečby.
Vyriešiť tento problém môžu napríklad vzdelávacie programy pre
pacientov a rodičov.

3.2 A čo škola?
Je zásadné, aby deti s chronickým ochorením pokračovali vo svojom
vzdelávaní. Je niekoľko faktorov, ktoré môžu spôsobovať problémy so
školskou dochádzkou, a preto je veľmi dôležité vysvetliť prípadné
potreby dieťaťa aj učiteľom. Rodičia aj učitelia by mali urobiť všetko pre
to, aby sa dieťa zúčastňovalo školských aktivít podľa možností
normálnym spôsobom tak, aby bolo úspešné nielen akademicky, ale
aby bolo prijaté a oceňované dospelými ako aj rovesníkmi. Budúca
integrácia v pracovnom svete je pre mladých pacientov zásadná a
zároveň je jedným z cieľov komplexnej starostlivosti o chronicky
chorých pacientov.

3.3 A čo šport?
Športovanie je základným aspektom každodenného života každého
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dieťaťa. Jedným z cieľov liečby je umožniť deťom, aby viedli čo naj
normálnejší život a nepovažovali sa za odlišné od svojich rovesníkov.
Všetky činnosti je teda možné vykonávať podľa tolerancie. Môže však
byť nevyhnutná redukcia fyzickej aktivity alebo odpočinok počas
akútnej fázy ochorenia.

3.4 A čo diéta?
Neexistuje špecifická diéta.

3.5 Môžu klimatické podmienky ovplyvniť priebeh choroby?
Pokiaľ je známe, klimatické podmienky nemôžu ovplyvniť priebeh
ochorenia.

3.6 Môže byť dieťa očkované?
Áno, dieťa môže byť očkované. Avšak, rodičia by mali kontaktovať
ošetrujúceho lekára ohľadom živých atenuovaných vakcín.

3.7 A čo sexuálny život, tehotenstvo a antikoncepcia?
V dostupnej literatúre zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne informácie o
tomto aspekte u dospelých pacientov. Ako všeobecné pravidlo platí,
rovnako ako pri iných autoinflamačných ochoreniach, že s ohľadom na
možné vedľajšie účinky biologických látok na plod, je lepšie tehotenstvo
plánovať, aby sa mohla v predstihu upraviť liečba.
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