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MIGRÉNA NENÍ OBYČEJNÁ BOLEST HLAVY

Hlavní klinické rysy záchvatu migrény:

➢ Trvání od 4 do 72 hodin.

➢ Tepavá jednostranná bolest hlavy střední až vysoké intenzity.

➢ Nevolnost, zvracení, zvýšená citlivost na smyslové podněty, podrážděnost, zrakové poruchy, poruchy

řeči a pozornosti, únava.

„Když mám záchvat migrény, nemohu pracovat, řídit auto, nefunguji ani jako máma, nemohu nic.“

„Už když se ráno probudím, tak se bojím, kdy migréna zase přijde.“

„Z práce jsem si vybrala vždy celou dovolenou na záchvaty migrény.“



MIGRÉNA: „ZAPOMENUTÁ EPIDEMIE“

➢ Více jak jedna miliarda lidí s migrénou na celém světě; migréna způsobila 45,1 milionu YLD

(Globální studie zátěže nemocí, 2016).

➢ Prevalence migrény v Evropě okolo 16 % žen a 7 % mužů; celkem 12 % celkové populace.

➢ V ČR jde o více jak milion osob; 300 000 z nich s více jak 4 záchvaty/měsíc a více jak 50 000 z

nich s více jak 15 záchvaty/měsíc.

➢ Migréna je 2. nejčastější příčina disability a 1. příčina disability ve věkově skupině do 50 let

věku (GBD 2016).

➢ Vzhledem k individuální i celospolečenské zátěži lze migrénu označit za „zapomenutou epidemii“

(Řeháček, 2020).

Years lost due to disability (YLD) = roky ztracené životem s disabilitou.

Disabilita = omezení v aktivitách, neschopnost vykonávat nebo se účastnit obvyklých denních aktivit.



ZÁTĚŽ MIGRÉNY: SHRNUTÍ PRŮZKUMŮ
TVÉ PRAVÉ JÁ UKRYTÉ ZA MIGRÉNOU (2019), POTÍŽE OSOB S MIGRÉNOU (2019)

➢ Migréna velmi omezuje každodenní život (98 % osob), a to zejména zdraví,

pracovní, společenský a rodinný život, péči o domácnost, studium.

➢ Lidé jsou ve své nemoci a na potíže jí vyvolané sami (75 % osob).

➢ Lidé si se svojí migrénou neví rady, nezvládají ji (64 % osob s frekventní

migrénou).

➢ Lidé pociťují strach, stres, vyčerpanost, dezorientovanost, úzkosti, podrážděnost

(51 % osob).



ZÁTĚŽ MIGRÉNY: SHRNUTÍ PRŮZKUMŮ
TVÉ PRAVÉ JÁ UKRYTÉ ZA MIGRÉNOU (2019), POTÍŽE OSOB S MIGRÉNOU ( 2019

➢ Společnost nebere migrénu vážně (91 % osob).

➢ Nedostatečná podpora od praktického lékaře, lékaře-neurologa,

zaměstnavatele, zástupců škol, rodinných příslušníků (65 % osob).

➢ Lidé s migrénou svou nemoc tají před okolím (60 % osob s migrénou).

„Když se řekne ´migréna´, sestra v okénku na pohotovosti ohrne nos a já tam sedím

pod zářivkami za plného provozu několik hodin. Já nežiju, já přežívám.“



ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OSOBY S MIGRÉNOU
➢ V ČR funguje třístupňový model v péči o migrénu, který zahrnuje: obecnou primární péči,

specializovanou neurologickou péči, centra pro léčbu bolestí hlavy a migrény.

➢ Postup: Pacient navštíví praktického lékaře, který vyhodnotí závažnost stavu a léčebné možnosti;

praktik může doporučit vyšetření u neurologa, který potom nasměruje pacienta do centra, pokud

existují pochybnosti o diagnóze, záchvaty se zhoršují nebo pacient nereaguje na dosavadní léčbu.

➢ Specializovaná centra jsou určena pro pacienty se středně těžkou a těžkou formou migrény, u

kterých se na běžných pracovištích nepodařilo ovlivnit obtíže; centra mají regionální působnost:

30 center v 18 městech.

➢ Mezi prvními symptomy a diagnózou migrény však uběhne více jak 2 roky a od diagnózy k

první léčbě další 2 roky (60 % pacientů, Tvé pravé já ukryté za migrénou, 2019).

➢ Přibližně polovina lidí s migrénou se léčí primárně svépomocí (WHO, 2011).



COVID-19 PŘÍSTUP K LÉČBĚ ZNESNADNIL

Jaký vliv má probíhající pandemie COVID-19 na zdraví osob s migrénou a jak se
změnila možnost zajistit adekvátní zdravotní péči?

➢ 84 % respondentů bojuje s nárůstem stresu v rámci zvládání nemoci.

➢ 69 % respondentů potvrdilo nárůst migrenózních záchvatů v průběhu měsíce.

➢ 57 % respondentů přiznalo zhoršení zdravotního stavu.

➢ 61 % respondentů se bojí vyhledat poskytovatele zdravotní péče.

➢ 74 % respondentů váhalo, zda jít na pohotovost, když se u nich vyskytly akutní
bolesti.

Fórum pro bolesti hlavy a migrénu, 2020



MIGRÉNA-HELP: 1. PACIENTSKÁ ORGANIZACE 
PODPORUJÍCÍ OSOBY S MIGRÉNOU

➢ Poskytování poradenství

➢ Zprostředkování psychoterapie

➢ Koordinace svépomocných skupin

➢ Podílení se na vývoji 1. mobilní 
aplikace pro osoby s migrénou

➢ Spolupráce na evropské úrovni

➢ Aktivní zapojení osob s migrénou

➢ Šíření osvěty a zvyšování povědomí: 

- informační servis

- veřejné průzkumy

- mediální kampaně

- pacientské konference

- online webináře



















NÍZKÉ POVĚDOMÍ O PACIENTSKÝCH 
ORGANIZACÍCH

Jen 7 % osob s migrénou je registrováno v pacientské organizaci.

Důvody: 

➢ Nevím o žádné pacientské organizaci.

➢ Nevím, kde ji hledat.

➢ Nemyslím si, že by mi mohla pomoci.

➢ Nevím, jakou pomoc bych mohl/a dostat.

Tvé pravé já ukryté za migrénou, 2019

















Email: migrena.help.zs@gmail.com

Web: www.migrena-help.cz

FB, Instagram, Twitter:                 
Migréna-help

DĚKUJI ZA POZORNOST


