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3. ЩОДНЯ
3.1 Як впливає захворювання на щоденне життя дітей та їхнє
оточення?
Гострі приступи артриту можуть призводити до обмежень у
повсякденному житті. Однак, якщо проводити адекватне
лікування, хвороба відповідає досить швидко. Гангренозна
піодермія може бути болючою і досить повільно реагувати на
лікування. Якщо шкіра є пошкодженою на видимих частинах тіла
(наприклад , обличчя), то це може становити проблему для
пацієнтів і батьків.

3.2 Як бути щодо навчання у школі?
Дуже важливо, щоб шкільна освіта у дітей із хронічними
захворюваннями не переривалася. Є кілька факторів, які можуть
викликати проблеми в школі. Тому важливо, щоб учителі були
інформованими про потенційні потреби дитини. Батьки та вчителі
повинні зробити все, що в їхніх силах, щоб хвора дитина брала
участь у шкільних заходах не тільки для досягнення шкільних
успіхів, а також, по можливості, для здобуття визнання та оцінки
своїх однолітків і дорослих. Підготовка до майбутнього життя для
молодих пацієнтів дуже важлива і є однією із загальних цілей
лікування хронічно хворих.

3.3 Як щодо занять спортом?
Всі заняття мають бути випробуваними та добре підходити дитині.
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Загальні рекомендації полягають у тому, що пацієнт має брати
участь у спортивних заняттях. Йому слід довірити самостійно
прислухатися до болю у суглобах. Одночасно слід доручити
вчителям фізкультури попереджувати спортивні травми, особливо
у підлітків. Спортивні травми можуть призводити до запалення
суглоба або шкіри, але вони можуть бути відразу лікованими, і
тому фізичне пошкодження має значно менше значення, ніж
психологічне навантаження, внаслідок якого дитина не отримає
радості від спортивних занять зі своїми друзями.

3.4 Як бути з харчуванням?
Не існує жодних рекомендацій щодо харчування. Як правило,
дитина повинна щоденно харчуватися звичайною, нормальною та
відповідною до віку їжею. Дієта зростаючої дитини має бути
здоровою і збалансованою та забезпечувати адекватне
надходження білка, кальцію і вітамінів. Пацієнти, які отримують
лікування кортикостероїдами, мають бути обережним, щоб не їсти
занадто багато, тому що ці препарати посилюють апетит.

3.5 Чи може погода впливати на хворобу?
Ні, це неможливо.

3.6 Чи дитина може бути вакцинованою?
Так, дитину можна вакцинувати. Однак щодо застосування живих
вакцин слід порадитися з лікуючим лікарем

3.7 Які рекомендації щодо сексуального життя, вагітності та
контролю за народжуваністю?
До цих пір не існує жодної інформації у фаховій літературі з цього
питання. Буде краще, якщо, так само, як при інших автозапальних
синдромах, проводити планування вагітності для того, щоб
заздалегідь врахувати вплив лікування через можливі побічні
ефекти біологічних препаратів на ще ненароджену дитину.
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