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Příloha 1: Breighton kritéria 

Hlavní kritéria 

  Beighton skóre alespoň  4/9 (buď v současnosti či dříve)  

 Arthralgie déle neţ  3 měsíce ve 4 či více kloubech 

Vedlejší kritéria 

 Beighton skóre 1, 2 či 3/9 (0, 1, 2 či 3 u lidí 50+)  

 Arthralgie (> 3 měsíce) v 1-3 kloubech či bolest zad (> 3 měsíce), spondylóza, 

spondylolýza/spondylolistéza.  

 Dislokace/subluxace ve více neţ  1 kloubu, či v 1 kloubu vícekrát 

 Revmatismus měkkých tkání. > 3 lézí (např. epikondylitida, tenosynovitida, 

bursitida). 

 marfanoidní habitus  

 Abnormální kůţ e: strie, zvýšená citlivost, tenkou pokoţ ka, jizvení. 

 Oční příznaky: pokleslá víčka, krátkozrakost nebo antimongoloidní sklon. 

 Křečové ţ íly nebo kýla nebo děloţ ní / rektální výhřez. 

Benigní hypermobilní syndrom je diagnostikována v přítomnosti obou dvou hlavních 

kritérií, nebo jednoho hlavního a dvou vedlejších, nebo čtyřech vedlejších.  
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Příloha 2: Přehled některých dotazníků bolesti pouţ ívaných u pediatrických pacientů 

(Hutchinson, 2007) 

 

Adolescent pediatric pain tool 

Alder Hay Triage Pain Score 

Analogue chromatic continuous scale 

Behavioural pain assessment scale 

Children’s and infants’ post-operative pain scale 

Children’s anxiety and pain scale 

Children’s comprehensive pain questionnaire 

Children’s global rating scale 

Children’s hospital of eastern ontario pain scale 

Comfort pain scale 

Derbyshire children’s hospital paediatric pain chart 

Face, legs, activity, cry, consolability pain assessment tool 

Faces pain rating scale 

Facial action coding system 

Family pain questionnaire 

Infant pain profile 

Initial pain assessment tool 

Liverpool infant distress scale 

London hospital pain chart 

Modified behavioral pain scale 

Neonatal infant pain scale 

Non-communicating children pain checklist 

Ontario pain scale 

Oucher scale 

Paediatric pain profile 

Pain 

Pain indicator for communicatively impaired children 

Pediatric pain assessment tool 

Pediatric pain inventory 

Pediatric pain questionnaire 

Poker chip tool 
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Princess margaret hospital pain assessment tool 

Riley infant pain scale 

Scheffield children’s hospital pain tool 

Seven point faces pain scale 

Wong baker faces pain rating scale 
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Příloha 3: Adolescent pediatric pain tool 
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Příloha 4: Dotazník k hodnocení zdravotního stavu v dětství 
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Příloha 5: Child health questionnaire 
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