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Ahoj holky a kluci,

velmi si vážíme vaší aktivity ve stonožkovém hnutí a jsme velmi rádi, že jste se v minulém
období zapojily do stonožkové soutěže, která velmi pomohla mnoha nemocným dětem
s Crohnovou chorobou.

V posledních letech u vašich kamarádů při vyšetření a návštěvě naší nemocnice stále častěji
zjišťujeme, že onemocněli Crohnovou chorobou. Je to onemocnění zažívání (žaludku, střev,
ale někdy i kloubů), při kterém děti hubnou, jsou unavené, nemohou chodit do školy,
sportovat a nemají na nic sílu. Léčba této nemoci trvá měsíce, někdy roky, dlouhodobě děti
drží dietu a berou léky. Úplné vyléčení prozatím nejde, a tak se snažíme najít léky a nejlepší
způsob, jak dětem pomoci, aby žily co nejnormálnější život, oživovaly dosavadní přátelství
a přinášely nová. Vůbec se nám nelíbí, že se v České republice Crohnova choroba vyskytuje
tak často a že stále více kluků a holek trpí touto nemocí. A tak jsme spojili síly právě s vámi,
se stonožkovými dětmi.

Stonožka společně s lékaři a sestřičkami z plzeňské fakultní nemocnice a profesory
a studenty Západočeské univerzity pomohla ke vzniku počítačového programu, který
z mnoha dat a informací od našich malých pacientů zkouší vypátrat, proč děti Crohnovou
chorobou onemocní. Krůček po krůčku zjišťujeme, že důležitou roli hraje rodina, to, jak a co
jíte, životní prostředí, místo, kde žijete (někde je nemocných více a jinde méně), jestli jste
v pohodě, a nebo ve stresu atd. To vše nám program umí spočítat, vystopovat a díky tomu
se snad brzy podaří zkrátit dobu, kterou děti musí strávit v nemocnici a najít nové léčebné
postupy, aby děti žily skoro tak, jako před tím, než onemocněly. Odborníci z mnoha zemí
zjistili, že největší výskyt Crohnovy choroby je v USA, Skandinávii a České republice.

Naše dosavadní výsledky si mohli přečíst nejen rodiče, děti a lékaři v České republice, ale
i v celém světě, a tak z našich poznatků mohou mít prospěch všichni a to i díky vám!
Spolupráce se stonožkovými dětmi a dosud získané vědomosti, jsou dobrým základem
v dalším výzkumu a péči o nemocné děti s Crohnovou chorobou.

Stonožkové děti jsou zdravotníkům FN Plzeň a vědcům Západočeské univerzity v Plzni
velkými spojenci a jejich podpora nám opravdu pomáhá v hledání toho, co může Crohnovou
chorobu způsobovat a jak nemocným dětem pomoci.

Milé děti, patří vám velký dík!
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