
Certifikovaný kurz MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ 

Popis 

Blok A - Úvod do problematiky otoků, základy manuální lymfodrenáže (ML) 

Blok B - Komplexní terapie u pacientů s lymfedémem 

Blok C - Refreš (opakování teorie a praxe ML), praxe na pacientech a závěrečné 

zkoušky (teorie a praxe ML) 

 
 

Odborný garant a lektor: 
Mgr. Helena Toušková 

Manuální lymfodrenáže studovala u průkopníka manuální lymfodrenáže v Čechách MUDr. 

Miroslava Bechyněho, CSc. v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze r. 

2002. V r. 2008 získala akreditaci od MZ ČR k uskutečnění vzdělávacího programu 

„Manuální lymfodrenáž“ pro fyzioterapeuty. Své vzdělání si kontinuálně prohlubuje na 

školeních doma a v zahraničí, např. absolvovala inovační odborný kurz pro lékaře 

„Komplexní terapie lymfedému včetně manuální lymfodrenáže“ v NCONZO Brně r. 2011 a 

dále kurzy v zahraničí - v Ayru (Skotsko) v rámci postgraduální vzdělávání lymfoterapeutů, a 

to opakovaně v r. 2013, 2014 a 2015. 

 

Termíny konání: 
Blok A: leden 2017 (středa až neděle) 

Blok B: březen 2017 (středa až neděle) 

Blok C: květen 2017 (středa až neděle) 

Termíny budou upřesněny v průběhu února 2016! 
 



Náplň bloku A: 

1) Úvod do problematiky ML (historie, základy metodiky - komplexní přístup, indikace a 

kontraindikace, hygienické podmínky apod.) 

2) Anatomická propedeutika mízního systému (mízní cévy a uzliny, lymfatické orgány a 

tkáně). 

3) Úvod do patofyziologie lymfatického systému (lymfedém). 

4) Základní terapeutické hmaty: stojící kruh, pumpovací hmat, vypuzovací hmat, příčný 

(kombinovaný) hmat a otáčivý hmat. 

5) Hmaty ML při ošetření: 

- krku zepředu 

- horní končetiny 

- dolní končetiny (ventrálně a dorzálně) 

- břicha 

- hrudníku 

- krku zezadu 

 

Náplň bloku B: 
1) Opakování praxe manuální lymfodrenáže (blok A). 

2) Hmaty ML při ošetření: 

- zad 

- beder 

- hlavy a obličeje (nos, tváře, oči, čelo a ústa) 

3) Zvláštní terapeutické hmaty při ošetření horní části břicha a hrudníku. 

4) Dechová (antiedémová) gymnastika. 

5) Imunitní systém těla (brzlík a slezina); 

Flebedém, lipedém, lipomatózy, obezita a celulitida (celulita). 

6) NOVINKA: Praktický nácvik stojícího kruhu při terapeutově schopnosti vnímat 

lymfatický tok. Nácvik autoterapie danou technikou pro sestavu krk zepředu.  

7) Doprovodný program pro zájemce (workshop): 

- Prezentace přístrojové presoterapie (LYMFOVEN). 

- Základy reflexní terapie se zaměřením na lymfatický systém (celodenní seminář). 

 

Náplň bloku C: 

1) Opakování teorie a praxe manuální lymfodrenáže (blok A a B). 

2) Praxe na pacientech. 

3) Teoretická a praktická zkouška. 

4) Doprovodný program pro zájemce (workshop): 

- Životospráva z pohledu tradiční čínské medicíny pro podporu funkce sleziny a slinivky 

břišní. 

- Antifibrotické (antiedémové) hmaty - ukázka 



 
 

Časový plán: 

Středa 
Výuka teorie a praxe od 13,00 do 15,00 

Pauza 30 min. 

Výuka teorie či praxe od 15,30 do 18,00 

Čtvrtek až Sobota 
Výuka teorie a praxe od 9,00 do 12,00 

Polední pauza 90 min. 

Výuka teorie či praxe od 13,30 do 16,30 

Neděle 

Výuka teorie a praxe od 9,00 do 13,00 

 

Počet účastníků: 

max. 16 (min. 10) 

 

Kurzovné: 

10.000,- Kč (celková platba) 

 

Odborné informace k dané vzdělávací akci: 

* Tento certifikovaný kurz je určen pouze fyzioterapeutům. 

* Certifikovaný kurz "Manuální lymfodrenáž" získal akreditaci MZ ČR s celkovým 

počtem 68 kreditů. 

* Profesní organizace fyzioterapetů UNIFY ČR bude požádána o přidělení souhlasného 

stanoviska pro blok A a B (seminář), tj. 1 kredit za akci. 

* Zájemci o tento druh školení musí projít výukou všech tří výukových bloků.  

Účast na jednotlivých blocích je povolena pouze pro účely opakování. 

Nezapomeňte si vzít s sebou: 
Pohodlné sportovní oblečení, deku a polštářek (na praktickou část výuky), přezůvky a psací 

potřeby. 

 

 


