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Úvod
---------Máme tu druhé číslo přílohy k Bulletinu č. 10, vychází v době předvánoční nálady, která
je pro mnohé z nás občas vysilující, zastavte se,uvařte si své oblíbené kafe nebo čaj a
v klidu si přečtěte vše co jsme pro Vás připravili. vk
Soutěž o název přílohy
------------------------------Soutěž se bohužel nevyvedla, tak jak jsem očekávala, ještě dříve než byla vyhlášena, tak
pro přílohu jsem uvažovala o názvu Střípky, myslela jsem, že by mohl někdo vymyslet
jiný, nakonec se ten můj název probojoval na stupeň nejvyšší a byl obodován 42 body , na
druhém místě s 31 body skončil název Postřehy a nakonec třetí místo patří názvu O nás s
25 body.
Takže Vám mohu oznámit, že naše příloha k Bulletinu C-M-T ponese název Střípky.
Návrhy názvu byly zaslány našim členům, kteří mají e-mailové adresy, odpověď s body
mi přišla od 13 členů, na regulérnost dohlédli 4 členi společnosti.
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří si našli chvilku a zaslali mi odpovědi, věřím, že se název zalíbí všem a podaří se nám do obsahu přílohy vkládat opravdu ty nejzajímavější střípky života.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

Svůj příspěvek nám také poslal pan Lubomír Můr z Lubence, i jemu děkujeme a budeme se
těšit na další, které rádi vložíme do naší přílohy.

Ne všichni policajti jsou zlí, aneb
jak jsem ho ukecal

---------------------------------------------------------------------

V dnešní době je skoro národním sportem na vše nadávat, kritizovat a říkat kdyby…,
tak bych…. Určitě to všichni znáte z vlastní zkušenosti. O to víc potěší, že za těmi razítky,
paragrafy a uniformami najdeme i rozumného člověka.
Vše se událo, když jsem jel dne 1. 10. 04 na seminář Společnosti C-M-T ve Velkých
Losinách společně s paní Kuzmiakovou a mým tatínkem.
Toho jsem cestou vykládal v Praze na stanici metra na stanici Hradčanská, aby odtud mohl pokračovat po svých záležitostech.Jenže v zápalu ochoty jsem zastavil, tam kde
bych neměl. Sotva dokázal tatínek vystoupit, tak už u mě stál mladý policista.Než stačil
pozdravit tak jsem tak učinil sám a bleskurychle přiznal svou chybu s tím, že jsem
přece nikomu neublížil, že se až tak moc nic nestalo a že tu čáru, byla mrcha žlutá,klikatá
(řidiči ví), to ani nebolelo. Po chvilce spíše formálního dohadování se pan policista ustrnul
a vše vyřešil do- mluvou.
Tímto děkuji neznámému policistovi za ušetřenou pokutu a Vám všem přeji mnoho šťastných kilometrů bez pokut.
VŠEM, KTEŘÍ NECHTĚJÍ NEBO SI NEMOHOU DOVOLIT PLATIT
CENY, KTERÉ ÚČTUJÍ SERVISY, NABÍZÍME POMOC.

Ohlasy čtenářů
-----------------------

Pokud to bude v našich silách,tak rádi pomůžeme v drobných pracích údržbového charak- teru. Jako např. seřízení, výměna oleje, brzd.obložení, kapaliny, chladící kapaliny aj.
Těší nás, že nám přišlo několik dopisů s ohlasy na naše minulé, první číslo přílohy, také hradíte pouze materiál a symbolicky „na solvinu“.
Zvládneme i složitější opravy mechanického rázu, pokud zavoláte ze svého trucujícího
nám byly zaslány příspěvky, první z nich vám nyní předkládáme k přečtení.
auta, tak máme i lano. Přejeme hodně šťastných kilometrů a ať vždy zdárně dojedete do
Od paní Rašíkové z Karviné přišel milý dopis, v kterém mimo jiné píše své připomínky ná- svého cíle.
Otec a syn Můrovi
pady a přikládá také svůj netradiční recept. Tímto ji děkuji a věřím, že inspiruje další,
Karlovarská 253
kteří nám napíší nejen svou reakci na její příspěvek.
439 83 L u b e n e c
Reaguji na Vaší výzvu ohledně přílohy k Bulletinu CMT. Ráda bych si přečetla o Mobil: 737 321 113 - tel.: 415 212 323

každé novince, kterou objevil, kterýkoliv člen CMT kdekoliv, ale, aby to mělo vazbu k naší nemoci nebo k ulehčení našeho života doma i ve společnosti.Vždyť jistě
máme mezi námi dost šikovných lidí. Mozek naštěstí CMT nepostihuje.
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*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Na závěr nám dovolte popřát Vám hezké Vánoce plné pohody a klidu, do Nového roku
„2005“ pevné zdraví, štěstí a lásku.
kolektiv členů Společnosti C-M-T
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Co se týká nějakých receptů na vaření či pečení myslím si,že v jiných časopisech je jich
dost a většinou po přečtení na ně stejně zapomeneme. To je můj názor.
Akceptovala, ale recepty, které nám pomohou bojovat s naší nemocí. Například pan doktor
Seeman hovořil o potřebě vysoké dávky vitamínu „C“ . Tak si udělejme přírodní vitamínovou bombu, na kterou je právě sezona a která vydrží dokud se nesní.

Nastrouhejte či nakrájejte všechny druhy zeleniny, které kolem sebe
máte,(mimo brambor) zelí, mrkev, řapík. celer, červ. řepu, křen (přiměřeně)
kedlubny, zelená rajčata, papriku, květák, okurky, atd. až toho máte velkou
10 l mísu. Posypte to 2 rovnými pol. lžícemi soli (3-5 dkg) zalijte 1 dcl octa,
zeleninu v míse promněte a nechte chvíli v klidu.
Připravte si velkou okurkovou láhev a zeleninu do ni postupně natlačte tak,
aby se vytlačil všechen vzduch. Šťávu z láhve vylévejte do připravené nádoby. Až máte láhev plnou zeleniny, uzavřete ji pružným víčkem.
Podotýkám, že zelenina musí být stále potopená, v hrdle sklenice vložena
tříska, (já vždy poprosím lékaře o špachtličky do krku),aby se kvašením zelenina nezvedala a až po okraj byla zalita vymačkanou šťávou.
Postavte láhev do misky (zachytí kvasící šťávu) a nechejte ji při pokojové
teplotě kvasit..Zeleninu po vykvašení lze používat jako syrovou přílohu k jídlu
nebo s chlebem jako svačinku. Zbylou vymačkanou šťávu dáme do lednice a
každý den nalačno vypijeme 1 a půl dcl nebo ji pijeme během dne ředěnou
vodou.
Přeji dobrou chuť a pevné zdraví !

mi Hrubá, že její muž říkal, že jste tam měli na strahovských kolejích nějaké nepokoje,
ani jsi mi o tom neříkal, doufám, že ses do toho taky nějak nezapletl,víš, že máš rodinu a my
Tě potřebujeme. Už se moc těšíme až na Vánoce přijedeš. Ladík se všude chlubí, že má tátu
vo- jáka a že je teď v Praze. Prý bude taky voják. Chtěl ¨by pod stromeček hračku, pořád
sní o tom tanku, tak kdybys ho někde viděl, bude šťastný. Ve školce ho chválí, pořád mudruje a všem radí, znáš ho, pořád je strašně hubený, doktor říkal, že to má od té chřipky
v půlroce a jak mu píchali tu sůl do krve, že jí tam měl málo, nebo co.
Byla u mě Velecká s Bednaříkovou, taky mi říkaly, že mají jejich manželé pořád nějaké
pohotovosti, tak mi napiš, co se to vlastně děje. K nám se takové zprávy až do Krnova nedostanou.
Teď hrajou v rádiu tu novou písničku „Drahý můj“, je hrozně smutná, doufám, že tam
budeš opatrný, míváte ty střelby, tak ať nedopadneš jak ten, co o něm Grossmann zpívá…
Už se moc těšíme, až na vánoční svátky přijedeš.
Líbá Tě Mila a děti.
Milovaná Miluško, Helenko, Ladíčku,
moc Tě taky líbám i děti a už se taky moc těším na to volno, protože toho teď máme
opravdu hodně. Nezlob se, že jsem nemluvil o tom Strahovu, ale bylo to tu dost husté, my
budoucí politruci jsme museli být samozřejmě v pohotovosti taky hlavně jistě chápeš, že
nám nedoporučili takové zprávy šířit. Už jsem Ti říkal, že jsou nějaké tlaky i na vládě,
boje o koryta, ale tom když tak až doma ústně.
Nepiš, že mě nezajímají věci, co se doma dějí třeba okolo dětí,víš,že mě to zajímá a každý
dopis mi vždycky udělá velikou radost.
Ten dárek pro Ládíčka už mám připravený, Helence zatím maličkost, dej mi vědět, co by
chtěla, poohlédnu se tady……

……Skládám pietně dopisy do původního složeného tvaru a patrně navždy uložím
Marie Rašíková, Karviná do krabice, která je celá léta ukrývala. Krabice od tehdy asi luxusní bonboniéry, soudím tak
po- dle jejího zlaceného orámování a nějak nesocialisticky vybaveném rozpisu ke každému
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
bon- bónku. Listy v ní uložené si rodiče psali v době pražských studií otce, kdy se o nás
máma pečlivě a většinou sama starala. Jakoby předznamenávaly jejich budoucí osud, který
Pan Ing. Miloslav Jindřich z Třebotova nám zaslal velice zajímavý a poučný příspěvek, se uza- vřením do této krabice jakoby zpečetil, ale zároveň pravděpodobně obsahují tušení
který osloví mnohé z nás.
nějakých změn. Tušení o konci jednoho života, o změnách v životě pozůstalých a dokonce
vypovídají o marnosti politických snah či aktivit, když vyšší moc zasáhne a vstoupí i prakMigréna a co s ní.
ticky bezvýznamným lidem do života víc, než by si zasluhovali. Obsah těchto psaní se mi
zdá natolik osobní, že opravdu navždy vše ukládám zpět a proměňuji je v popel a dým, který
Dne 1.prosince 2004 jsem se aktivně zúčastnil jako člen Společnosti C-M-T, 19. Čes- jistě stoupá a rozptyluje se do míst, která táta s mámou společně obývají a jen jim jejich
kého a 20. Slovenského neurologického kongresu v Brně.
příběhy patří.
Jak by se asi vyvíjel život, KDYBY pokračoval, KDYBY nebylo slavné pražské jaro
-3- ,„ochlazené“ srpnovými železnými stroji, KDYBY nebyla ve střehu nemoc, která patrně
čekala na impuls, který jí umožní se vyklubat na povrch, KDYBY….
…………..pokračování příště
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Kongres se konal v Brněnském interhotelu Voroněž. Náš cíl jako Společnosti byl na
kongresu předem jasný a celkový dojem naplnil naše očekávání o přínosu naší prezentace na
tak významné akci pro náš spolek. Měl ale i jiný neočekávaný přínos. Kongresu se účastnili
zástupci významných farmaceutických společností a prezentovali své výrobky v oblasti neurologie. Hádáte správně, jestli Vás při tom napadlo i slůvko migréna. Mně samotného migréna občas potrápí a tak mně jejich vábení zlákalo k návštěvě jejich stánků ověšených reklamou na to jak zatočit s migrénou. Já osobně jsem vůči reklamně dosti skeptický a reklamu příliš neposlouchám, ale přeci jen jsem se pustil do řeči na téma migréna.
Nestačil jsem se divit. Až do tohoto dne jsem žil v přesvědčení, že migréna je neskutečně protivná a obtěžující záležitost, ale nejde s ní dohromady nic rozumného pořídit. Nepočítám-li ovšem metrák analgetik a jiných zcela určitě ne příliš prospěšných látek dodávaných tělu pod tlakem akutního záchvatu migrény. A jak se tak odvíjela nit našeho rozhovoru,
začal jsem pomalu chápat skutečnost, že opravdu vědí o čem mluví. Popisovali jsme si jednotlivé příznaky nastupujícího záchvatu i ono nezáviděníhodné vyvrcholení v podobě neskutečné bolesti hlavy. Kdo nezažil neuvěří. A tak jsem se dozvěděl onen výsledek vědeckého
pokroku. Jmenuje se TRIPTAN. Ne to není nadávka, ani sprosté slovo, to je název pro skupinu chemických sloučenin kterým lékaři odborně říkají antimigrenika.
Dostal jsem příslušný balíček propagačních letáčků od každého výrobce a
s pořádným chaosem v hlavě jsme s manželkou odjížděli domů. Nevím jak kdo, ale mně
když se sesype onen pověstný domeček z karet, tak jsem poněkud nejistý a začínám hledat
informace a snažím se udělat si jasno v daném problému. Po návratu domů jsem vše nechal
uležet a druhý den se s odhodláním pittbulteriéra pustil do internetu s cílem vyždímat z něj
vše co půjde o migréně a o triptanech.
Spustil jsem explorera a napsal do vyhledávače slůvko triptan. Jelikož jsem pořád
ještě v koutku duše očekával že to je spíše sprosté slovo než opravdická metla na migrénu,
bylo moje překvapení o to větší. Klíčové slovo zabralo a já jsem se nestačil divit množství a
úrovni nalezených odkazů. Bylo jich mnoho. Pomalu jsem se prokousával teorií o migréně,
jejích příznacích, o jejím průběhu, fakty o tom kolik čeho proč a nač, no prostě fůra informací vytříděných a zpracovaných pro snadné pochopení a orientaci se v migréně. Všechny
články směřovaly k jednotnému řešení. To řešení se jmenuje TRIPTAN.
Nechci se pouštět do diskusí o tom co to triptan je, jak pracuje v těle ani o tom jak se
migréna projevuje po chemické stránce v mozku. Prostě chemii ani medicíně nerozumím a
tak mám co dělat ze všech těch článků a příspěvků vytáhnout jen to co je k pochopení a odbornosti rád přenechám odborníkům. Nicméně se mi podařilo sestavit přehledný seznam
všech léků obsahujících triptany, které lze u nás dostat v lékárně. Samozřejmě na předpis, a
to některé na předpis praktického lékaře a některé na předpis neurologa. Zde je zmíněný
seznam:
Účinná látka
eletriptan
naratriptan,
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Obchodní názvy
RELPAX
NARAMIG

Forma
20/40/80 mg
2,5 mg

 Další stránky zabývající se problematikou migrén jsou tyto :
http://www.czech-hs.cz
http://www.tigis.cz/bolest/BOLES401/04.htm
http://www.czech-neuro.cz
Tak a jsme na konci příspěvku. Před několika dny jsem o migréně věděl jen to že mně pěkně
občas trápí, znemožňuje mi i někdy normální život a dnes díky impulzu na kongresu neurologů a díky
internetu vím o migréně velmi mnoho. Vím ale hlavně to že se dá úspěšně léčit. Zní to sice neuvěřitelně, ale většina migreniků celý život trpí a jsou přesvědčeni o tom že jim není pomoci. Bohužel je
v tomto názoru neustále přesvědčuje okolí. Ano okolí migrenika obecně bolest hlavy vnímá spíše jako
výmluvu nebo sabotáž čehosi. Není tomu tak a jen na Vás záleží jestli vyhledáte příslušného odborníka z řad lékařů a uděláte svůj život plnohodnotným. Největším úspěchem je začít rozlišovat na život
před bolestí hlavy, život při bolesti hlavy a nakonec život po bolestech hlavy. Kdo nezažil neuvěří
jaké to je, když Vás nic nebolí , ani ta hlava ne.
Ing. Miloslav JINDŘICH
Třebotov 6.12.2004
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Vážení přátelé, vložila jsem do naší přílohy spisovatelské umění pana Ladislava Chodílka z Přerova, který
nám dal tímto možnost nahlédnout do své minulosti, kde se ve vzpomínkách vrací do dětství až do roku 1989.
Toto poutavé čtení bude na pokračování a v dalších číslech přílohy,nám přiblíží
život člověka,
který se jako mnoho dalších z nás potýká s chorobou c-m-t a statečně čelí problémům spojených s tímto onemocněním.

Krnov, prosinec 1967
Drahý můj,
promiň, že Ti píšu s takovým zpožděním, ale jistě chápeš, že teď před Vánocemi toho mám
až nad hlavu. Děti jsou hodné, Helenka přinesla zase dvojku z násobilky, plete si například
7x8 a 8x7, píše vždy jiný výsledek, ale to je maličkost,Ladík mi chtěl pomáhat s umýváním
schodů a jak se mi motal kolem kýblu s vodou, tak do něj samozřejmě spadnul, tak jsem
potom drhla nejen podlahu, ale i jeho. Vím, že máš tam u vás v Praze jiné starosti, ale my
přízemní matky máme zase tyhle. Psala Hrubá, že její muž říkal, že jste tam měli na strahov-
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rizatriptan
sumatriptan
zolmitriptan

MAXALT
MAXALT RPD
IMIGRAN
(IMIGRAN inj
ROSEMIG
ZOMIG NASAL SPRAY
ZOMIG RAPIMELT
ZOMIG

5/10 mg,
5/10 mg,
50/100 mg spray
Injekce
50/100 mg
2,5/5 mg

Zkrácený popis triptanů
( převzato z textů na internetu a tudíž neručím za správnost interpretace, pro přesnější údaje si musí
případný zájemce vyhledat příslušné stránky nebo se poradit se svým lékařem )
Prvním specifickým antimigrenikem nové generace na našem trhu byl sumatriptan, jehož výhodou je rychlý nástup účinku, ale vzhledem ke krátkému biologickému poločasu, bohužel i častý
návrat migrény. Kromě klasických tablet 50 a 100 mg je k dispozici ještě injekční forma. U velmi
těžkých záchvatů je sumatriptan výborně účinný při subkutánní aplikaci autoinjektorem.
Eletriptan je k dispozici ve formě tablet 20 mg, 40 mg a 80 mg, což nám dovoluje cílenou titraci dle tíže záchvatu. Lék je pacienty velmi dobře tolerován, účinek nastupuje v průměru do 1 hod. a
přetrvává 8-12 hod.
Další možností je naratriptan ve formě tablet. Jeho farmakologický profil je podobný jako u
sumatriptanu, ale má lepší biologickou dostupnost a vyšší lipofilitu. Nástup účinku je pomalejší,
avšak návrat bolesti je mnohem nižší než u sumatriptanu. Výskyt nežádoucích účinků je nízký, srovnatelný s placebem. Naratriptan je doporučován i ke krátkodobé profylaxi bolestí hlavy u menstruační
migrény, kdy se podává po dobu cca 5 dnů v 1 nebo 2 denních dávkách.
Rizatriptan je účinný v dávce 5 mg do dvou hodin po podání v 60-67 % ve srovnání s placebem (25-33 %) a v dávce 10 mg v 67- 77 % ve srovnání s placebem (35-44 %). Biologická dostupnost
po podání p.o. je 45 %. Rychle se vstřebává a účinek je patrný do 30 minut po podán/. Nejčastějšími
nežádoucími účinky bývá závrať, somnolence, únava a nauzea. V přímé komparativní studii měl rizatriptan v dávce 10 mg signifikantně rychlejší nástup účinku než sumatriptan v dávce 100 mg a u většího počtu pacientů došlo ke kompletnímu vymizení bolesti za 1,5 až 2 hodiny po podání léku.
Zolmitriptan je k dispozici nejen ve formě tablet 2,5 a 5 mg, ale i ve výhodné formě nosního
spreje pro pacienty, trpící nauzeou či vomitem. Poměrně nově jsou k dispozici i v ústech rozpustné
tablety ZOMIG RAPIMELT 2,5 mg, které není třeba zapíjet. Lék je velmi rychle absorbován a je v
dávce 2,5-5 mg účinný do dvou hodin po podání u 62-67 % pacientů ve srovnání s placebem (19-36
%). Biologická dostupnost léku po p.o. podání je 40 %. Návrat bolesti pro dávku 2,5 i 5 mg je 31 %.
Nejčastější nežádoucí účinky jsou stejné jako u sumatriptanu, tj. závrať, nauzea, somnolence a
parestézie.
Všechny triptany potlačují kromě bolesti i veškeré průvodní příznaky migrény. Opatrnosti je
třeba při podávání pacientům nad 50 roků, nemocným nad 65 let bychom neměli triptany podávat. K
dispozici jsou tři formy aplikace léku. Při nejužívanější formě (tablety), která je zvlášť vhodná pro
lehké případy migrény nedoprovázené zvracením, se účinek začne projevovat do 30 minut.Tato doba
se o polovinu zkracuje při použití nosního spreje, který se doporučuje užívat zejména při migrénách s
rychlým nástupem a zvracením znemožňujícím podávání tablet. Nejrychlejším a nejúčinnější formou
je podkožní injekce, která se aplikuje v akutních případech silných migrén s intenzivním zvracením,
neboť její účinek by se měl projevit zhruba v průběhu deseti minut
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Fáze 4: Odeznění
•
Zvracení
•
Hluboký spánek
Fáze 5: Zotavení
•
Omezená chuť k jídlu
•
Únava
•
Pocit "jako na vodě"

Časté příznaky migrény

Hlavní spouštěče migrény

Abnormální citlivost
Ospalost
Zmatek
Podrážděnost
Paralizace jedné strany obličeje
nebo slabost
Závratě, pocit na zvracení
a zvracení
Slepé skvrny (ve vidění)
Vidění cik-cak čárek
Citlivost na světlo
Dvojité vidění
Obrna očních svalů
Částečná slepota v jednom oku

Stres
Únava
Úzkost
Prudké světlo, blýskající se nebo
chvějící se světlo
Nepravidelné stravovací návyky
Čokoláda
Kofein
Alkohol
Sýr a ostatní mléčné
produkty
Přísady do jídla
Antikoncepční pilulky
Menstruace

Převzato z http://www.bolestihlavy.cz
Poznáváte své potíže? Nic si z toho nedělejte, já se v nich poznal také. Při tom všem bádání
jsem mimo jiné narazil i na výborně zpracovanou webovou stránku týkající se bolení hlavičky. Zde je :
http://www.bolestihlavy.cz
Ano to je ona. Je zde snad úplně všechno co se může člověk s migrénami dovědět. Přečetl
jsem si tu mnoho informací o migréně, je zde jednoduchý dotazník,dozvíte se mnoho informací o moderní léčbě a hlavně to podstatné, je zde kompletní seznam lékařů neurologů
zabý- vajících se právě touto nepříjemnou komplikací. A co víc, je zde možné nalézt vhodného lé- kaře v blízkosti Vašeho bydliště a hlavně to nejdůležitější je možné se k němu
rovnou bez oklik objednat přes internet. Není ani potřeba doporučení od praktického lékaře. Co bychom mohli chtít více? Snad jen aby ta naše hlava už konečně přestala bolet.
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Zolmitriptan je k dispozici nejen ve formě tablet 2,5 a 5 mg, ale i ve výhodné formě Aby ta Vaše ďábelská bolest hlavy byla migréna, musí mít následující příznaky a průběh :
nosního spreje pro pacienty, trpící nauzeou či vomitem. Poměrně nově jsou k dispozici i v
• záchvat migrény se přihlásí většinou po probuzení, někdy dokonce člověka probudí
ústech rozpustné tablety ZOMIG RAPIMELT 2,5 mg, které není třeba zapíjet. Lék je velmi
• zhruba 80 procent nemocných trpí nevolností a zvracením
rychle absorbován a je v dávce 2,5-5 mg účinný do dvou hodin po podání u 62-67 % pacien•
asi 50 procent postižených si stěžuje na nechutenství
tů ve srovnání s placebem (19-36 %). Biologická dostupnost léku po p.o. podání je 40 %.
•
migrénu
provázejí zvukové a zrakové fobie, při záchvatu člověk obvykle touží po tichu a tmě
Návrat bolesti pro dávku 2,5 i 5 mg je 31 %. Nejčastější nežádoucí účinky jsou stejné jako u
•
záchvat
migrény
obvykle trvá od 4 do 72 hodin
sumatriptanu, tj. závrať, nauzea, somnolence a parestézie.
•
záchvat
migrény
může vyvolat alkohol, glutamáty v jídle nebo stres
Všechny triptany potlačují kromě bolesti i veškeré průvodní příznaky migrény. Opa• často však záchvaty žádnou konkrétní příčinu nemají
trnosti je třeba při podávání pacientům nad 50 roků, nemocným nad 65 let bychom neměli
• záchvatu mnohdy předchází změna nálady, porucha soustředěnosti, větší citlivost ke vnímání
triptany podávat. K dispozici jsou tři formy aplikace léku. Při nejužívanější formě (tablety),
vnějších podnětů
která je zvlášť vhodná pro lehké případy migrény nedoprovázené zvracením, se účinek začne
• jedenkrát za život tenzní bolest hlavy postihne devět lidí z deseti, zejména kvůli pracovnímu
projevovat do 30 minut.Tato doba se o polovinu zkracuje při použití nosního spreje, který se
vypětí.
doporučuje užívat zejména při migrénách s rychlým nástupem a zvracením znemožňujícím
podávání tablet. Nejrychlejším a nejúčinnější formou je podkožní injekce, která se aplikuje v
Průběh migrénového záchvatu.
akutních případech silných migrén s intenzivním zvracením, neboť její účinek by se měl projevit zhruba v průběhu deseti minut
-----------------------------Dále jsem se dozvěděl co to vlastně ta migréna je. Nestačil jsem se divit co se to
v tom našem mozku děje. Velmi zjednodušeně řečeno je migréna rozšíření cévy v mozku.
Její roztažení dráždí nervová zakončení na cévách ( jinak v mozku prý nejsou žádné ) a dávají informaci trojklanému nervu že se nedokrvuje určitá část mozku. Ten přenese informaci
a zásobuje více krví daný úsek. Jenže ono to zvýšené množství krve ještě více roztáhne tu
cévu a tím ještě více dráždí nervová zakončení. Jestli Vás při tom napadá něco jako uzavřená smyčka nebo začarovaný kruh, tak hádáte zřejmě správně. Záměrně říkám zřejmě, jelikož
ani učené hlavy se ještě tak úplně neshodly na přesné příčině migrény. Jinými slovy není to
taková banalita jak se mnoho lidí a zejména pánů domnívá. A teď trochu čísel. V celkové
populaci pak trpí migrénou přibližně 15-20 procent žen a pouze 4-7 procent mužů. Největší
počet migreniků najdeme mezi občany 18-40 roku věku, přičemž v poslední době se stále
větší počet onemocnění objevuje mezi pacienty na spodní hranici této statistiky. Ve všech
věkových obdobích migréna postihuje více ženy než muže. A jsme u toho. Migréna postihuje více ženy než muže. Kdo migrénu nezažil, ten jí povětšinou bagatelizuje. Zkrátka neví co
to je a odjakživa platí, že sytý hladovému nevěří.
Důležitým poznatkem, který jsem udělal, bylo zjištění, že není bolest hlavy jako bolest hlavy a že ne každá bolest hlavy je migréna. Odborníci rozlišují celkem čtyři základní
bolesti hlavy:
•
•
•
•
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Migréna
Tenzí bolest hlavy
Cluster headache ( nakupení bolestí hlavy )
Bolest navozená nadužíváním léků

Fáze 1: Prodomy
• Změna chuti
• Únava
• Citlivost na světlo a zápach
• Zadržení tekutin
Fáze 2: Aura
• Záblesky před očima
• Zdvojené vidění
• Snížená citlivost
• Obtíže s mluvením
Fáze 3: Bolest hlavy
• Středně silná až silná bolest hlavy,obvykle jednostranná
• Pulsující charakter bolesti
• Nucení ke zvracení
• Ospalost
• Citlivost na světlo, zápach a hluk
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