NENÍ JEN BOLEST HLAVY
Víte, e pøiblinì
kadý desátý
Èech trpí migrénou?

1,2

Více ne 40 %
z nich ji ale nemá
potvrzenou lékaøem.

3

Migréna je závané neurologické onemocnìní a ivot s ní je boj.
Obrate se na svého praktického lékaøe nebo neurologa
a najdìte spoleènì nejlepí zpùsob, jak ji zkrotit.
Zjistìte více na www.omigrene.cz

DOTAZNÍK

Velikost po složení: 215 x 129 mm

Otestujte
závanost svých
bolestí hlavy
K vyhodnocení, jak
závané jsou vae bolesti
hlavy a do jaké míry
zasahují do kvality vaeho
ivota, se pouívá
mezinárodní dotazník MIDAS
(Migrain Disability Assesment).4
Zrekapitulujte si období
posledních 3 mìsícù
a odpovìzte na uvedené
otázky. Pokud narazíte na
otázku ohlednì aktivity, kterou
jste bìhem uplynulých 3 mìsícù
nevykonával/a, napite
do políèka nulu.

1. Kolik dní v posledních 3 mìsících jste pro

A. Kolik dní v posledních 3 mìsících jste mìl/a

2. Kolik dní v posledních 3 mìsících byla vae

B. Ve kále 010 uveïte, jak silné byly tyto

bolesti hlavy nebyl/a v práci nebo ve kole?

produktivita v práci nebo ve kole sníena na
polovinu nebo ménì v dùsledku bolesti hlavy
(nezapoèítávejte dny, které byly ji uvedeny
v otázce 1)?

3. Kolik dní v posledních 3 mìsících jste nebyl/a
schopen/schopna vykonávat domácí práce
pro bolesti hlavy?

4. Kolik dní v posledních 3 mìsících byla vae

produktivita v domácnosti sníena na polovinu
nebo ménì pro bolesti hlavy (nezapoèítávejte
dny, které byly ji uvedeny v otázce 3)?

5. Kolik dní v posledních 3 mìsících jste nebyl/a
schopen/schopna rodinných, sociálních
èi spoleèenských aktivit pro bolesti hlavy?

bolesti hlavy (kdy bolesti trvaly déle ne 1 den,
zapoèítejte kadý den zvlá)?
bolesti hlavy v prùmìru
(0 = ádné bolesti, 10 = nejsilnìjí moné bolesti).

Pro vyplnìní dotazníku spoèítejte celkový poèet dnù
z otázek 1 a 5 (otázky A a B ignorujte).

Stupeò

Skóre

I.

05

II.

6  10

III.

11  20

IV.

21 a více

Máte-li skóre vyí ne 6, doporuèujeme vám návtìvu
lékaøe. Tento dotazník vezmìte laskavì s sebou. Souèet
dnù ze vech 5 otázek udává stupeò závanosti migrény:

Upozornìní: Tento dotazník vám umoní
sledovat, jakým zpùsobem migréna zasahuje
do vaeho ivota. Dotazník mùe slouit jako
uiteèný podklad pro rozhovor s lékaøem.
Mùe se jednat o citlivé informace týkající
se vaeho zdravotního stavu. Abyste
pøedeli jejich zneuití, nikdy nevyplòujte
ani nikam nevpisujte ádné své osobní
údaje (napø. jméno, pøíjmení, adresa,
telefonní èíslo, e-mail, èíslo prùkazu
pojitìnce), které by vás anebo jinou
osobu mohly s obsahem materiálu
propojit. Nepøedávejte ani neukazujte
vyplnìný materiál jiným osobám
ani jej nenechávejte na místech,
kde by k nìmu mìly pøístup mimo
vai kontrolu.
Tento materiál neslouí
ke shromaïování èi jinému
zpracování jakýchkoliv osobních
údajù o vaí osobì, vèetnì údajù
o zdravotním stavu, jinými osobami.

Novartis s. r. o.
Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
tel.: +420 225 775 111, www.novartis.cz

CZ2109202179/09/2021

ZDROJE: 1. Vos T et al. Lancet. 2016;388(10053):15451602. 2. Woldeamanuel YW, Cowan RP.
J Neurol Sci. 2017;372:307315. 3. Diamond S et al. Headache. 2007;47:355363. 4. Stewart WF,
Lipton RB, Whyte J, Dowson A, Kolodner K, Liberman JN, Sawyer J. An international study to assess
reliability of the Migraine Disability Assessment (MIDAS) score. Neurology 1999; 53: 988–94. Dostupný
z www.czech-hs.cz/laicka-verejnost/diagnoza/ (poslední přístup ke dni 5. 11. 2019).

