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®McKenzie metoda
®Mechanická Diagnostika a Terapie

Jsou pøes den chvilky, kdy necítíte žádnou bolest? 
Tøeba  jen 10 minut?

Vyskytuje se vaše bolest v oblasti páteøe nebo pokud 
je i v konèetinì, pak pouze ke kolenu èi k loktu?

Prodìlali jste více jak jednu episodu bolesti v be-
drech èi krèní páteøi nebo kloubech v konèetinì 
v posledních mìsících nebo letech?

Cítíte se hùøe bìhem nebo hned po dlouhodo-
bìjším ohýbání nebo shýbání, jako je napø. stla-
ní postelí, luxování, práce na zahradì, mytí po-
dlahy atd.

Cítíte se hùøe pøi dlouhodobìjším sezení (napø. 
sledování TV nebo práce u  poèítaèe ) nebo pøi 
vstávání ze sedu? 

Zjistili jste, že Vaše obtíže souvisí s nìjakou 
aktivitou, ale pokud se ji vyhnete, pak obtíže 
nemáte?

Cítíte se lépe, když ležíte na bøiše? (Je možné, 
že se cítíte hùøe nìkolik minut než bolest ode-
zní, v tom pøípadì je odpovìï na tuto otázku 
ano).

Cítíte se lépe pøi chùzi?

Máte bolesti a nevíte, zda je pro 
Vás McKenzie metoda vhodná?

zvládněte zvládněte zvládněte 

bolestbolestbolest
svoji svoji svoji 

Ischias.

Lumbago.

Artritida kyèlí èi bolest hýždí, ramen nebo paží.

Obtíže s pøedklonem pro ztuhlost nebo bolest.

Obèasné mravenèení nebo poruchy citlivosti 
v chodidlech nebo rukou.

Bolest do loktù nebo kolen, která doposud 
neustoupila po žádné dosavadní léèbì.

Máte-li obtíže viz následující: 

Jestliže jste odpovìdìli ANO na více než 4 otázky,
 je velká šance, že vám autoterapie pomùže. 
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Autoterapie:

McKenzie Institute Czech Republic and Slovakia
Centrum pro postgraduální studium mechanické 

diagnostiky a  terapie pohybového aparátu

Bolest, která pùvodnì zaèala v bederní nebo krèní 
oblasti a nyní se šíøí do hýždí nebo ramen.

Dle Vašich obtíží si prostudujte knihy "Léèíme si záda sami" 
nebo "Léèíme si bolesti krèní páteøe sami" atd., kde se 
dozvíte, jak si ulevit od bolestí dolní èásti zad, potíží s krèní 
páteøí nebo bolestí kloubù a jak daným problémùm 
preventivnì pøedcházet. Mezinárodní vìdecké studie 
potvrzují, že informace, postup terapie a cvièení dopo-
ruèené v tìchto publikacích pøinášejí pacientùm dobré 
a  pøetrvávající  výsledky  autoterapie  èi  léèby.

Vyhledejte McKenzie terapeuta-odborníka MDT, který vám 
poradí, jak postupovat v léèbì. McKenzie terapeuti jsou 
vyškoleni k urèení diagnózy pro celý pohybový systém. To 
znamená, že jsou schopni urèit, zda-li se pøíèina vašich 
potíží nachází v kloubu, v mìkkých tkáních, ve svalech, èi 
v pohyblivých složkách páteøe jako jsou napø. meziobrat-
lové ploténky.

Na základì pohybového vyšetøení a anamnézy Vám 
odborník MDT doporuèí, jakým zpùsobem aktivnì 
postupovat v odstranìní potíží, v prevenci a jak zvládat 
bìžné denní aktivity bez bolesti.



McKenzie metoda, rovnìž nazývaná  mechanická diagnostika a terapie (MDT), je založená na 
filosofii edukace a aktivního pøístupu pacienta k léèbì. Využívá se na celém svìtì a je vhodná pro celý 
pohybový systém tj. jak pro problémy dolní èásti zad, krèní páteøe, tak i pro klouby konèetin. Metoda je 
v souèasnosti jednou z nejvíce vìdecky podložených  metod v oblasti fyzioterapie. Hlavním odlišujícím 
rysem je mechanické vyšetøení, které stanoví mechanickou diagnózu, a teprve poté cílený léèebný plán. 
Kvalifikovaní McKenzie terapeuti jsou již ze vstupního vyšetøení schopni urèit, zda-li tato metoda bude 
prospìšná pro daného pacienta.

Jde o komplexní koncepci založenou na vìdecky podlo-
žených principech a zásadách, které jsou-li plnì pochopeny 
a následovány, jsou velice úspìšné.

®Co je McKenzie metoda ? Nejpravdivější výklad 

McKenzie metody.

- redukce bolesti a deformity
- udržení redukce díky edukaci a režimových opatøení 

držení tìla
- obnova plné funkce pohybu 
- prevence recidiv

www.mckenzie.cz
www.mckenzie.sk
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Cíl McKenzie metody:

Více najdete na: 
se mùže vyléèit pomocí autoterapie 75%

dospìlé populace se v urèité fázi svého života 
setká s bolestí zad 

®
The Original McKenzie  Product:
http://www.shop-mdt.cz/
produkt@mckenzie.cz

Knihy:

Bederní role / Krèní role / Noèní role / Fixaèní pás BackCARE

www.backcare.cz   backcare@seznam.cz

http://www.shop-mdt.cz/

„Léčíme si záda sami“ 

„Léčíme si bolesti 
krční páteře sami“ 

Ověřte si, že zdravotní středisko, klinika, ne-
mocnice či fyzioterapie hlásající, že posky-
tují péči podle McKenzie metody, mají kvali-

®fikované vyškolené odborníky v MDT .

®Mezinárodní databáze odborníkù v MDT  na:
www.mckenziemdt.org  

Vyšetření
McKenzie metoda využívá komplexního vyšetøení po-
hybù a tolerance mechanické zátìže vašeho hybného 
systému. Terapeut hodnotí  anamnestické údaje, 
spolu s chováním vašich bolestivých symptomù 
v dùsledku aplikované mechanické zátìže (tj. testování 
opakovaných pohybù do maxima rozsahu èi setrvání 
v urèitých polohách).

Terapeut je schopen analyzovat a interpretovat zmìnu 
chování vašich symptomù a vaší pohyblivosti, a sle-
dovat vliv urèitých pohybù èi poloh, eventuálnì 
posoudit celkový efekt na vaše tìlo. Toto vyšetøení se 
nazývá mechanické vyšetøení. 

(Ano, pøedstavte si Vaše tìlo jako motor a terapeuta jako 
mechanika!). Díky tomuto mechanickému vyšetøení lze 
klasifikovat mnoho problémù s využitím analýzy sledo-
vání lokality bolesti a omezení pohybu.

Terapie
Nejèastìjší chybnou domnìnkou o McKenzie metodì 
je smýšlení, že jde pouze o extenèní cvièení, a pomíjí se 
fakt jedineèné diagnostiky mechanického  problému. 
Pokud je terapie vhodná, vychází McKenzie postup 
z aktivního cvièení pohybù, které odstraòují bolest 

Prevence
Vìtšina pacientù, kteøí dobøe reagují dle principù 
MDT, je schopna se úspìšnì léèit sama a rovnìž snížit 
poèet návštìv u terapeutù. Jakmile znají pravidla auto-
terapie, jsou schopni se efektivnì léèit.

Pacienti, kteøí dodržují doporuèenou terapii vèetnì 
korekce pohybových stereotypù, mají mnohem ménì 
pøetrvávající obtíže a jsou schopni pøedcházet recidivám, 
nebo pokud se nové obtíže objeví, zvládnou je zpravidla 
na základì odborné edukace o problému rychle a efek-
tivnì odstranit.

Tři kroky vedoucí k úspěchu

epizod bolestí zad se objeví bez viditelného dùvodu 
a vìtšinou se dá zvládnout úpravou životního stylu, 
zvláštì ty, které souvisí s úpravou nesprávných pozic 
zejména ochablého sedu a stoje

a upravují funkci pohybu. Každé cvièení, vèetnì poètù 
cvikù a frekvence, se vybírá individuálnì dle jedince 
a rùznì se modifikuje a kombinuje. V každém pøípadì 
musí terapie vycházet a odpovídat mechanické 
diagnóze, získané po peèlivém vyšetøení, jinak mohou 
být výsledky špatné. Indikátorem vhodnì zvolené te-
rapie je fenomén centralizace. Robin McKenzie uvádí 
ve své knize z roku 1981: „Jestliže žádným pohybem 
nebo pozicí nelze centralizovat èi redukovat bolest 
pacienta, pak tento pacient není vhodný pro mecha-
nickou terapii“.  

V pøípadech, kdy pacient nereaguje na mechanickou 
terapii, je doporuèen k dalšímu vyšetøení,  eventuálnì  
jiné  léèbì. „Léčíme si rameno sami“ 

„Léčíme si koleno sami“ 


