


migréna a práce
Průzkum  

mez i  1  192  osobam i  
s  m i grénou



J A NA

"Zaměstnavatel mi důrazně
doporučil, abych si
záchvaty migrény

naplánovala na víkend.“ 

ti, co informují,
se setkávají 
s různými
reakcemi:

2/3
tázaných neinformuje svého
zaměstnavatele o tom, 
že trpí migrénou.

"je to jenom  obyčejná

bolest hlavy.""snad byste s tím 

nechtěla být doma?"

"to není žádná 
nemoc."

"vždyť to není žádné

 omezení."

"budete se ulévat?"

"zase další 
s migrénou?"

1/3 osob zaměstnavatele informuje a 7% zaměstnavatelů reaguje na oznámení negativně.



13,4%
tázaných uvedlo, že zažili
kvůli migréně konflikty 
či sankce ze strany
zaměstnavatelů či kolegů.

L UC I E

"Odvezla mě sanitka z noční a moje
šéfová se přišla podívat 

do nemocnice, že si nevymýšlím 
a vážně tam ležím."

"řekli mi, že jsem
labilní a

nenormální."

"byly mi 
odebrány
bonusy."

"Dostala jsem
výtku.“

"Pohrozili mi
výpovědí.“ "začali o mně

roznášet drby,
že piju a mám

kocovinu.""bylo mi řečeno,
že jsem

nepříjemná."

 3/4 osob dál pracují 
při záchvatu migrény. 



VERON I K A

"Udržet si práci s migrénou je 
pro mě prostě nemožné. Stačí jeden
nebo dva záchvaty ve zkušební

době a je ´vymalováno´.“ 

v hledání nového zaměstnání..

58,2 % tázaných uvedlo, 
že je migréna omezuje 

18,1 % tázaných se muselo
kvůli omezením
způsobených migrénou
vzdát kariérního postupu.

3,7% 
tázaných uvedlo, že byli
kvůli migréně někdy 
v životě propuštěni 
ze zaměstnání.

4,3 % tázaných uvedlo, že
jim kvůli migréně nebyla
prodloužena pracovní
smlouva.



osob, kterým se podařilo získat úlevy 
v souvislosti s migrénou, se setkalo

s negativní reakcí kolegů:

45,8%
 

podezírání 
ze simulace

dusno, pomluvy
a/nebo výsměch

BÁRA

"Bylo mi řečeno, 
ať se vzpamatuju,

přestanu přehrávat 
a jdu pracovat.“

podezírání 
z hypochondrie

podezírání
ze zneužívání  úlev

podezírání 
z lenosti



LENKA

"lékař mi řekl, 
že na migrénu neexistuji 
tabulky a že hlava 

bolí kdekoho.“

14,8%
 tázaných
uvedlo, že SE
kvůli migréně
POTÝKAJÍ 
S finančníMI
potížeMI.

u 98,5 % osob
 je při

záchvatu snížena

pracovní schopnost

min. o polovinu
.

u 13,2 % osob je

snížena pracovní
schopnost 

i mimo záchvat.

26,5 % se cítí jako osoby se zdravotním postižením.

pouze 3 % osob s migrénou pobíráinvalidní důchod.

20,6 % osob muselo

přejít na zkrácený
úvazek.

Pro 88,6 % tázaných s ID bylo obtížné důchod získat.



co by lidem 
s migrénou 
pomohlo?
toto sami navrhli:

Úpravy pracovního
prostředí

přístup k pitné vodě 
a občerstvení

Relaxační zóny a tichá
kancelář

Možnost práce z domova

Flexibilní pracovní doba 
a flexibilní přestávky

Méně silných světel a pachů

Změna pracovní pozice 
nebo pracovních úkolů

Méně stresu a tlaku

Omezení nočních směn

Možnost dodělat
práci později

sick daysEVA

"Kdykoliv jsem v zaměstnání
vysvětlila, co je to migréna 

a jak probíhá záchvat, většina
kolegů i zaměstnavatelů změnila
názor a v případě potřeby mi vyšli

vstříc.“

2/3 žádostí o úlevy
zaměstnavatelé

vyhověli.



většina si přeje 
také pochopení

D I T A

"Přála bych si, aby se na nás
ostatní nekoukali jako 

na simulanty, Aby se člověk
nemusel bát hledat si jinou

práci a aby už mě
kvůli migréně nechtěli

vyhodit.“ 







migréna a práce
Průzkum mezi osobami s migrénou 

březen - duben 2021

Průzkumu se celkem zúčastnilo 1 192 osob, z čehož 96,5 % představují ženy v naprosté většině
produktivního věku mezi 20 a 60 roky. 
42,2 % respondentů trpí epizodickou migrénou, 29,5 % frekventní migrénou, 16,3 % chronickou migrénou a 12
% zažívá jen několik záchvatů za rok.
64,5 % respondentů má středoškolské, 32 % vysokoškolské a 3,5 % základní vzdělání.
69,3 % respondentů pracuje na pozici řadového pracovníka, 13,4 % na postu nižšího managementu, 5,3 % na
postu vyššího managementu, 5 % respondentů působí na volné noze, 1,5 % na postu vlastníka a 1 % na postu
vrcholového managementu.
24,9 % respondentů pracuje ve velkém podniku s více jak 250 zaměstnanci, 26,5 % ve středně velkém
podniku od 50 do 250 zaměstnanců, 24,6 % v malém podniku do 50 zaměstnanců a 17,6 % v mikropodniku do
10 zaměstnanců, 5 % respondentů pracuje na volné noze a 1,4 % jinými způsoby.


