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Příloha A: Index aktivity Crohnovy choroby

Klinická / laboratorní proměnná

Hodnota x váha

1 Počet tekutých nebo řídkých stolic za den v posledním týdnu
x2
2 Bolest břicha (hodnocena na stupnici 0-3) v posledním týdnu
x5
3 Celkový stav, subjektivně hodnocen od 0 (dobrý) do 4 (špatný) v posledním týdnu
x7
4 Přítomnost komplikací

*

x 20
5 Užívání Immodia či opiátů proti průjmu
x 30
6 Přítomnost břišní masy (0 není, 2 podezření, 5 určitě)
x 10
7 Hematokrit <0.47 u mužů a <0.42 u žen
x6
8 Procentní odchylka od standardní hmotnosti
x1

Dostupné z: http://www.mudr.org/web/cdai

Příloha B: Pacientská sdružení

Crohn.cz
Informační a diskusní server CROHN.cz je věnován všem, jejichž život byl dotčen
některou z forem takzvaných "nespecifických střevních zánětů" (NSZ/IBD). Mezi ně se
řadí především ulcerózní kolitida a Crohnova nemoc. Cílem serveru je shromažďovat,
zpracovávat a v přijatelné formě publikovat veškeré materiály se souvislostí k tématu NSZ.

CROKUS.cz
Stránky sdružení pacientů s Crohnovou chorobou Crokus, které poskytuje vzájemnou
podporu dětským i dospělým pacientům, předává informace o Crohnově chorobě,
možnostech léčby i sociálních aspektech, organizuje setkávání pacientů s odborníky a
vzájemnou výměnu zkušeností.

CrohnClub.sk
Občanské sdružení Slovak Crohn Club sdružuje pacienty s Crohnovou chorobou a
ulcerózní kolitidou. Jeho posláním je získat informace o těchto chorobách a nových lécích,
způsobech jejich léčení a následně je šířit a propagovat mezi členy klubu a všemi
postiženými těmito onemocněními.

EFFCA.org
European Federation of Crohn's & Ulcerative Colitis Associations je organizací
zastřešující a sdružující evropské organizace pacientů s nespecifickými střevními záněty.
Řada reprezentantů asociací z jednotlivých zemí se sešla roku 1990 ve Freiburgu, formálně
byla EFFCA založena 1993 ve Štrasburku.

CCFA.org
Crohn's and ColitisFoundationof America je neziskovou dobrovolnickou organizací,
která se věnuje podpoře a léčbě pacientů s nespecifickými střevními záněty - Crohnovou
nemocí a ulcerózní kolitidou. Byla založena roku 1967.

Dostupné z:http://www.strevni-zanety.cz/zajimave-odkazy

Příloha C: ASA skóre

ASA skóre
5. Září 2008 - 10:34 od Lambert
1. Normální zdravý pacient
2. Pacient s lehkým systémovým onemocněním
3. Pacient s těžkým systémovým onemocněním
4. Pacient s těžkým systémovým onemocněním, které ho trvale ohrožuje na životě
5. Moribundní pacient, o kterém lze předpokládat, že by bez operace nepřežil
6. Pacient s konstatovanou smrtí mozku, kterému jsou odjímány orgány za účelem
transplantace

Dostupné z: http://www.mudr.org/web/asa-skore

Příloha D: Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce absolventa
studijního programu uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v
Praze.
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
Kateřinská 32, Praha 2
Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce absolventa studijního programu
uskutečňovaného na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané
nahlédnutím do zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům,
ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než
autora.
Byl/a jsem seznámena se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie
závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat
pravidla uvedená v předchozím odstavci.
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