
 

 

Odhalení záhady klasifikace a léčby bolestí zad 

 

Přijďte se seznámit s McKenzie Metodou® 

 

Datum konání: 11. - 12.11.2016 

Místo konání: Mladotický Mlýn, Ronov nad Doubravou 6, 583 43 

Organizátor: Praktický Lékař MUDr. Svoboda Radoslav 

Odborný Garant: Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc 

Lektoři: Eva Nováková, Dip. MDT 

  Ronald Donelson, Dip. MDT 

   Miriam Hrabinská, Cert. MDT 

LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle 

Stavovského předpisu ČKL č. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 11 kreditních bodů. 

FYZIOTERAPEUTI – dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu UNIFY terapeutů 

bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů. Počet kreditů v jednání. 



Přijďte se seznámit s McKenzie metodou® 

Vzdělávací akce je určena pro lékaře a fyzioterapeuty, kteří mají zájem o odhalení 

záhady klasifikace a léčby bolestí zad u svých pacientů.  

Cílem vzdělávací akce je představit McKenzie metodu®, pro ty, kteří ji neznají, jako 

metodu založenou na aktivním zapojení pacienta s muskuloskeletální bolestí do terapie. 

Mechanické Diagnostiky a Terapie® (MDT) je celosvětově užívaná pro diagnostiku, léčbu, 

vzdělávání a povzbuzení pacientů s problémy v oblasti krční, hrudní a bederní páteře a 

pacientů s poruchami periferních kloubů. Více informací: http://www.mckenzieinstitute.org/cz 

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

Přihláška na vzdělávací akci: Odhalení záhady klasifikace a 

léčby bolestí zad 

 

 
Jméno a příjmení:………………………………………………………………… 

Datum narození: …………………………………………………………………. 

Vaše kontaktní údaje: ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Zaměstnavatel: …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 
    

Výše uvedené údaje jsou považovány za fakturační. Chcete-li uvést jiné fakturační údaje, 

uveďte je zde: …………………………………………………………………………………... 

 

Cena akce:  2500 Kč 

3000 Kč (zahrnuje ubytování v Mladotickém Mlýně a stravu v průběhu akce) 

Číslo účtu:  1211509389/0800 

VS:   datum narození 

Do zprávy pro příjemce napište Vaše jméno a příjmení. 

 

Přihlášku zašlete na adresu: fyziorw@gmail.com 

Kontakt: Mgr. Miriam Hrabinská, Cert. MDT 

Tel.: +420 725 535 850 

 

Mám zájem o ubytování a plnou penzi v průběhu akce    Ano      NE 

Ubytování možno rezervovat e-mailem: eva.joachimova@centrum.cz 

Info: http://www.mladotickymlyn.cz/ 

 

Více informací o McKenzie metodě naleznete na: http://www.mckenzieinstitute.org/cz 

http://www.mckenzieinstitute.org/cz
mailto:fyziorw@gmail.com
mailto:eva.joachimova@centrum.cz
http://www.mladotickymlyn.cz/
http://www.mckenzieinstitute.org/cz


Program vzdělávací akce 
 

 

Pátek 11.11.2016 

12.30 – 13.30 Registrace účastníků 

13.45 Zahájení akce 

14.00 – 18.00 BLOK A Eva Nováková, Dip. MDT  

TÉMA:  

Představení McKenzie metody. 

Základní rozlišení syndromů – klasifikace – podložení výzkumem. 

Rozbor kazuistiky. 

Vyšetření pacientů. 

 

Sobota 12.11.2016 

8.00 – 12.00 BLOK B Miriam Hrabinská, Cert. MDT  

TÉMA:  

Rozbor kazuistik. 

Vyšetření pacienta. 

Korekce držení těla – praktická ukázka. 

12.00 – 13.00 Přestávka na oběd 

 

13.00 – 16.00 BLOK C  Ronald Donelson, MD, MS 

WEBINÁR  v angličtině s českým překladem 

TÉMA:  

„The Best Treatment Begins with a Precise Diagnosis.“ 

„Stanovení nejlepší terapie začíná precizní diagnostikou.“ 

Webinár – Internetový seminář online, tlumočený do českého jazyka 



O lektorech 

Nováková Eva (CZ) 

PT, Dip. MDT 

Senior instruktor MDT 

2011 - Instruktor pro kurzy A a B 

2010 - Probationary instruktor  

2007 - Diplom v MDT, Universita Otago, Nový Zéland  

Pracuje jako fyzioterapeut specialista na oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, ÚVN 

Praha 6 a rovněž ve své privátní praxi. Současně vyučuje externě fyzioterapeuty na 3. LF UK 

Praha. Další vzdělání v metodikách najdete na WEB stránkách: 

http://mujweb.cz/novacka/ostatni/zivotopis.htm. 

Je členem Evropského edukačního týmu mezinárodního McKenzie Institutu (a member of the 

European Education Committee of MII) 

 

Ronald Doneslon (USA) 

MD, MS, Dip. MDT  

 

Dr. Donelson je mezinárodně certifikovaným ortopédem - chirurgem. Specializuje se ve 

výzkumu konzervativní terapie bolestí zad více než 30 let. Je diplomovaným terapeutem v 

Mechanické diagnostice a terapii dle McKenzie. Je absolventem Dartmouth Institute 

s dosaženým vzděláním Master of Science. 

Je zakladatelem a prezidentem SelfCare First. Jde o zdraví podporující společnost 

založenou v USA (www.selfcarefirst.com), která se globálně snaží o zlepšeni kvality a 

zefektivnění poskytování zdravotní starostlivosti pro lidi trpících bolestmi zad, krční páteře a 

jiných muskuloskeletálních obtíží. 

Publikoval množství výzkumných studií, kapitol a revidovaných článků. Prezentoval 

více než 100 výzkumů, workshopov na konferencích, kurzech a sympoziích ve více než 15 

krajinách světa. Vydal dvě knihy.  

Je autorem dvou publikací: “Rapidly Reversible Low Back Pain: An Evidence-Based 

Pathway to Widespread Recoveries and Cost Saving” (Rapidne reverzibilní bolesti zad: 

Cesta podložená důkazy) and “Solving the Mystery: The Key to Rapid Recoveries for Most 

Back and Neck Pain”  (Odhalení záhady: Klíč k rychlému uzdravení většiny bolestí zad a 

http://mujweb.cz/novacka/ostatni/zivotopis.htm


krční páteře) jako i DVD: “The Best Treatment Begins With a Precise Diagnosis” (Nejlepší 

terapie začíná precizní diagnostikou). 

Dr. Donelson je poradním vydavatelem časopisu Spine, členem American College 

of Occupational and Environmental Medicine’s a směrnic North American Spine Society pro 

bolest bederní a krční páteře. Je váženým členem Mezinárodní společnosti pro studium 

bederní páteře a Severoamerické společnosti pro páteř. Byl aktivním v Mezinárodním fóru pro 

výzkum primární péči o bolest bederní páteře.  

 

Miriam Hrabinská (SK) 

PT, Cert. MDT 

 

2011 - Certifikát v MDT  

 Je členkou McKenzie Institutu. Aktivně využívá McKenzie metodu jako 

fyzioterapeutka v každodenní praxi. 

 


