
Ημερομηνία πρώτης επίσκεψης:   

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

Ονοματεπώνυμο  
Φύλο  
Ημερομηνία γέννησης  
ΑΜΚΑ  
ΤΚ  
Τηλέφωνο  
 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΥ 

Τύπος (CD/UC/ακαθόριστη)  
Ημερομηνία έναρξης 
συμπτωμάτων 

 

Ημερομηνία διάγνωσης ΙΦΝΕ  
Συμπτώματα στην 
έναρξη/διάγνωση 

�Απώλεια βάρους 
�Καθυστέρηση ανάπτυξης 
�Διάρροια 
�Αίμα στις κενώσεις                              
�Κοιλιακός πόνος 
�Περιπρωκτική νόσος 
(Συρίγγιο/απόστημα/ραγάδα) 
�Άλλο 

 

3. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Χώρα διαμονής στη διάγνωση  
ΤΚ στη διάγνωση (Ελλάδα)  
Χώρα γέννησης  
ΤΚ στη γέννηση (Ελλάδα)  
Καταγωγή γονέων  Πατέρας:                              Μητέρα:                         
Ανώτερο ολοκληρωμένο 
επίπεδο εκπαίδευσης στη 
διάγνωση 

�ΑΕΙ 
�ΤΕΙ 
�Γυμνάσιο-Λύκειο 
�Δημοτικό 
�Αγράμματος 

 
Είδος εργασίας στη διάγνωση � Χειρωνακτική 

� «Πνευματική» 
� Άνεργος 
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Κάπνισμα στη διάγνωση �Ποτέ 
�Πρώην  

πόσα έτη πριν τη διάγνωση διέκοψε;............. 
πόσα έτη πριν τη διάγνωση κάπνιζε; ............... 

 
�Ενεργός  

πόσα τσιγάρα/ημέρα κάπνιζε στη διάγνωση;......  
πόσα έτη πριν τη διάγνωση κάπνιζε;.............. 

 

 

 

4. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ MONTREAL ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Ελκώδης κολίτιδα (ΕΚ) 
      Ορθίτιδα  
      Αριστερή κολίτιδα  
      Εκτεταμένη κολίτιδα 
 

 
Ε1 
Ε2 
Ε3 

Νόσος Crohn (NC) 
 
Ηλικία κατά την διάγνωση 
       Κάτω από τα 16 έτη 
       Μεταξύ 16 και 40 ετών 
       Πάνω από τα 40 έτη 
 
Εντόπιση της νόσου 
       Ειλεός 
       Παχύ έντερο 
       Ειλεός και παχύ έντερο 
       Μεμονωμένη εντόπιση στο ανώτερο πεπτικό  
(Ο δείκτης L4 μπορεί  να προστίθεται και στα L1-L3 
όταν συνυπάρχει νόσος στο ανώτερο πεπτικό)  
 
Φαινότυπος της νόσου 

Μη στενωτικός, μη διατρητικός 
Στενωτικός 
Διατρητικός 
 

Περιπρωκτική νόσος (p) 
(Ο δείκτης p προστίθεται ως μεταβλητή)  
 

 
 
 
Α1 
Α2 
Α3 
 
 
L1 
L2 
L3  
L4 
 
 
 
 
B1 
B2 
B3 
 
p 
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5. ΑΤΟΜΙΚΟ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

Σκωληκοειδεκτομή ΝΑΙ                                                      ΟΧΙ 
έτος 
ηλικία 
λόγω οξείας σκωληκοειδίτιδας; 

Αμυγδαλεκτομή  ΝΑΙ                                                       ΟΧΙ 
έτος 
ηλικία 

Κολεκτομή ΝΑΙ                                                       ΟΧΙ 
έτος 
ηλικία 
λήκυθος 
ειλεοστομία 
μερική κολεκτομή 

Εντερεκτομή  ΝΑΙ                                                       ΟΧΙ 
έτος 
ηλικία 
ένδειξη 

στένωση 
ρήξη 

είδος 

Χειρουργείο περιπρωκτικής νόσου  ΝΑΙ                                                       ΟΧΙ 

Ιστορικό εξωεντερικών εκδηλώσεων 
      ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ 

Αρθραλγία 
Αρθρίτιδα Περιφερικού τύπου 
Αρθρίτιδα Κεντρικού τύπου 
 

 
ΔΕΡΜΑ 
Γαγγραινώδες πυόδερμα 

      Οζώδες ερύθημα 
      Ψωρίαση 
       

ΟΦΘΑΛΜΟΙ 
Ραγοειδίτιδα 
Επισκληρίτιδα 

       
      ΗΠΑΡ 

Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα 
Πρωτοπαθής χολική κίρρωση 
Αυτοάνοση ηπατίτιδα 
NAFLD                 

      
     ΑΦΘΩΔΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΤΙΔΑ 
 

ΑΛΛΟ (ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ) 

 
ΝΑΙ            ΟΧΙ           ΑΜΦΙΒΟΛΟ 
ναι             όχι            αμφίβολο 
ναι             όχι            αμφίβολο 
ναι             όχι            αμφίβολο 
 
 
ΝΑΙ             ΟΧΙ            ΑΜΦΙΒΟΛΟ 
ναι             όχι            αμφίβολο 
ναι             όχι            αμφίβολο 
ναι             όχι            αμφίβολο 
 
ΝΑΙ             ΟΧΙ            ΑΜΦΙΒΟΛΟ 
ναι             όχι            αμφίβολο 
ναι             όχι            αμφίβολο 
 
ΝΑΙ             ΟΧΙ            ΑΜΦΙΒΟΛΟ 
ναι             όχι            αμφίβολο 
ναι             όχι            αμφίβολο 
ναι             όχι            αμφίβολο 
ναι             όχι            αμφίβολο 
 
ναι             όχι            αμφίβολο 
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ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ 
Κακοήθειες (αναφέρατε) 
 
 
 
 
Λοιπό ατομικό αναμνηστικό 

 
 

ΘΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΙΑ ΙΦΝΕ 
         Αδέλφια 
         Τέκνα 
         Γονείς 
         Παππούδες 
 

ΝΑΙ                                                      ΟΧΙ 
ναι                                                       όχι 
ναι                                                       όχι 
ναι                                                       όχι 
ναι                                                       όχι 

ΘΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ (ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ) 

 

ΘΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΙΑ 
ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ (ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ) 

 

 

Σύντομο ιστορικό ασθενούς 
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6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

Θεραπεία  κατά τη διάγνωση της νόσου 

(αναφέρονται όλα τα φάρμακα που 
δόθηκαν για να επέλθει ύφεση στο 
αρχικό επεισόδιο) 

�5-ASA από το στόμα 
�5-ASA υπόθετα 
�5-ASA υποκλυσμοί 
 
�Κορτικοστεροειδή τοπικά  
�Κορτικοστεροειδή από το στόμα 
�Κορτικοστεροειδή ενδοφλέβια 
 
�Αζαθειοπρίνη 
�Μερκαπτοπουρίνη 
�Μεθοτρεξάτη 
 
�Infliximab 
�Adalimumab 
�Golimumab 
�Vedolizumab 
 
 
 

Θεραπείες  από τη διάγνωση μέχρι 
σήμερα 

�5-ASA από το στόμα 
�5-ASA υπόθετα 
�5-ASA υποκλυσμοί 
 
�Κορτικοστεροειδή τοπικά  
�Κορτικοστεροειδή από το στόμα 
�Κορτικοστεροειδή ενδοφλέβια 
 
�Αζαθειοπρίνη 
�Μερκαπτοπουρίνη 
�Μεθοτρεξάτη 
 
�Infliximab 
�Adalimumab 
�Golimumab 
�Vedolizumab 
 
 
 

Πόσα έτη λήψης 5 ΑΣΑ από τη διάγνωση 
μέχρι σήμερα; 

 

Πόσες φορές λήψη κορτικοστεροειδών 
από το στόμα από τη διάγνωση μέχρι 
σήμερα; 

 

Πόσα έτη λήψης 
θειοπουρινών/μεθοτρεξάτης από τη 
διάγνωση μέχρι σήμερα; 

 

Πόσα έτη λήψης anti-TNF φαρμάκων 
από τη διάγνωση μέχρι σήμερα 
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