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zdravljenjem svoje bolezni.

se izmenjujejo z obdobji aktivne bolezni (t.i. 
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ABSTRACT



kolitis.

Crohnova bolezen lahko prizadene kateri koli del 

zdravimi. Pri nekaterih bolnikih zaradi vnetja in 

Ulcerozni kolitis se od Crohnove bolezni razlikuje 

spremembami v prehrani ter s prekomerno uporabo 

bolezni

temperatura ter bledica zaradi slabokrvnosti. 

tudi zastoj v rasti in pubertetnem razvoju.

pregledati pediater gastroenterolog.



podlagi pogovora in pregleda se seznanimo z 
vsemi pomembnimi simptomi in znaki bolezni. 
Potrebne so tudi laboratorijske preiskave blata in 
krvi ter pregled trebuha z ultrazvokom. Pri otrocih s 

preiskave.

endoskopske preiskave zgornjega in spodnjega dela 
prebavil. Endoskopska preiskava zgornjih prebavil 

kar imenujemo ezofagogastroduodenoskopija. 
Endoskopska preiskava spodnjega dela prebavil pa 

Pred endoskopskimi preiskavami otrok dobi sredstvo 

ki jo sestavljajo zdravnik gastroenterolog ter ena 

Pri endoskopskih preiskavah zdravnik s posebnimi 

sluznice pod mikroskopom pregleda zdravnik 

preiskave prebavil s kontrastnim sredstvom. 

imenujemo kapsulna endoskopija. Preiskava poteka 
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za nadaljnjo diagnosticiranje.



®

je tudi urin in blato za pregled na prisotnost rota- in 
-

-

-

-

opravili pa smo tudi merjenje kostne gostote. Domov 
smo ga odpustili s potrjeno diagnozo Crohnova 

prejemal naslednja zdravila: Controloc®
® ®

Rocaltrol® ®

-

na nekaterih mestih tudi erozije in razjede. Ker naj bi 
-

kontrolnimi pregledi in spreminjali ter ukinjali 

®

-

uvedli tudi zdravilo Budenofalk®
®

-

diagnosticiranje.

predvsem v smislu zaceljenega vnetja v sklopu 

bila sluznica normalna. Kolonoskopija je pokazala 

spremembe s psevdopolipi in z razjedami pa smo 

bile vnetne spremembe terminalnega ileuma.

Ker tudi z uporabo zdravila Budenofalk® nismo 
-



tu s predstojnikom oddelka dogovorili za ponovni 
poskus zdravljenja s steroidi (Medrol®

Po uvedbi Medrola®

zaradi katere mu je izbrana pediatrinja predpisala 
Amoksiklav®

-

sumu na fistulo svetoval fistulografijo. Uvedli smo 
Efloran® ®

dogovorili za pregled pri proktologu.

®

dren. Po posvetu s proktologom smo ukinili zdravlje-
nje s Ciprinolom® -

infliksimabom (Remicade®

® v 

® ®
® in 

®.
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opazovati otroka.

zdravnik potrebuje za morebitne preiskave. 

Potek dela

preiskave.

gostote in ostale preiskave. 

-

® ter glede 
® ®



preiskave.

pojasnjuje otrokovo zdravstveno stanje. Opazujemo 

brezvoljni in utrujeni.

Besedno in nebesedno sporazumevanje (verbalna in 

in miselni zrelosti ter trenutnemu zdravstvenemu 

z dobrim in kakovostnim sporazumevanjem pridobi 

utrujenost. Pozorno morajo izbirati ustrezno hrano. 
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