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I V A NA

"Konečně v tom nejsem sama
a s čímkoliv ohledně

migrény se můžu obrátit 
na Migréna-help."

Když se řekne 
Migréna-help, 

lidem se hned vybaví
pojmy jako...

75%
uživatelů uvedlo, že jsou
pro ně poskytované služby
přínosné. 
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Osvěta



Více jak polovina
 uživatelů svou nemoc zvládá díky 

Migréna-help lépe než dříve!

Jsem více
informovaná/ý.

Cítím se duševně
stabilnější.

Cítím se s ostatními 
na jedné lodi.

mohu sdílet své 
zkušenosti.

mám nové kontakty 
na lékaře.



46%
uživatelů uvedlo, že 
se díky Migréna-help změnil
jejich postoj k migréně.

M I C HAELA

"Naučila jsem se vnímat
migrénu jako nemoc a ne

jako něco, o čem nemluvím,
protože se za to stydím."

konečně jsem migrénu
přijal/a jako svou součást.

Začal/a jsem o sebe více
pečovat.

Už se za migrénu tolik
nestydím, ani neobviňuji.

Už si kvůli migréně
nepřipadám tak divný a jiný.

Už nemám pocit, že jsem
selhal/a.



56%
uživatelů uvedlo, 
že jim podpora 
Migréna-help usnadnila
komunikaci s ostatními 
o jejich nemoci.

LENKA

"Dokážu lépe říct ´ne´, když
mě okolí nutí v mé rozjeté
migréně například vozit

dřevo."

... požádám druhé 
o pomoc.

... sdílím s ostatními
své negativní

emoce.
častěji než dříve:

... se svěřím
ostatním, že mám

záchvat.



LENKA

"Partner teď už ví, 
co všechno vlastně 
migréna obnáší."

polovina
 uživatelů

zaznamenala
ze strany svých
blízkých změnu
přístupu k jejich
osobě i k jejich
onemocnění!

chrá
ní mě

 pře
d

spou
štěči..

jsou mi většíoporou.

častěji mi pomáhají.

více respektují máomezení..

angažují se v
migréna-help.



30%
uživatelů uvedlo, že jim
Migréna-help pomáhá lépe
zvládat zaměstnání či
studium.

řekl/a jsem svému
nadřízenému o své
nemoci.

organizuji si práci 
s ohledem na své
zdraví.

domluvil/a jsem si
homeoffice.

upravil/a jsem si
pracovní podmínky.

změnil/a jsem práci.



75%
 

 

UŽIVATELŮ UVEDLO,
ŽE SE NA SVOU

NEMOC UŽ NECÍTÍ 
TAK SAMO!



PŘÍNOS ORGANIZACE 
MIGRÉNA-HELP

Průzkum mezi uživateli služeb 
KVĚTEN - ČERVEN 2020

Průzkumu se celkem zúčastnilo 80 osob, z čehož 97 %
představují ženy v naprosté většině produktivního věku. 
 
83 % z celkového počtu respondentů má epizodickou migrénu. 
 
Cílem průzkumu bylo získat zpětnou vazbu od uživatelů služeb
organizace Migréna-help a zhodnotit tak její dosavadní přínosy.


