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Bóle głowy zacz ły si :   ę ę

kilka tygodni temu  kilka lat temu 

kilka miesi cy temuę  kilkana cie lat temu ś

Czy w ostatnim okresie nast piło pogorszenie?ą TAK           NIE

Od kiedy?
            
Ł cznie w ci gu ą ą JEDNEGO MIESI CAĄ  ból głowy zdarza si :ę
                ( rednia z ostatnich 3 miesi cy)ś ę

1-2 dni w miesi cuą 8-15 dni w miesi cuą

3-7 dni w miesi cuą powy ej 15 dni w miesi cuż ą

Ile dni BEZ PRZERWY mo e  trwać napad bólu głowy? ż

nigdy nie trwa dłu ej  ni  1 dzież ż ń trwa powy ej  3 dniż

cz sto trwa 2-3 dni ę mo e trwać nawet tydzież ń

 W  którym miejscu  najcz ciejęś  jest zlokalizowany ból głowy?  prosz  zaznaczyćę

       PRZÓD               TYŁ         PRAWY / LEWY 
                BOK 

          SZCZYT  GŁOWY
                                    

Jak silny jest ból?  najcz ciej niewielki  lub  umiarkowanyęś

 najcz ciej umiarkowany  lub  silny ęś
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W trakcie bólu głowy moja aktywno ć fzyczna i umysłowa jest ś najcz ciejęś :

pełna- bez problemu wykonuj  wszystkie codzienne czynno cię ś

ograniczona-  wykonuj  tylko to, co najwa niejsze, aleę ż

przychodzi mi  to z trudem

nie jestem w  stanie nic zrobić, musz  si  poło yć ę ę ż

Podczas bólu głowy zdarzaj  si :ą ę

mdło ciś NIGDY RZADKO  CZ STOĘ ZAWSZE 

wymioty NIGDY RZADKO  CZ STOĘ ZAWSZE 

nadwra liwo ć na wiatłoż ś ś NIGDY RZADKO  CZ STOĘ ZAWSZE 

nadwra liwo ć na hałasż ś NIGDY RZADKO  CZ STOĘ ZAWSZE 

Podczas bólu głowy równocze nieś  wyst puje:ę

silny ból jednego oka TAK NIE

obrz k  jednego okaę TAK NIE

łzawienie  z jednego oka TAK NIE

zaczerwienienie jednego oka TAK NIE

katar TAK NIE

opadni cie powieki jednego okaę TAK NIE

Kiedy w ci gu doby zaczyna si  ból?ą ę

budz  si  rano z bólem głowyę ę  NIGDY    CZ STOĘ ZAWSZE

zaczyna si  w  ci gu dniaę ą  NIGDY    CZ STOĘ ZAWSZE

budzi mnie w nocy  NIGDY    CZ STOĘ ZAWSZE

zaczyna si  dopiero wieczoremę  NIGDY    CZ STOĘ ZAWSZE

Wysiłek fzyczny:

nie wpływa na ból głowy

nasila ból głowy

zmniejsza ból głowy
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CHARAKTER BÓLU 

                      zaznacz  3 najbardziej charakterystyczne cechy  

mdl cy ą uderzaj cyą przeszywaj cyą uci liwyąż

pulsuj cy ą rozpieraj cyą widruj cyś ą rozszerzaj cy sią ę

szarpi cyą ostry wrzynaj cy si  ą ę zgniataj cyą

ciskaj cyś ą ci gn cyą ą uciskowy t pyę

rozrywaj cyą t tni cyę ą kłuj cyą rozdzieraj cyą

mia d cyż żą rozłupuj cyą dr cy ążą pal cyą

Czy bezpo rednio przedś  pojawieniem si  bólu  głowy wyst puj  ę ę ą

objawy przepowiadaj ce?ą

NIE TAK

problemy z widzeniem -  mroczki, błyski, migaj ce wiatła, plamki, linie, zygzaki, ą ś

zupełne zaniewidzenie

dr twienie lub mrowienie jednej r kię ę

dr twienie lub mrowienie  twarzy i j zykaę ę

problemy z  mówieniem 

zawroty głowy

problemy z równowagą

podwójne widzenie 

uczucie osłabienia jednej  r ki ę

Jak długo trwaj  te objawy?ą

krócej ni  5 minutż nie dłu ej ni  pół godzinyż ż

30-60 minut ponad 60 minut

Po jakim czasie od tych objawów zaczyna si  ból głowy?ę

w ci gu 5 minutą objawy jeszcze nie ust piły, a juą ż

zaczyna si  ból głowy ę

w ci gu 30 minutą po około 1 godzinie

Czy w najbli szej rodzinie kto  choruje na migren ?ż ś ę TAK NIE

Kto?
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Jaki czynnik mo e wyzwolić ból głowy?  W jakiej  sytuacji pojawia si  ból ?ż ę

stres głód

zm czenieę du y wysiłek fzycznyż

brak snu zmiany pogody

w trakcie dni wolnych od pracy przed lub w trakcie miesi czki ą

Inne czynniki -  Jakie?

Czy jakie  pokarmy lub napoje mog  wywołać ból głowy?ś ą TAK   NIE

Jakie?

W trakcie bólu głowy najch tniej stosuj  nast puj ce leki:  prosz  wymienićę ę ę ą ę

Z powodu bólu głowy lek przeciwbólowy stosuj :ę

rzadziej  ni  1 raz na tydzież ń nie wi cej ni  2 razy w tygodniuę ż

10 i wi cej razy w miesi cuę ą 15 i wi cej razy w miesi cuę ą

Jak długo trwa ból głowy  PO PRZYJ CIUĘ  leku przeciwbólowego ?

ust puje  całkowicie w ci gu maksymalnie 2 godzinę ą

po przyj ciu leku ust puje, ale niecałkowicie ę ę

mimo przyj cia leku nie ust puje w ogóleę ę

po przyj ciu leku ust puje całkowicie, ale nawraca po kilku godzinach ę ę

po przyj ciu leku ust puje całkowicie, ale nawraca nast pnego dniaę ę ę

Je li ś NIE PRZYJM  Ę leku przeciwbólowego ból głowy:

ust puje  samoistnie w ci gu maksymalnie 4 godzinę ą

ust puje  samoistnie, ale dopiero po co najmniej 4 godzinachę

nigdy nie ust puje samoistnie ę

Czy do tej pory bóle głowy były leczone przez neurologa? NIE TAK

Jakie leki były stosowane?
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