NENÍ JEN BOLEST HLAVY
Víte, e pøiblinì
kadý desátý
Èech trpí migrénou?
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Více ne 40 %
z nich ji ale nemá
potvrzenou lékaøem.
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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

Velikost po složení: 215 x 129 mm

Prùbìh migrenózních dnù
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Délka fáze

První náznaky (tzv. prodromy)

Jak probíhají
záchvaty migrény,
tzv. migrenózní dny
První migrény se zpravidla objevují
s nástupem dospìlosti. Je dùleité
porozumìt tomu, co se s vámi pøi
záchvatu migrény dìje, abyste to
dokázali vysvìtlit svému okolí a správnì
popsat lékaøi. Pochopení prùbìhu
migrény vám také mùe pomoci
zvládat obavy z jejího nástupu.

Podrádìnost, únava, vìtí chu
k jídlu, zívání, ztuhlý krk, pøecitlivìlost
na svìtlo, íznivost, nevolnost

Hormonální faktory
Pøiblinì
24 hodin

Aura
Záblesky, mihotání, slepé skvrny
v zorném poli, mravenèení
v rukou, poruchy øeèi

Pøiblinì
1 hodina

Výskyt zhruba u 30 % pacientù

Migréna
Jednostranná pulzující bolest hlavy
Zpravidla nevolnost a zvýená
citlivost na svìtlo a zvuky

Po odeznìní (tzv. postdromy)
Únava, poruchy smyslového vnímání

Nejèastìjí spoutìèe migrény

Pøiblinì
4  72 hodin

Pøiblinì
24 hodin

Menstruace
Období pøed menopauzou
Hormonální antikoncepce
Hormonální substituèní terapie

ivotní styl
Nadbytek èi nedostatek spánku
Vynechání jídla
Zmìna reimu
Stres

ivotní prostøedí
Zmìna poèasí (zmìna tlaku)
Prudké, blikající svìtlo
Hlasité zvuky
Silné zápachy
Zmìna nadmoøské výky
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Potraviny
Èokoláda
Zrající sýry
Alkohol
(zejména èervené víno)
Kofein
Glutamát
Aspartam
Citrusy
Oøechy
Mléèné výrobky
Suené ovoce
Nakládaná zelenina
(napø. okurky, olivy, zelí)
Fazole
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