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ZÁKLADNÍ PŘÍZNAKY vs. POCITY
PACIENTA

➢Únava

➢Chronické průjmy

➢Bolesti břicha

➢Teploty

➢Celkové vyčerpání organismu

➢Oslabená imunita

➢Mimostřevní projevy

➢Obava z nemoci

➢Ztráta životního rytmu

➢Ztráta zaměstnání

➢Stud

➢Sociální izolace

➢Bezmoc 

➢Deprese



IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY V 
ČESKÉ REPUBLICE

Biologickou terapii 
užívá nyní v ČR přibližně 

7 000 pacientů

Vzhledem k tomu, že IBD postihuje převážně 

mladé lidi v produktivním věku, je důležitá 

včasná diagnostika, aby se předcházelo 

nevratnému postižení střev a střevního 

traktu.

V ČR je téměř 57 000 
pacientů ze zánětlivým 
střevním onemocněním

Výskyt IBD se od roku 

2012 výrazně zvýšil
(Crohnova choroba o 34 % 
a ulcerózní kolitida o 22 %)1

Crohnova choroba 
postihuje 

27 977 pacientů, 
ulcerózní kolitida 

28 430 pacientů1

Zdroje: 1) ÚZIS data z roku 2018



SPECIFIKA IBD PACIENTŮ

Zdravotní omezení není na první 
pohled viditelné

Specifická fyziologická omezení spojená s 
pocitem studu

Nevyléčitelné onemocnění

Střídání fází vzplanutí onemocnění 
a remise



PACIENTSKÁ ORGANIZACE

• pořádání odborných seminářů a 

konferencí pro pacienty

• vydávání publikací pro pacienty

• hájení zájmů pacientů s IBD

• poradenství sociální a právní

• zvyšování povědomí o 

idiopatických střevních zánětech, 

možnostech léčby a včasné 

diagnostice mezi laickou 

veřejností

• spolupráce s odbornou veřejností 

(Pracovní skupina lékařů pro IBD, 

Min. zdravotnictví, pacientské 

organizace, NRZP, AVPO)

• podpora výzkumu nových metod 

léčby

• Mezinárodní spolupráce - EFCCA

1130 členů 
(k 1.2.2021)



O CO USILUJEME

• Zprostředkovat pacientům s IBD validní informace o jejich onemocnění a 
dialog s odborníkem 

• Poukázat na problémy se kterými se musí pacienti se střevními záněty potýkat 
v každodenním životě

• Představit IBD jako závažné onemocnění střev, které není sice vyléčitelné, ale 
léčitelné

• Upozornit, že včasná diagnóza IBD a adekvátní léčba je základem úspěchu

• Podpořit pacienty, aby mohli žít i s vážným onemocněním kvalitní život

• Podílet se na zajištění péče srovnatelné s ostatními zeměmi (západní) Evropy



ROK 2020 - OBDOBÍ PANDEMIE COVID-19

• Komunikace s pacienty pouze online – mail, web, FB, Instagram, newsletter, 
online poradny, telefon, ZOOM

• Transformace všech aktivit do online prostředí 

• Efektivní šíření informací o koronaviru mezi pacienty – vhodná reakce na 
aktuální situaci (uklidnit pacienty, ale situaci nepodcenit)

• Interní komunikace byla z 90 % online nastavena již před dobou pandemie





CO ČEKÁ IBD PACIENTY 

• E-Recept (nezbytný pomocník pro chronicky nemocné pacienty)

• Telemedicína

• Self-monitoring (fekální kalprotectin, dotazníky kvality života, IBD deník)

• Edukace (nezastupitelná role pacientské organizace)

SPOLUPRÁCE PACIENTA

(Complience, adherence)



DOPORUČENÉ POSTUPY 
ECCO/EFCCA

Spolupráce lékaře, pacienta, zdravotní 
sestry

• Zjednodušená doporučení (guidelines)

• jazyk není odborný ale zjednodušený pro 
pacienty – důraz na srozumitelnost



KDE NAJDETE PACIENTSKÉ DOPORUČENÉ POSTUPY

• Stránky EFCCA – dostupné po zadání mailu - http://www.efcca.org/en/ecco-
efcca-patient-guidelines-czech

• Stránky Crohn.cz - http://www.efcca.org/en/ecco-efcca-patient-guidelines-
czech

• Tištěné vydání začátkem roku 2018

http://www.efcca.org/en/ecco-efcca-patient-guidelines-czech
http://www.efcca.org/en/ecco-efcca-patient-guidelines-czech


DĚKUJI ZA POZORNOST

martina@crohn.cz


