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Úvodní slovo šéfredaktora
Volební sjezd, který se konal 
19.5.2012 v Pardubicích si zvolil nové 
vedení ČPS a já jsem byl pověřen 
šéfredaktorem Podiatrických listů. 
Obrátil jsem se v rámci interní diskuse 
na všechny členy s návrhem na  
členění PL. Přišlo velmi málo návrhů, 
ale přesto i za tyto velice děkuji. 

Druhé číslo v tomto roce je zaměřeno 
na významné informace, které se 

dotýkají členské základny. Dále zde 
najdete pozvánky na akce v nejbližším 
termínu, přihlášku na soutěž nejkrás-
nější nohy, kde budete moci ukázat 
svoji profesionalitu a soutěžit o krásné 
věcné dary. V našem čísle si přijdou na 
své i naši klienti, kde v druhé části PL  
jsou články zaměřené na diabetes 
a rady pro nemocné diabetem.

Upozornění: v letošním roce se zdra-
votní veletrh REHAPROTEX nekoná, 
bude konán pouze 1x za dva roky, 
proto se neuskuteční letos ani obvyklé 
odborné Sympozium v Brně. V dalším 
letošním čísle PL najdete kontakty  
na lékaře v místě vaší praxe, na které 
se budete moci v případě potřeby  
obrátit. 

Věřím, že vás druhé číslo našeho 
odborného časopisu zaujme  
a že naleznete mnoho zajímavých 
informací ke své práci.

S úctou MUDr. Vladimír Holoubek 
2. viceprezident ČPS a šéfredaktor PL

 
Jménem řídící rady České podiatrické 
společnosti vyslovuji poděkování všem 
bývalým členům ŘR a DR za obrovský 
kus práce, který vykonali pro ČPS. 
Obzvláště chci poděkovat panu  
Jaroslavovi Fešarovi za jeho obětavost, 
píli a enormní nasazení ve funkci  
za bývalé desetileté období ve funkci 
prezidenta ČPS.

MUDr. Marie Součková 
prezidentka ČPS
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MUDr. Vladimír Holoubek
2. viceprezident ČPS

Columna Centrum, Dřevařská 18, 602 00 Brno 
tel.: 541 211 453 
info@columna.cz

Jaroslav Fešar
člen řídící rady, tajemník

Michelská 50, 141 00 Praha4 
tel.: 261 264 192 

podiatrie@seznam.cz

nové vedení České podiatrické společnostiNové vedení České podiatrické společnosti

MUDr. Miroslav Havrda
1. viceprezident ČPS

Forestrova 1656, 500 02 Hradec Králové 
tel., fax: 495 522 207 
havrda@medsport.cz

Hana Hušková
člen řídící rady

tel.: 724 031 603 
huskovah@seznam.cz

DOzOrČí rADA

Jaroslava Voláková DiS.
člen dozorčí rady

ul. 28. října 2850, 470 06 Česká Lípa 
tel.: 774 549 939 

e-mail: cougar.max@seznam.cz

Bc. Monika kadeřábková
člen dozorčí rady

Praha 4 
tel.: 733 790 961 

e-mail: nehty@masaze-nehty.cz

eliška kopecká
člen dozorčí rady

Smetanovo nám. 81, 570 01 Litomyšl 
tel.: 732 567 556 

e-mail: kopeceli@seznam.cz

sídlo  

České podiatrické společnosti  

zůstává nezměněno

Michelská 50 
141 00 Praha 4 

tel.: 602 182 323  
e-mail: podiatrie@seznam.cz   
souckova@laznejachymov.cz

MUDr. Marie Součková
prezidentka ČPS

LL Jáchymov a.s., Lidická 1015, Jachymov 
tel.: 353 831 220, 602 182 323 
souckova@laznejachymov.cz

ŘíDíCí rADA ČPS
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Vážení členové České podia-
trické společnosti, mnoho 
z vás se osobně zúčastnilo 
volebního zasedání ČPS 
v Pardubicích, mnoho z vás 
ale z různých důvodů zůsta-
lo doma a pouze z doslechu, 
z internetu, či jinak zpro-
středkovaně si skládali 
střípky z našeho posledního 
sjezdu v Pardubicích. 

Hlavním bodem sjezdu byla 
volba nové řídící a dozorčí 

rady. Oproti předchozím volebním sjezdům bylo velmi 
pozitivní, že bylo kandidátů mnohem více, než byl celko-
vých počet volených míst (5 míst pro řídící a 3 místa pro 
dozorčí radu). Také se povedlo i na můj návrh představit 
prakticky všechny kandidáty na volené funkce v posledním 
čísle Podiatrických listů. Na návrh Hanky Huškové došlo na 
sjezdu i k panelové diskusi s jednotlivými kandidáty a to 
dokonce s vyloučením členů starého výboru. Zde jsme ve 
staré řídící radě usoudili, že ti jsou již dostatečně známí 
a není nutné je dále představovat. Podobné postupy jsou 
v současné době obrazem pouze sebevědomé a demokra-
ticky silné společnosti. 

Jelikož jsem byl zvolen předsedou mandátové a volební 
komise a byl i moderátorem voleb, opakovaně jsem všech-
ny přítomné delegáty upozorňoval na schéma voleb, které 
vždy musí vycházet z platných stanov společnosti. Naše 
společnost má stanovy nastaveny tak, že se volí dvoukolo-
vě. Nejprve se volí 5 členů řídící rady a dále 3 členové 
dozorčí rady. Ti si potom ze svého středu zvolí prezidenta 
a viceprezidenty společnosti a předsedu dozorčí rady. 
Podobně se u nás např. volí prezident republiky prostřed-
nictvím volených zástupců Parlamentu ČR. V minulosti 
to probíhalo tak, že zvolená skupina do rad ČPS ze svého 

středu volila prezidenta a další viceprezidenty v zásadě 
podle počtu dosažených hlasů na sjezdu. Na posledním 
sjezdu byla v tajné volbě nové řídící rady třemi hlasy 
zvolena Dr. Součková prezidentkou, kolega Fešar obdržel 
jeden hlas.

Takto zcela demokratická a zcela podle stanov „lege artis“ 
volba následně vyvolala u některých našich členů velké 
rozčarování a dokonce i tendence svolávat „nejlépe okamži-
tě“ mimořádný sjezd ČPS, negovat volby a do jisté míry 
jsem zaregistroval i velmi negativní kampaň na internetu. 
Když pominu, že každý sjezd stojí nákladově cca 80 000 Kč 
a těžko bychom po několika týdnech sháněli další silné 
vystavovatelské firmy, které by pomohly tuto ztrátu redu-
kovat, jsou podobné tendence velmi nebezpečné právě 
pro silnou a velmi demokraticky vedenou společnost. Mým 
cílem od počátku vzniku ČPS bylo vždy naše členy spojovat, 
bez toho, abych členil na pedikérky, fyzioterapeuty, obuv-
níky či lékaře, a mým symbolem byl vždy deštník, který 
měl sloužit k prosperitě všech členů naší společnosti. 
Podobně se chová a jedná i Světová podiatrická federace. 
Nerespektování demokratických voleb by mohlo jako krajní 
řešení znamenat vyloučení některých členů naší společnos-
ti pro hrubé porušení stanov.

Závěrem chci konstatovat, že volby, které proběhly na 
volebním sjezdu, byly zcela demokratické, byly vedeny 
velmi transparentně a výsledek nikdy neuspokojí všechny. 
Na druhém setkání řídící a dozorčí rady v Praze, kdy již 
počáteční emoce podstatně ustoupily, jsem navrhl na příští 
volební sjezd změnu stanov ve smyslu přímé volby prezi-
denta a funkcionářů ČPS. Volby sice mohou být o 1-2 hodi-
ny delší, ale to je daň za přímý volební systém. Řádní 
delegáti tohoto sjezdu potom budou rozhodovat, jakou 
cestu si na dalším volebním sjezdu zvolíme.

Všechny zdraví, 
MUDr. Miroslav Havrda, 1. viceprezident ČPS

České podiatrické společnosti

Slovo k volbám  
do řídící a dozorčí rady
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dne 11. června 2012

Setkání s panem ministrem proběhlo v přátelské atmosféře v jeho ministerské kanceláři. Shodli jsme se, že je třeba profesi 
podolog a podiatr sladit s právem EU a zavést učební obor, který již léta existuje na středních školách v zemích EU. Na jedná-
ní jsem panu ministrovi předala návrh ČPS - novely zákona č. 96/2004 Sb o nelékařských povoláních se zohledněním práv 
poskytovatelů v  oboru podiatrie a podologie. Pan ministr přislíbil podporu návrhu a velice mile překvapil svojí znalostí  
problematiky.

Přehled nejdůležitějších jednání od sjezdu ČPS

Setkání s ministrem zdravotnictví  Doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc. 

Z  pověření ředitelky odboru vyššího odborného a dalšího 
vzdělávání Dr. Věry Kolmerové a po konzultaci s odborem le-
gislativy MŠMT k Vašemu dotazu sděluji, že občanská sdru-
žení mohou po proškolení svým členům udělovat různá 
označení, např. Vámi uváděné diplomovaný podiatr.

Dotčené označení je vnitřním prvkem společnosti a nemělo 
by evokovat, že jeho nositelé jsou absolventy vyššího  
odborného  nebo dokonce vysokoškolského vzdělání, neboť 
pak by se mohlo jednat o klamavou reklamu. (Do r. 1997 
byla absolventům vyššího studia udělována podobná ozna-
čení, např. diplomovaný fyzioterapeut nebo diplomovaný 
ergoterapeut; od r. 1998 je v souladu se školským zákonem 
všem absolventům vyšší odborné školy udělováno označení 
diplomovaný specialista, ve zkratce DiS. uváděné za jmé-
nem. Vyšší odborné vzdělávání obsahuje teoretickou a prak-

tickou přípravu a trvá v  denní formě vzdělávání 3 roky.)  
Navíc, diplomovaný podiatr není a nebyl uveden v soustavě 
oborů vzdělání poskytujících střední nebo   vyšší odborné 
vzdělání (viz nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě  
oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání), takže toto označení   může být považováno 
za  zavádějící.

Z uvedených důvodů je zřejmé, že by se zmíněné označení 
nemělo vyskytovat v propagačních materiálech a dalších 
tiskovinách, které přicházejí do styku s  veřejností, právě 
s ohledem na možnost klamavé reklamy.

S pozdravem

PaedDr. Vladimír Krieg 
Odbor vyššího odborného  a dalšího vzdělávání MŠMT

Odpověď ministerstva školství na dotaz týkající se užívání DiP.
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doc. MUdr. Leošem Hegerem csc.
Milý pane ministře, v každé profesi je důležitá obuv, která 
mnohdy rozhoduje nejen o komfortu nohou, ale následně 
o vzniku deformit.Máte ve svém botníku vedle společenské 
obuvi i obuv zdravotní?
Ano, mám, ale je to spíše obuv domácí. Od společenské obuvi  
si jinak rád ulevím v kvalitních sportovních botách.
I když jste časově vytížený a více využíváte dopravy autem, 
uděláte si čas na procházku?
Času na pohybové aktivity skutečně příliš nemám,  
ale snažím se to dohánět o víkendech a během dovolené. 
 Nohy nás nosí celý život. Zažil jste někdy reflexní masáž 
plosky či ošetření nohou na pedikúře?
Reflexní masáž plosky nohou jsem zažil, je to především 
skvělá relaxace. Nohy si pravidelně ošetřuji, myslím si, 
že upravené nohy a ruce jsou vizitkou každého z nás.  
Neměli bychom péči o ně zanedbávat jak ze zdravotních,  
tak z estetických důvodů.
Náklady na pedikúru se pohybují mezi  6-10,- Kč na den.  
Auto, kterým se vozíme spotřebuje daleko větší finační 
částky, ale náš nejlevnější dopravní prostředek -naše 
nohy- zanedbáváme. Málokdo si uvědomuje, že nejen 
úsměv, ruce při podání ale i naše nohy na nás prozradí 

daleko více než si myslíme. Jak jsme na tom v ČR  
s péčí o nohy?
Souhlasím. Do práce jezdím tramvají, nejsem tak úplně 
odtržen od civilizace a v létě se samozřejmě odhalí, jak si kdo  
o nohy pečuje či nepečuje. Dovolím si tvrdit, že v péči o nohy 
máme ještě co dohánět.
Souhlasíte se mnou, že je dobré, když se péči o nohy věnuje 
zkušený podolog? Mám na mysli profesionála vyškoleného 
nejen na mokrou ale i suchou pedikúru, který si poradí se 
zarostlým nehtem, dalšími kožními deformitami, zhotoví 
individuální pomůcky a dokonale ošetří chodidla.
Souhlasím. Obecně se ví, že kdo ty nohy zatěžuje mnohem  
více či má genetické dispozice k určitým deformitám jako  
jsou vbočené palce, kladívkové prsty, spadlé klenby, měl by  
se minimálně s podologem poradit, jak o nohy pečovat a jaké 
zdravotní pomůcky používat. Ona potom ta domácí pravidel-
ná péče je hodně znát a odborný dohled může být i dobrou  
motivací.
Co byste závěrem popřál našim členům a čtenářům?
Krásný zbytek léta a úspěšný boj za zdravá česká chodidla!
S panem ministrem zdravotnictví si povídala  
MUDr. Marie Součková

interview  
s panem  
ministrem  
zdravotnictví



podiatrické listy 2/20128

Cílem naší společnosti je podpora a rozvoj komplexní péče 
o nohu, vzdělávání členů do profesionální úrovně nenahra-
ditelných odborníků při správné péči, ošetření  a léčbě zdra-
vých i nemocných nohou. Za léta praxe mohu konstatovat, 
že v naší populaci není stav péče o dolní končetiny a natož 
o  chodidla, uspokojivý. Velmi mnoho klientů péči o nohy  
zanedbává, nosí špatnou obuv, zvláště klienti  s metabolic-
kým onemocněním - např. diabetici o své nohy řádně ne-
dbají.

Jako prvořadý cíl ČPS je potřeba vytvořit v občanské společ-
nosti podvědomí o nutnosti pravidelné péče  a dodržování 
pravidel v  rámci obouvání, denního režimu péče o  nohy  
a edukace klientů s důrazem na prevenci chorob a deformi-
ty nohou. Získat klienty ke spolupráci při řešení již vzniklých 
deformit, poruch prokrvení či defektů přídatných orgánů. 
V Podiatrických listech i v rámci vzdělávání se zaměříme na 
tyto problémy.

Chci, aby školení garantovaná ČPS byla i uznána jako celoži-
votní vzdělávání a nebyla jen vnitřní záležitostí ČPS. Chci, 
aby titul diplomovaný podiatr mohl být veřejně používán 
a nikoli, jak je tomu nyní, že vzhledem k absenci školského 
oboru, by jeho používání vedlo ke klamavé reklamě a proto 
se nesmí ve styku s veřejností užívat. 

Věřím, že se nám podaří navázat užší mezinárodní spolu-
práci s ostatními členskými státy FIPu a budeme si vzájem-
ně vyměňovat cenné zkušenosti v oboru. 

Milí členové ČPS, velice si vážím vaší náročné práce a těším 
se, že společnými silami postavíme obor na tak vysokou 
úroveň, že budeme uznávanými a vyhledávanými odborní-
ky v celé České republice.

Vaše MUDr. Marie Součková 
prezidentka ČPS

Hlavní cíle  
České podiatrické 
společnosti 
slovo prezidentky MUDr. Marie Součkové
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V červenci 2012 zahájila firma  
Coneta s.r.o. prodej nejmodernějšího  
typu univerzálníhopřístroje  
pro péči o kůži a nehty 
PODOLOG NOVA 3.

Více než 85 let zkušeností a odborných 
znalostí v oblasti péče o nohu zúročila firma 
Ruck ve vynikajícím přístroji, který svým 
výkonem, minimální hlučností, minimální 
váhou, dokonalými bezuhlíkovými motory 
a patentovaným, extrémně účinným 
odsáváním, předčí všechny srovnatelné 
podologické přístroje současnosti.

Je to nejtišší přístroj na trhu - důležitá 
vlastnost pro komunikaci mezi klientem 
a pedikérkou či manikérkou. 

Inovační ergonomii dokazuje menší 
a štíhlejší ruční díl, který padne do ruky 
„jako ulitý“.

Dokonalý software umožňuje pracovat 
v základním režimu - ovládání shodné se 
systémem NOVY 2 nebo v  inteligentním 
režimu, kdy softwarový program sleduje 
a upozorňuje na provozní hodiny, intervaly 
čištění upínací komory a  interval výměny 
prachového filtru. 

Texty a symboly na informačním displeji 
podrobně provází terapeuta krok za krokem 
zvolenými servisními programy.

nOVA 3
Coneta představuje:

rolls royce mezi  
pedikérskými  
přístroji
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Je možno vybrat program pro pedikúru  nebo přístrojovou manikúru (intervaly mezi čištěním ručního dílu a plánované  
výměny prachového filtru jsou kratší).

Naprosto jedinečný je  program samočištění upínací odstředivé komory. Odpadá potřeba čistit upínací mechanizmus  
kartáčkem a vrtáčkem, není nutno posílat 1 x  ročně  přístroj do servisu, servisní interval se prodlužuje až na 900 provozních 
hodin nebo 2 roky. 

Možnost sejmutí magnetického regulátoru otáček a pouze dotykové ovládání umožňuje dokonalé vnější čištění panelu  
i celého přístroje.

PODOLOG NOVA 3 je vyráběn dle směrnice 93/42 Evropské unie o zdravotnických prostředcích a je úspěšně použitelný 
v nemocnicích a ambulancích při drobných chirurgických operacích. 

Do detailu promyšleno, profesionálně vyrobeno - to je podologický přístroj NOVA 3.

Přístroj bude oficiálně uveden na trh  na podzimních veletrzích v Praze  
na kosmetickém veletrhu World of Beauty & Spa v Praze Letňanech 

a na kosmetickém veletrhu interbeauty Praha Holešovice
 7. - 8. září 2012  - Srdečně vás zveme



Mnoho žen už v dnešní době nepovažuje za nic zvláštního, 
když mají zpevněné a prodloužené nehty na rukou, že chtě-
jí mít např. stejný odstín barevného nebo třpytivého UV 
gelu na nehtech nohou. Samozřejmě, že důvěřují své mani-
kérce a nebo pedikérce, tedy osobě, která s těmito UV systé-
my pracuje, že rozumí svému řemeslu a naaplikuje takový 
materiál, který je vhodný. A právě o vhodnosti nebo ne-
vhodnosti UV gelu na nehty nohou bychom si měly sdělit 
velmi důležité informace. 

V první řadě je nutné vědět, že UV gely na nehty nohou mají 
jiné vlastnosti než na nehty rukou. Proto nelze použít UV 
gely určené pro manikúru, které zpevňují a prodlužují nehty 
na rukou. Nehty na rukou jsou měkčí, ohebnější a to jejich 
nositelky často považují za problém a proto se na ně apliku-
jí UV gely pevnější.

My pedikérky dobře víme, že u nehtů nohou je tvrdost neh-
tů nevýhoda. Tvrdé nehty zapadají do nehtového lůžka, 
když se špatně zastřihnou, nepruží a píchají, prořezávají 
měkkou tkáň v nehtovém valu. Tvrdé nehty se také vlivem 
tlaku v obuvi začínají deformovat do tvaru ruličky a tím opět 
snižují komfort chůze i obouvání svému nositeli. Z výše uve-
deného nám snadno vyjde, že UV gely na nohy musí být 
pružné až měkké a tím pádem zase nepoužitelné na nehty 
rukou. Tím, že nehty nohou zbroušením jejich povrchu zten-
číme, pomáháme trochu k  jejich nadlehčování. Pracuji se 
speciálními UV gely na nehty nohou od roku 1996 a za tu 
dobu se jejich chemický vzorec změnil, zmodernizoval 
a dnes už jde o UV gely, které aktivně podporují růst zdra-
vých nehtů. UV gel Wilde Pedique silver plus obsahuje slož-
ku Pirocton Olamin (Octopirox, CAS No. 68890-66-4), která 
má antimykotické účinky-konzervuje spóry a má i značné 
antiseborhoické účinky. Nově se do UV gelu na nehty nohou 
přidalo koloidní stříbro. Jde o silné netoxické bioantisepti-
kum, které působí na plísně, houby i parazity. Jeho použití 

je známé především při ošetření aknózní pleti, popálenin, 
kvasinkové infekce, proti lupům a u mnoha dalších kožních 
problémů. Doporučuje se také pro posílení imunity a při 
únavě. Použití těchto speciálních UV gelů na nehty nohou je 
tedy možné rozdělit do několika možností použití. Za prve, 
jde o použití jako estetickou úpravu v případě, že klientka 
chce upravit nehty na nohou stejně jako je má na rukou. 
Wilde Pedique silver plus slouží jako podklad a na něj lze 
aplikovat barevný UV gel, který se nanáší v  tenké vrstvě 
a  jde vlastnostmi také o pružný gel, takže nijak neovlivní 
vlastnost UV gelu pod sebou. Na barevný UV gel se potom 
nanese jako zapečeťovací vrstva Wilde Pediseal, který má 
funkci lesku. Chápu, že při přečtení tohoto velmi stručného 
popisu nanášení si můžete myslet, že je to celkem silná vrst-
va, tak jak může být pružná? Nebojte se, modeláž nehtů na 
nohou se neřídí pravidly modeláže nehtů na rukou. Přede-
vším proto, že je nepro dlužujeme a není nutné na ně lepit 
umělohmotný TYP, tedy náhražku chybějícího nehtu.  
Jednotlivé vrstvy se skutečně natírají asi jako tenčí vrstva 

UV geLy
na nehty nohou od LCn
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laku. Výšku jak přírodního nehtu, ale i UV gelu má pod kon-
trolou vždy ten kdo jej aplikuje a ten by měl být také pro 
tuto práci patřičně vyškolen a poučen. Hmota se nemodelu-
je do tzv. tvaru C, které na nehtu nohou není požadováno. 

Další velmi zajímavou a dnes už vyhledávanou službou, kte-
rou můžeme díky  Wilde Pedique gelu nabídnout je nehtová 
protetika. Za svá léta praxe, mám vyzkoušeno, nafoceno, 
natočeno nespočet případů, kdy jsme ukopnutý a i jinak 
chybějící nehet nahradily Wilde Pediquem tak, že jsme jej 
aplikovali přímo na lůžko nehtu. Myslím tím neporaněné, 
suché lůžko nehtu, které nám posloužilo jako podklad. UV 
gel se totiž nespojí s pokožkou a v žádném případě vlhkou 
pokožkou. Takže narůstající nový nehet před sebou jako vo-
zíček tlačí naaplikovaný UV gel. Samozřejmě, že nejčastěji si 
tento hendikep uvědomí klienti v letních měsících, kdy vyn-
dají nohy s deformovanými nehty do sandálů a vidí výmluv-
né grimasy na obličeji svého okolí. Wilde pedique silver plus 
pomůže nahradit chybějící část nehtu, vylepšit tak sebevě-
domí klienta a podpořit jeho chuť ke změně stavu jeho neh-
tů na nohou k lepšímu. Musím přiznat, že se nám kolikrát 
podařilo probudit i obranný systém organizmu, který na 
tuto cizorodou látku zareagoval tím, že začal rychle produ-
kovat nový nehet a tím se urychlila jeho přirozená obnova. 

V  neposlední řadě jde tato úprava nehtů použít také jako 
prevence, v případě, kdy klientka jede např. do lázní, nebo 

chodí cvičit, prostě navštěvuje prostory, kde se objevuje  
velké množství bosých nohou a tím se tedy vystavuje riziku 
nákazy onemocnění nehtů. V tomto případě se nehty nohou 
skutečně jen potřou Wilde Pedique silver plus gelem jako 
bezbarvým lakem. 

Pamatuji si na případ, kdy k nám přišla klientka z Německa, 
která chtěla potáhnout nehty nohou UV gelem, aby ji  
přijmuli do lázní. Měla onychomykózu a nehet se jí drolil, 
tím by ohrozila další pacienty. UV gelem se nehet spojí do 
pevné destičky, kterou lze i pilníkem upravit do tvaru a tak 
se z ní nekontrolovaně neuvolňují kousky nehtu.

To jakým způsobem se hmota aplikuje, jak se upravuje  
nehet, na co dbát a čemu se vyhnout při ošetření nehtů no-
hou musí být samozřejmě náplní vzdělávacího semináře. 
Hodně postupů lze dnes už najít na internetu, ale co tam 
nenajdete, jsou praktické rady a zkušenosti tedy know-how, 
které se při konkrétní aplikaci vždy probírá. Wilde Pedique 
silver plus je v několika odstínech, aby splňoval požadavky 
estetické představy náročných klientů. Proto jim lze nabíd-
nout i několik možností zakamuflování jejich hendikepu. 
Dá se tedy říci, že zázraky ohledně vzhledu nehtů na nohou 
můžeme, pokud jsme vzděláni i v této službě, nabídnout na 
počkání.

Patricia Herrera
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Všichni se potí, jen někteří lidé o něco více a to jim 
znepříjemňuje život. Potivá noha je problém mužů, žen 
i mnohých dětí. Žít s neustále se potícíma nohama není 
jen tak, musíte přizpůsobit výběr bot, přemýšlet kde 
a  kdy se můžete zout, vyzkoušet řadu možností péče 
o  nohy... Pocení je přirozený mechanismus, který tělu 
pomáhá vyrovnat se s nadměrnou teplotou, je řízen ner-
vovým systémem a hormony. O nadměrném pocení 
můžeme hovořit, pokud se člověk potí i v situacích, kdy 
by se potit neměl. Zvýšená potivost nohou se odborně 
označuje jako lokalizovaná hyperhydróza. Postihuje 
i  dlaně a podpaží. Tento problém je obvykle provázen 
nepříjemným zápachem. Pokud se nadměrné pocení 
omezuje pouze na dlaně a plosky nohou je to zapříčiněno 
trvale zvýšenou činností potních žláz či jejich zvýšenou 
koncentrací v  těchto lokalitách. Hyperhydrózu můžou 
spustit různé faktory - genetická dispozice, emoce, 
nadměrná fyzická i psychická zátěž, stres, chorobné 
stavy, plochonoží, ale také ostrá kořeněná jídla, 
nadměrné pití, oblečení a obuv z  umělých materiálů... 
Neustále vlhká a propocená chodidla vedou k  řadě 
nepříjemných situací. Není to jen zápach, který provází 
jedince postižené nadměrným pocením nohou. 
Působením mikroorganismů v  neustále vlhké pokožce 
vznikají různé podráždění a mykózy.

Z dlaní se pot odpařuje, na chodidlech, která jsou neus-
tále ukryta v botách, je situace jiná. Pocení nohou nelze 
úplně zabránit avšak jeho nepříjemným následkům,ke 
kterým patří i zápach nohou, předejít můžeme. Jak tedy 
správně pečovat o potivou nohu? Základem je hygiena. 
Pravidelné umývání nohou je samozřejmostí, nesmíme 
však zapomenout na řádné osušení.Neméně důležité je 
nošení vhodných ponožek i bot a jejich údržba. Ponožky 
by měly být s  přírodních materiálů, které mají dobrou 
savost. Pokud jsou pouze bavlněné, jejich savost je menší 
a je nutno měnit ponožku vícekrát za den. Na trhu jsou 
ponožky se speciální úpravou úpletu,s částicemi stříbra, 
které potivé noze zajistí komfort. V případě, že je nutné 
setrvávat delší čas v uzavřené obuvi bez možnosti přezutí 
a nemáme po ruce speciální ponožky, dobrou službu 
nám udělá vzhledem ke své velké savosti i vlněná 
ponožka. Boty je třeba řádně vysoušet, větrat a ošetřit 
nejlépe přípravkem ve spray obsahujícím antibakteriální 
složku. Vynikající je ošetření v přístroji určenému k dez-
infekci obuvi, který zbaví boty bakterií, plísní i odéru. 
Boty stejně jako ponožky by měly být vyrobeny 
s přírodních mate- riálů a dobře větratelné. Také je dobré 
používat hygienické vložky do bot pohlcující vlhkost 
a zápach. Rovněž je důležité správné ošetřování pokožky.
Na důkladně osušené nohy aplikujeme přípravek proti 
potivosti, ideálně gelové konzistence. Je nutno si 
uvědomit, že tento výrobek je určen pouze k řešení potíží 
s  nadměrnou potivostí, musíme však i celkově pečovat 
o kůži nohou. K tomuto účelu nám ideálně poslouží kré-
mové pěny, dobře se vstřebávají, kůže nezůstává mastná 
a nevyvolávají tak nepříjemné pocity. Co tedy může 
klient s nadměrnou potivostí nohou udělat pro sebe sám 
a co můžeme pro takového klienta udělat my? Pokud 
máme klienta s nadměrně se potícíma nohama a chceme 

Potivá noha

podiatrické listy 2/201214



mu pomoci, je nutno získat potřebné informace. Protože 
pokud budeme radit klientovi, že má nosit dobře 
větratelnou obuv a on s profesních důvodů musí i v let-
ních měsících nosit uzavřené pracovní boty, nebude 
s  naší radou spokojen. Máli být naše pomoc účinná je 
nutný individuální přístup, každá noha je jiná a to platí 
i u  potivých nohou. Je tedy důležité zjistit jaké možnosti 
péče o své nohy má klient během dne,jaké obutí mu pra-
covní proces dovolí a také v jakém stavu se nachází jeho 
kůže nohou. Jedině tak máme možnost zvolit správné 
řešení potíží našeho klienta. V rámci domácí péče o nohy 
by měl klient vždy řádně nohy po umytí osušit a používat 
pravidelně doporučené přípravky a pomůcky. Jedině 
pravidelnou péčí dosáhne výsledku. Nejčastější chybou, 
kterou klienti dělají je aplikace pudrových přípravků na 
vlhkou kůži. Očekávaný efekt se pak nedostaví, protože 
špatnou aplikací přípravek ztrácí na účinnosti. 

Nejnešťastnější spojení potivé nohy a pracovní obuvi 
jsou dámské lodičky. Na rozdíl od klasických pracovních 
bot, nelze v lodičkách nosit ponožky ze savých materiálů. 
Noha má pozici s velkým zatížením přední části chodidla, 
je uvězněna v silonové punčoše a ještě v uzavřené botě. 
Na víc si mnohé dámy neuvědomují, že pracovní obuv 
je pouze do pracovního procesu a ne na chůzi do práce 
a  s  práce. Noha takovéto klientky je tak uvězněna 
v nevhodném obutí celodenně.

Závěrem lze dodat, že nadměrné pocení má vždy vnitřní 
příčinu. Je nepříjemné pro člověka samotného i pro jeho 
okolí. Vyžaduje kompletní řešení nelze se spoléhat pouze 
na použití kosmetických přípravků, je nutno upravit 
celkově péči o nohu i životosprávu a nejlépe řešit příčinu 
tohoto problému.

Myrena
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neJPrVe trOCHU VšeOBeCně  
O šPOnáCH

Výraz orthonyxie pochází z řeckého slova orthos, což  
znamená rovně, nebo správně a onyx je v řečtině nehet.

Technika orthonyxie, tedy opravy nehtů, která se provádí 
nasazením špon z kovových drátů nebo kovových či  
plastových vzpružin, sleduje následující cíle:

» Uvézt do původního tvaru tvar nehtu a nehtového lůžka 
u zdeformovaných, vyklenutých nebo srolovaných nehtů 
pomocí působení páky, případně vzpružiny, špony  
a to po delší dobu.

» U zdeformování, která se již nedají opravit, dosáhnout 
následkem neustálého tahu špony trvalého odlehčení 
nehtového záhybu a tím odstranit příčinu existujících 
obtíží.

OnyCHOCryPtOSiS 
změna nehtu následkem onemocnění a může mít  
následující příčiny:

» Trvalý, lehký tlak punčochy nebo boty způsobí 
zdeformování nehtu

» Vyschnutí substance nehtu s postupujícím stářím

» Vyschnutí následkem příliš dlouhé destičky nehtu

» Poruchy látkové výměny a při nemocích jako je cukrovka

» Působením lupénky (prosiasis) zasahující do nehtu

» Plíseň  

Destička nehtu se zdeformuje, jestliže je po delší dobu  
fixovaná do určitého tvaru.

Této vlastnosti využívá orthonyxie pro opravu  
deformací nehtu a to pomocí poměrně malých sil, 
které působí delší dobu v protisměru deformace.

HiStOrie
V Anglii navrhl pan Rosenstein v roce 1938 provrtání nehtu 
a protažení chirurgické šňůrky jako u bot.

V roce 1962 použil pan Frasser, který byl původně dentis-
tou, pružný kulatý drát z chromooceli pro své špony. Mohl 
již zhotovovat individuální špony, které působily tlakem 
i vztahem. Jeho metoda byla v dalších letech vyvíjena 
a dnes se používají pružné kovové nebo plastické pásky, 
nebo jejich kombinace. Dnes jsou známé VHO-špony,  
BS-špony, zlaté špony a onyclip špony, Erki-technika  
a jako nejnovější technika šponování s 3TO-šponami.

zákLADy POUžití  
OrtOnyxie
Této techniky se má použít pouze tehdy,  
jestliže se běžným způsobem ošetření (čistění) valu me-
chanickou cestou nedosáhlo žádaného účinku. Náklady 
by měly být co nejmenší. Nejnižší náklady na špony jsou 
s oboustranou Fraserovou šponou, ale její upevnění a zho-
tovení je pro laika dost obtžné. Proto se prosadily špony 
VHO, dnes 3TO špony, které jsou sice o něco dražší v náku-
pu, ale mají výhodu polotovaru a jednodužší a kvalitnější 
upevnění. V některých případech se doporučuje pro zesíle-
ní nehtu zhotovit částečnou protézu nehtu. Toto zesílení 
(protéza) nehtu je tak zvaná  „štětečková metoda“.

Hodí se pro šupinaté nehty, lámavé nehty a hodně tenké 
nehty ke zvýšení stability nehtu. 

Osvědčil se i tzv. nehtový klín a nebo zasunutí silikonové 
trubičky mezi val a nehet.

Díky ortonyxie se naráz dosáhnou dva cíle. Tah špo-
ny způsobí neustálé odlehčení tlaku na nehtový val  
a zbaví pacienta bolesti a za druhé se zmenší zaob-
lení nehtu a nehtového lůžka a nehet se zarovnává.

Orthonyxie
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Orthonyxie

V Německu jsou špony k odstranění deformací nehtů a bo-
lestí pacientů placeny nemocenskými pojišťovnami a uzná-
vány lékařskou komorou.

Průlomu v technologii šponování nehtů se podařilo s VHO-
Osthold-šponou, která byla zhotovena ze tří dílů a byla již 
průmyslově předhotovená. Tato špona je lepší alternativa 
k operativním zákroků dle školní medicíny.

Dnes je tato špona vyráběna a prodávána firmou 3TO 
GmbH. Byla opětně vylepšena a zjednodušena práce jí 
připravit a nasadit zákazníkovi.

Síla F vznikne tahem a pákou drátu na nehtu a dá se po-
mocí smyčky individuálně nastavit.

Cílem šponovaní je dosáhnout přirozeného růstu nehtu při 
dlouhodobém použití špony, ale i okamžitému odstranění 
bolesti a spontálnímu odlehčení u pacientů. Zároveň mů-
žete i silně srolované nehty pomocí 3TO-terapie léčit a vy-
léčit. Pan MUDr. Harrer srovnal ve své dizertační práci 3TO-
terapii a terapii dle školní medicíny a došel k překvapivým 
závěrům, které měly vliv na přijmutí této metody do  
programu státních i soukromých pojišťoven v Německu  
a i jinde v západní Evropě.

Bylo vybráno 41 pacientů, 21 pacientů bylo ošetřováno 
konzervativní metodou pomocí 3TO špony a 20 pacientů 
prodělalo lékařský chirurgický zákrok. Průměrné stáří 
pacientů bylo 28 až 34 let. Před ošetřením byla průměrná 
bolest u pacientů na skále o 100 bodech v první skupině 
v klidu 19 a při zátěži 42, ve druhé skupině v klidu 17 a při 
zátěži 55 bodů. Tím byly tyto dvě skupiny srovnatelné.

Po jednom týdnu byl následující výsledek: 

Druhá skupina po operaci měla ještě 50 bodů na stupnici 
bolesti, šponová skupina jen 10 bodů.
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Orthonyxie
DOBA OšetŘení 
Po 6-12 měsících byli pacienti znovu dotázáni a výsledek 
byl následující: průměrně byli pacienti u obou skupin 6x 
konzultováni. Pacientům se šponami byly tyto 2,6x posu-
nuty. Pacienti mohli po 0,7 dnech chodit bez bolestí, v ope-
rativní skupině teprve po 19,4 dnech. Chodit v botách bez 
bolesti mohli pacienti první skupiny po průměrně 8 dnech, 
operavaní až v průměru po 57 dnech.

Všech 21 pacientů se šponami nenacházeli špony jako 
nepříjemnost a nedošlo k žádné komplikaci. 
Návratnost byla u první skupiny 19 % (4/21), jeden pacient 
zůstal ještě v ošetření, ale se značně zlepšeným stavem.
U operační skupiny byla návratnost 35 % (7/20). Jeden 
pacient po operaci ji musel prodělat ještě jednou kvůli 
silnému krvácení. Zde je třeba brát v úvahu, že zde byli i 
pacienti, kteří se nové operaci už n+echtěli podrobit a 
nejsou ve statistice obsaženi. Není zde také návratnost po 
dvou či třech letech.

PrACOVní neSCHOPnOSt  
A S ní SPOJené nákLADy
Průměrná pracovní neschopnost u skupiny první se špona-
mi byla 0, u skupiny po operativním zákroku byla nescho-
penka průměrně 14,2 dnů

Vzniklé náklady u zaměstnaců (náklady na terapii a perso-
nální náklady vzniklé pracovní neschopností)

VýSLeDek
Podle zjištěných údajů je terapie pomocí 3TO-špon málo 
bolestná konzervativí metoda s nízkou návratností.  
Pacienti nejsou v běžném životě omezováni a nezpůsobují 
pracovní neschopnost. Tato studie byla provedena v roce 
2002 na univerzitě Norimberg-Erlangen.

Dalším zlepšením špon a jejich zlevněním v nákupu se 
snížily náklady na 3TO-terapii o ca. 30% na ca. 170 €  
v průměru na pacienta. Jelikož je 3TO-špona ze tří dílů, dá 
se zlehka nasadit do jakéhokoliv místa na nehtu a i u těž-
kých případů s hypergranulací. Mezitím již bylo v Německu 
aplikováno 300.000 3TO-špon a mnozí pacienti byli uchrá-
něni od bolestivé operace. V Německu pracují se šponami 
lékaři i podologové. Šponování nehtů  má významný  
ekonomický, léčebný a společenský přínos.

Která špona je ta správná pro různé deformace a různá 
ošetření? Podofix aktivní nalepovací špona se hodí přede-
vším pro tenké nehty a lehké případy zarostlých nehtů.  
3TO drátová špona a COMBIped špona se uplatní především 
u nehtů, kde se dá špona zavěsit z obou stran a nebo jen 
z jedné. Šponami se dají od srolovaného nehtu až po silně 
zarostlé nehty ošetřit skoro veškeré případy. Na 3TO dráto-
vé špony je ale zapotřebí speciální proškolení.

Filmy o jednotlivých šponách a jejich aplikaci najdete  
na stránkách www.sapex-pedikura.cz

Petr Šalda, Sapex s.r.o., Lučina 468, 34813 Chodová Planá, tel.: 602290021 
Článek byl sepsán se svolením firmy 3TO GmbH



pozvánka na workshop  
v rámci veletrhu 

 
který se koná dne

7. září 2012
od 10.00 - 12.30 hodin v salonku ČPS  

na veletrhu v Letňanech
vstup a občerstvení  zdarma

Součástí prezentace firmy Kneipp 
budou i výrobky k odzkoušení 
v pedikérské praxi.

Na konci workshopu proběhne 
anketa pro účastnice, co jich zauja-
lo, o čem je třeba diskutovat více 
a  hlavně výběr seminářů a námětů 
pro práci ČPS  pro rok 2012 i 2013.

Přihlášku k účasti (str. 22) je možno 
předem zaslat mailem nebo písem-
ně na adresu:
Česká podiatrická společnost, 
Michelská 50, 141 00 Praha 4  
nebo mailem:  
souckova@laznejachymov.cz
Vstupenky obdržíte obratem 
poštou.

Nashledanou na veletrhu  
v Letňanech
MUDr. Marie Součková,  
prezidentka ČPS

Program

1 . Zahájení  workshopu - prezidentka ČPS, MUDr.Marie Součková

2. Nová pomůcka v léčbě Hallux valgus - 10 minut - firma ORTOP Plzeň

3. Úvod do kalceotiky - 10 minut- firma ORTOP Plzeň 

4. Firma Coneta - představení nového přístroje PODOLOG NOVA 3 - 15 minut

5. Asertivita v kontaktu s klientem -15 minut - firma Marivadent

6. Firma Kneipp - přípravky pro pedikérskou praxi - 15 minut



ZA KOSMETIKOU DO LETŇAN 
7. – 8. září 2012

PODIATRICKÁ SOUTĚŽ NEJKRÁSNĚJŠÍ NOHY 2012
U příležitosti tradičního veletrhu kosmetiky a zdravého životního stylu WORLD OF BEAUTY & SPA 2012 
PODZIM jsme společně s  Českou podiatrickou společností a  dalšími odborníky pro Vás připravili na 
7. září 2012 program „PODIATRICKÝ DEN”. Bude k němu patřit workshop pro všechny členy ČPS, podiatrická 
soutěž „NEJKRÁSNĚJŠÍ NOHY 2012”,  poradenský program ČPS a ukázky přístrojové pedikúry. Na stávajících 
více než dvou stech padesáti výstavních stáncích bude kromě péče o nohy nabídka  produktů pro péči o 
tělo, pleť a nehty, vybavení oborových pracovišť, kadeřnické potřeby, produkty a programy  pro zdravý 
životní styl, relaxaci a vzdělávání v oborech.  Návštěvníci semináře ČPS a další členové České podiatrické 
společnosti budou mít tentokrát vstup na veletrh zdarma.

PVA EXPO PRAHA – PRAHA 9 – LETŇANY

7. 9. 2012



PODIATRICKÁ SOUTĚŽ NEJKRÁSNĚJŠÍ NOHY 2012
U příležitosti tradičního veletrhu kosmetiky a zdravého životního stylu WORLD OF BEAUTY & SPA 2012 PODZIM 
pro Vás organizátor EXPOBEAUTY PRAGUE společně s  Českou podiatrickou společností a  dalšími odborníky 
připravil na 7. září 2012 „PODIATRICKÝ DEN”. ČPS pořádá pod vedením prezidentky MUDr. Marie Součkové  v rám-
ci vzdělávání v podiatrii workshop pro všechny členy ČPS zcela zdarma včetně získání přípravků v péči o nohy od 
firmy Kneipp. Program na stránkách ČPS. Firma Coneta seznámí účastníky s novým přístrojem PODOLOG NOVA 
3. Po celou dobu konání veletrhu bude nejen poradenský program na stánku ČPS, ale i možnost získat informace 
o poskytovatelích péče o nohy dle mapy poskytovatelů, dále konzultace problematiky v oboru podiatrie. Na 
dalších více než dvou stech padesáti výstavních stáncích bude kromě péče o nohy nabídka  produktů pro péči 
o tělo, pleť a nehty, vybavení oborových pracovišť, kadeřnické potřeby, produkty a programy  pro zdravý životní 
styl, relaxaci a vzdělávání v oborech.  Návštěvníci semináře ČPS a další členové České podiatrické společnosti, 
kteří si napíší o VIP vstupenky, budou mít tentokrát vstup na veletrh zdarma.

PVA EXPO PRAHA – PRAHA 9 – LETŇANY
7. 9. 2012

Časový harmonogram soutěže:  
13.00 – 14.00 registrace soutěžících u malého podia (pro členy ČPS zdarma, nečlenové ČPS Kč 200,-) 
14.00 – 15.30 soutěžní čas na pedikérskou práci 
Cíl soutěže:
Bude výrazně posílena odbornost soutěže, zvýrazněn význam pedikérské práce. Pedikúra je obor péče o lidské 
tělo, jehož prvotním úkolem je přinést klientovi zlepšení stavu chodidel a zlepšení komfortu chůze. Lakování  
nehtů je nedílnou součástí finální úpravy nehtů.
Pravidla soutěže:
Pedikérka provede ošetření chodidel sama bez cizí pomoci. Čas, který má na ošetření chodidel, je 1,5 hodiny. 
V tomto čase musí být obě chodidla modelky ošetřená a nalakovaná podle pravidel soutěže, přičemž noha, která 
není nalakovaná, může být na závěr jen vydezinfikovaná, nebude namaštěná a ani nehty a nehtové okolí nebude 
ošetřeno olejem, aby bylo možné posoudit reálný stav plosky, nehtů a okolí nehtů. Porota bude kontrolovat cho-
didla modelky před ošetřením, po ošetření a během ošetřování může klást pedikérce otázky k ošetřování nebo 
hygieně práce. Vítězem soutěže se stane soutěžící s nejvyšším počtem bodů.
Podmínky soutěže:
Pedikérka si přivede model podle vlastního uvážení, věk nad 25 let (v případě požadavku dodá model pořadatel). 
Přinese si nástroje a  přístroje (přístroj na suchou pedikúru, vanička nebo jiná nádoba na koupel nohou) 
a ošetřovací přípravky, které k práci potřebuje. Zároveň si přinese potřebnou dezinfekci, bílý lak na francouzské 
lakování, podkladový lak a vrchní bezbarvý lak, vlastní podnožku a  lampu na osvětlení pracovního stolu. Pe-
dikérka bude mít k dispozici 3 židle  pro sebe i model, pracovní stolek, automat na vodu  a přívod energie. Při 
registraci před soutěží se prokáže osvědčením o absolvování kurzu pedikúry. Zároveň prokáže svoji totožnost 
občanským průkazem či pasem. Členové ČPS (prokáží členství průkazkou) mají účast zdarma, nečlenové platí 
registrační poplatek Kč 200,-
Postup a kritéria soutěže: 
1. Kontrola nohy modelky před začátkem samotné práce, nafocení nohou před začátkem práce 
2. Hodnocení hygieny na pracovišti 
3. Hodnocení finálního opracovaní chodidel, vyfocení nohou a chodidel po ukončení práce 
4. Hodnocení lakovaní  
5. Hodnocení doporučení klientovi o domácí péči o chodidla
Ředitelkou soutěže je MUDr. Marie Součková, prezidentka ČPS, hodnotit budou dále:  
Jaroslav Fešar, Ing. Milada Nadášiová, CMP, Hana Hušková, Helena Dočekalová, Ivana Kadavá.
Soutěžící obdrží, trofeje, poháry, diplomy, květiny, věcné dary.  Soutěž sponzorují  hodnotnými dary 
společnosti Coneta, Láyně Jáchymov, Quartis, Chemek,  TEVA Pharmaceuticals,  Aries, ČPS,  
EXPOBEAUTY PRAGUE aj.  Vítězové postoupí na podiatrickou soutěž v Trenčíně. 
Přihlášku do soutěže lze poslat na adresu organizátora soutěže: 
EXPOBEAUTY PRAGUE s.r.o., Smaragdová 322, 154 00 Praha 5, e-mail: info@beautyexpo.cz
MUDr. Marie SOUČKOVÁ 
prezidentka  ČPS



NEJKRÁSNĚJŠÍ NOHY 
Mistrovské soutěže ČR

a Mezinárodní mistrovské soutěže
PVA EXPO PRAHA – LETŇANY 7. 9. 2012 

PŘI VELETRHU WORLD OF BEAUTY & SPA 2012 PODZIM 

Jméno, příjmení:

Rod. Číslo / Národnost: 

Adresa domů:

Telefon:

Adresa zaměstnání a telefon: 

E-mailová adresa, na které jste k zastižení:  

Profese:     

Délka praxe v letech: 

Vyplněnou přihlášku odesílejte na adresu:
EXPOBEAUTY PRAGUE s.r.o., Smaragdová 322, 154 00 Praha 5 
E-mail: info@beautyexpo.cz

Jsou pro Vás připraveny hodnotné ceny.

NEJKRÁSNĚJŠÍ NOHY 
Mistrovské soutěže ČR

a Mezinárodní mistrovské soutěže
PVA EXPO PRAHA – LETŇANY 7. 9. 2012 

PŘI VELETRHU WORLD OF BEAUTY & SPA 2012 PODZIM 

Jméno, příjmení:

Rod. Číslo / Národnost: 

Adresa domů:

Telefon:

Adresa zaměstnání a telefon: 

E-mailová adresa, na které jste k zastižení:  

Profese:     

Délka praxe v letech: 

Vyplněnou přihlášku odesílejte na adresu:
EXPOBEAUTY PRAGUE s.r.o., Smaragdová 322, 154 00 Praha 5 
E-mail: info@beautyexpo.cz

Jsou pro Vás připraveny hodnotné ceny.
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V sobotu, 5. května 2012 se v apartmánovém domě Lan-
dek v Ostravě uskutečnila již druhá konference zdravotníků 
s názvem „Prevence syndromu diabetické nohy“. První byla 
s mezinárodní účastí (CZ, SK, PL) v Čeladné. Akci uspořádal 
ing. Jaroslav Šedlbauer, předseda občanského sdružení 
Naděje pro každého.Od přednášejících z řad diabetologů 
zazněly přednášky prof. MUDr. Jirkovské, MUDr. Koliby, 
MUDr. Jurkové, MUDr. Béma a dalších. 

Z řady podiatrů přednášeli např. MUDr. Havrda,  
MUDr. Pech a MUDr. Krawczyk.

Celodenní konference odborníků byla i spojena s výstavou 
firem vč. dobrého cateringu.

Další, již 3. Ročník, se uskuteční v Ostravě,  
v sobotu 27. dubna 2013 s názvem 
„Komplikace při léčbě diabetické nohy“.

Velký prostor zde dostanou podiatrické metody jako  
např. odlehčení nohou individuálními stélkami,  
šponování, tvorba individuálních silikonových korektorů, 
přístrojová pedikúra, apod.

Informace: j.sedlbauer@seznam.cz 
nebo písemně na adrese: Naděje pro každého o.s. 
Černá louka, pavilón K, 702 00  Ostrava

MUDr. Miroslav Havrda

Prevence syndromu diabetické nohy

POzVánkA nA AkCi

23. listopadu 2012 
se uskuteční v Praze v Autoklubu 

v opletalově ulici 29, 
 konference podiatrické sekce diabetologické společnosti 

na téma „syndrom diabetické nohy“, 
kterou vede prof. mUdr. alexandra Jirkovská, csc. z centra diabetologie IKem.

Informace o akci naleznete v agentuře  
Galén - sympozion

http://www.gsymposion.cz/cs/akce/
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CUkrOVkA je onemocnění metabolismu, které je nevyléčitelné, ale dá se s ním 
žít. Onemocnění ovlivňuje život nemocného i jeho nejbližšího okolí, mění životní 
návyky a postoje k jídlu, pití...

nemoc zvaná 
cukrovka…

Příčiny vzniku cukrovky: 
•  Slinivka přestává produkovat inzulín
•  Slinivka produkuje inzulín ve špatný čas
•  Inzulín neplní svou úlohu (inzul. rezistence)
•  Nespotřebovaná glukóza se hromadí v krvi  

a její hladina se každým jídlem zvyšuje = 
velké množství glukózy v krvi velmi pomalu 
ničí krevní cévy a nervový systém

Diabetes 1. typu:
•  Buňky slinivky jsou zničené,  

neprodukují žádný inzulín
•  Postihuje většinou hubené lidi,  

mladšího věku nebo děti
•  Léčba: vždy nastupuje léčba dietou 

a inzulínem

Diabetes 2. typu:
•  Buňky slinivky nejsou zničené, produkují 

inzulínv nesprávném množství
•  Postihuje většinou obézní lidi, nejenom 

starší, ale i mladého věku
•  Léčba: dieta nebo prášky na podporu 

aktivity slinivky či podporu vstřebávání, 
inzulín

Každá nemoc s sebou nese možné komplika-
ce, nejinak je tomu i u diabetu. Komplikace 
lze rozdělit na akutní a pozdní. 
Pozdní následky jsou následkem dlouhodo-
bého nerespektování svého zdravotního 
stavu, nespolupráce s lékařem a kumulací 
více komplikací. 

převzato se souhlasem KV dia Bulletinu, Karlovy Vary www.diabeteskv.cz

Glykovaný hemoglobin HbA1c  <  4,5

Glykémie nalačno / před jídlem (mmol/)  4,0 - 6,0

Glykémie 1,5 - 2 hodiny po jídle (mmol/l)  5,0 - 7,5

Krevní tlak (mmHg)  <  130/80

Celkový cholesterol (mmol/l)  <  4,5

LDL cholesterol (mmol/l)  <  2,5

HDL cholesterol (mmol/l) muži / ženy  >  1 / > 1,2

Triacylglyceroly (mmol/l)  <  1,7

Body mass (BMI)  < 27 
Obvod pasu (cm): ženy / muži množství < 80 / 94

ideální kompenzace pacienta s diabetem
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Akutní komplikace při diabetu a jejich příznaky

Pozdní komplikace a jejich následky

Hypoglykémie  -  extrémní snížení hladiny cukru v krvi 

Hyperglykémie  -  extrémní zvýšení hladiny cukru v krvi 

diabetická nefropatie

diabetická neuropatie

diabetická noha 

diabetická retinopatie

příznaky: slabost, zimnice, podráždění, pocit hladu, únava, ospalost, bolest hlavy, neostrý zrak

příčiny: nesprávná dávka inzulínu, porušení diety (vynechání jídla, změna obsahu jídla, dlouhý 
interval mezi jídlem, namáhavé tělesné cvičení, užití alkoholu nebo narkotik)

pomoc: ihned doplnit rychlé cukry - sladká tekutina, cukr

příznaky: velký pocit žízně, časté močení, ztráta chuti k jídlu, úbytek váhy, slabost, ospalost, 
bolest hlavy, rychlý pulz

příčiny: nedůsledný selfmonitoring, chyby v dietě, málo pohybu, přidružené nemoci (infekce, 
horečka, nachlazení, operace)

pomoc: zvýšení dávky inzulínu, diabetická opatření

Dochází k poškození cév v ledvinách a postupnému snižování schopnosti zbavit  
tělo toxických látek

Postihuje různé části nervového systému a může se projevovat bolestí, poruchami  
citlivosti, brněním apod. 

Následkem zhoršení prokrvení, zvláště při nesprávné obuvi, hygieně nohou, otlacích,  
plísních dojít ke vzniku vředů nebo odumření tkáně a může vést až k nutnosti amputace

 Postižení sítnice oka až slepota

převzato se souhlasem KV dia Bulletinu, Karlovy Vary www.diabeteskv.cz
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Proč  právě  
za léčením  

do LL Jáchymov a.s. ?
LL Jáchymov a.s. jsou prvními lázněmi na světě,které 
využívají k léčbě radonové vody více než 100 let. Jsou na  
1. místě v rámci certifikace kvality poskytované péče v ČR  
a na 3. místě v Evropě. Léčíme problémy při revmatických 
chorobách, degenerativních onemocněních pohybového 
aparátu, u mnoha dalších problémů poruch metabolických 
včetně problémů při poruchách nervových pletení 
obzvláště u neuropatii.
Dnes bych chtěla pohovořit  o jedné z civilizačních chorob - 
o diabetu především o jedné z pozdních komplikaci 
diabetické neuropatii. Cukrovka není nemocí novou, 
provází lidstvo již od starověku, přesto dnešní způsob 
života - stres, nevhodné stravování, nedostatek pohybu, 
atd. ukazuje na alarmující statistické údaje. Cukrovkou  
v ČR trpí prakticky každý jedenáctý obyvatel a stále častěji 
v mladším věku.Pozitivním ukazatelem ale na druhou 
stranu je, že se daří odhalovat skryté diabetiky a předchá-
zet pozdním komplikacím např. neuropatiím. U neuropatie 
se jedná o onemocnění periferního nervového systému, 
kdy jsou změny hybnosti, citlivosti, polohocitu a nervového 
zásobení. Příčiny neuropatie jsou různé od dědičnosti 
(sy Charcot-Marie-Tooth), přes vrozené dispozice nebo 
metabolické poruchy ( diabetická neuropatie) či změny 
výživy, toxicita, poruchy imunity, pozánětlivé,  mechanické 
poškození periferního nervstva. 
Diabetická neuropatie je často vůbec prvním příznakem 
dosud nerozpoznaného onemocnění diabetem. Nejvíce 
změn je v oblasti citlivosti, následně ve smyslu periferních 
pares končetin. Převážně se vyskytuje na dolních 
končetinách, kdy postižení stoupá od plosek vzhůru, 
většinou symetricky. Může se vyskytnou i na horních 
končetinách, je však mně časté a většinou až po delší době 
trvání onemocnění.

Pacient vnímá jako první potíže nepříjemné brnění, pálení 
nebo naopak pocity chladu, zejména večer po ulehnutí do 
lůžka. Mnohdy nesnese pro nepříjemný tlak ani pokrývku, 
jindy převládá pocit ponožkovitého nebo rukavicového 
vnímání necitlivosti. U těžkých neuropatii se setkáváme  
i se změnou rovnováhy.
Léčba diabetické neuropatie je dlouhodobá a spočívá  
v první řadě ve správné léčbě diabetu mnohdy s nutností 
léčby inzulinem. Neméně důležitá je rehabilitace s cílenou 
léčbou včetně lázeňské léčby.
Lázeňství je nedílnou součástí zdravotní péče o pacienta  
a významně se  uplatňuje i v prevenci vzniku civilizačních 
onemocnění. Při léčbě v našem lázeňském zařízení v LL 
Jáchymov a.s.  se opíráme o léčebné účinky přírodních 
léčivých zdrojů-radonovou vodu v kombinaci s dalšími 
procedurami a koupelemi  s odbornou péčí lékařů ‚ 
a fyzioterapeutů. Blahodárné účinky radonové vody  
v kombinaci s uhličitými koupelemi suchými vedou  
k zlepšení  pohybových schopností pacientů, zmírnění 
bolestivosti, zvýšení saturace tkání kyslíkem a tím 
i zlepšení cévního a nervového systému v postižených 
oblastech při diabetické neuropatii. Pacienti, kteří absolvují 
léčbu v našich lázních se každoročně vracejí, protože sami 
vidí, že po dobu minimálně 6 - 8 měsíců trvá úleva od 
bolesti, neužívají tolika léků proti bolesti, pozorují zlepšení 
chůze, a celkové mobility, zlepšení hojení i citlivosti DK, 
odkládají berle či jiné pomůcky. Ze všeho nejdůležitější  
je prevence. Každý diabetik by měl nejen dodržovat dietní 
režim, doporučení daná lékařem,ale i sám se více starat 
o své nohy, jež jsou našim nejlevnějším dopravním 
prostředkem.

MUDr. Marie Součková, primař LH Běhounek, LL Jáchymov a.s.
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pro diabetiky
 Ve své praxi se často setkávám s diabetiky, kteří byli v dia-
betické poradně opakovaně edukováni, jak pečovat o nohy  
a vybírat si takovou obuv, aby nedocházelo k poraněním, 
která právě pro ně mohou končit fatálně. Sama také všech-
ny klienty s diabetem edukuji. Při opakovaných návštěvách 
stejných klientů pak zjišťuji, že nedodržují základní dopo-
ručení a ani je neznají.

Zapomínat je lidské, zvláště pak u nemocných. Proto jsem  
si vypracovala písemně systém doporučení, která klientům 
s diabetem při první návštěvě nebo na požádání předávám. 
Pokud jsou léčeni inzulínem, nechávám si podepsat do 
karty klienta, že byli ústně i písemně edukováni. Snažím 
se tak právně chránit sebe, rozšířit svou péči o odborný 
rozměr, zlepšovat spolupráci s diabetologem a klientovico 
nejvíce usnadnit péči o nohy a tím i o své zdraví.

Doporučení diabetikům při prevenci  
syndromu diabetické nohy a zásady  
pro preventivní obuv

 Noste boty dobře padnoucí, kožené, s dostatkem 
prostoru pro prsty (vpředu dostatečně široké), bez 
pásků (způsobují puchýře), uzavřené (aby se do boty 
nedostal písek, kamínky) - i domácí obuv, nejlépe 
šněrovací (zpevnění nohy, kotníku), s tuhou podrážkou 
(snižuje tlak na plosku nohy), bez vysokého podpatku, 
přední okraj boty aby byl rovný (nikdy úzká špička!), 
s vhodnou pružnou vložkou, nejlépe protismykovou. 
Obuv pro diabetiky lze zakoupit ve zdravotnických 
potřebách, u diabetiků s neuropatií je částečně hraze-
na pojišťovnami, předpis vystaví diabetolog na požá-
dání. Před obutím vždy boty zkontrolujte, zda v nich 
není předmět, vyklepejte je! Nechoďte bosi! Ani doma.

 Nenoste obuv naboso, používejte bezešvé bavlněné 
ponožky pro diabetiky, (prevence otlaků, puchýřů),  
bez stahujících gumiček (aby mohla cirkulovat krev).

 Denně nohy prohlížejte, zda na nich nejsou změny 
barvy kůže a nehtů, otlaky, puchýře, modřiny, mozoly, 
zranění, praskliny. Pokud na ně nevidíte, použijte 
zrcátko nebo požádejte rodinného příslušníka. Při 
návštěvě lékaře si zouvejte boty, ukažte nohy lékaři 
(diabetologovi, praktickému).

 Nekuřte (kouřením se zhorší stav cév).

 Každý den umývejte nohy vlažnou vodou, teplota vody 
nemá přesáhnout 37°C, nohy každý večer ošetřete 
krémem, pěnou určenou na nohy diabetikům (Indulo-
na je krém na ruce), krém nevtírejte mezi prsty (riziko 
plísní). Po každé koupeli vytírejte prostory mezi prsty 
do sucha (prevence plísní, trhlin). Používejte antimy-
kotické spreje do bot. Nevystavujte nohy horku a mrazu.

 Navštěvujte pravidelně odbornou pedikúru (nejlépe 
přístrojovou), doma nohy ošetřujte opatrně pemzou 
nasucho, nikdy do růžova, spíše méně a častěji, než 
občas a radikálně. Nepoužívejte k úpravě nehtů kleště, 
nůžky, lepší je pilník (nebezpečí poranění ostrými 
předměty). Nehty zapilujte do rovna, nikdy do oblouč-
ku (nebezpečí zarůstání). Pokud na nehty dobře nevi-
díte, nechte úpravu na pedikérce.

 Navštivte vždy lékaře, máte-li: oteklé nohy, změnu 
barvy kůže nebo nehtů, puchýře, praskliny, poranění 
nebo vředy, pedikúru - máte-li zatvrdlou kůži na nohou

 Nepoužívejte náplasti na kuří oka (obsahují kyselinu, 
která může leptat okolní tkáň!), vyhledejte přístrojo-
vou pedikúru.

 Důležitá je přiměřená pohybová aktivita, cviky pro 
zdravou nohu.

 Myslete na to, že máte nohy sníženě citlivé na teplo, 
tlak a bolest a chraňte se před poraněními.

Eliška Kopecká
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Domácí zdravotní 
péče pro diabetiky

Domácí zdravotní péče je zvláštní 
druh ambulantně poskytované 
odborné ošetřovatelské zdravotní 
péče. Je poskytována pacientům 
s akutním nebo chronickým 
onemocněním, pacientům trvale 
nebo přechodně tělesně postiže-
ným, dále i pacientům, kteří mají 
postižení smyslových orgánů, 
tedy všem těm, kteří jsou závislí 
na cizí pomoci v jejich vlastním 
prostředí, tj. doma, a současně 
potřebují odborné ošetřovatelské 
výkony. Diabetičtí pacienti se 
vzhledem ke zdravotnímu stavu 
velice často dostávají do životních 
situací, kdy odbornou pomoc 
potřebují. Nejčastěji se jedná 
o aplikace inzulínu, kontroly 
glykémií, sledování dietního režimu, měření fyziologických 
funkcí, prevenci komplikací (sledování prokrvení dolních 
končetin, příznaků, prevence vzniků defektů) a cílená 
edukace. Profesionálně schopná zdravotní sestra hraje 
nezastupitelnou roli v péči o diabetika.

cílem péče o diabetika je optimální  
metabolická kompenzace, prevence  
a edukace. Výsledkem je umožnit  
nemocnému, pokud možno,  
plnohodnotný aktivní život, blížící  
se co nejvíce životu zdravého člověka.

Základním pilířem v léčbě cukrovky je diabetická dieta, 
která má charakter terapeutický (léčebný a preventivní) 
k zabránění vzniku pozdních komplikací. Z lékařského 
hlediska je dobré doplňovat dietu vhodnou fyzickou  
aktivitou (pohybem), vždy vzhledem k aktuálnímu  
zdravotnímu stavu.

Přestože se v léčbě cukrovky používají tabletky, takzvaná 
perorální antidiabetika, může dojít po několika letech  
k neúčinnosti léčby a je nutné zahájit inzulinoterapii.  
Léčbu inzulínem určuje a zahajuje vždy diabetolog  
ambulantně v diabetologické poradně nebo při několika-
denní hospitalizaci v nemocnici. V této fázi je velmi  
důležitá aktivní účast nemocného na léčbě a přijímání 
edukace, což znamená výchovu pacienta k samostatnější 
péči o vlastní onemocnění.
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Každý z nás ví, že na vznik a průběh onemocnění má 
zásadní vliv stav našeho fyzického a psychického zdraví.  
Je všeobecně známo, že obranyschopnost organismu 
je oslabena a ochromena ve chvílích, kdy je organismus 
vystaven stresům, depresím, nestabilitě. Pokud se tedy 
nemocný člověk dostane do situace, kdy je nucen být 
hospitalizován, stává se ze suverénního člověka člověk 
závislý a ze závislého člověka bezmocný.

V dnešní době je trend, aby pacient byl co nejdříve vyšet-
řen, byla zahájena léčba a pokud možno v co nejkratší  
době po hospitalizaci propuštěn do domácího ošetřování.  
Nejnutnější ošetřovatelskou péči může zajistit zdravotní 
sestra z agentury domácí péče. Týká se to i situací, kdy 
nemocný není schopen samostatně dojít či pravidelně 
docházet ke svému lékaři, např. na převaz defektů,  
aplikace injekcí atd. Indikaci a frekvenci návštěv sestry 
určuje praktický lékař.

každý se může svobodně rozhodnout  
při výběru agentury 

Naše agentura HOME CARE nabízí diabetickému pacientovi 
léčenému nejen inzulínovou terapií 14denní edukační 
plán. Plán je vypracován po dlouholeté zkušenosti se 
zaměřením na srozumitelnost informací, které je nemocný 
schopen přijímat v rámci svých možností. Tento edukační 
plán je zaměřen na aplikaci inzulínu, informace k akutním 

a chronickým komplikacím. Obsahuje i informace  
o dietě, doporučený jídelníček, důležité informace pro 
cestování, sportovní aktivitu a selfmonitoring. Pacient se 
v rámci edukace dozví vše potřebné o cukrovce. Jakmile 
je pacient stabilizován a není již závislý na odborné  
ošetřovatelské péči, práce sestry z domácí agentury končí. 
Léčba o diabetika se stává komplexnější a doplňuje léčbu  
ošetřujících lékařů. Pacient získá větší jistotu ve zvládání 
svého onemocnění.

při náhlých a nezvladatelných situacích 
může pacient kontaktovat agenturu  
kdykoliv. sestry jsou vždy připraveny  
pomoci či poskytnout radu.

Olga Sapoušková 
Zdravotní ošetřovatelská péče Home Care

převzato se souhlasem KV dia Bulletinu, Karlovy Vary 
www.diabeteskv.cz
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Je známo, že výskyt diabetu stoupá ve světové populacia 
z tohoto důvodu hovoříme o diabetu jako o epidemii 
třetího tisíciletí. V souvislosti s tím stoupají i náklady  
na léčbu zejména pokročilých komplikací, jako jsou těžké 
poruchy zraku, amputace končetin, selhání ledvin a další. 
Jedinou možností jak tyto komplikace zabrzdit je včasná 
léčba a diagnostika diabetu.

Je třeba vědět, že značná část populace o své chorobě  
neví a objeví ji až při zdravotních komplikacích, které  
se základní chorobou souvisí. Důležité proto není jen 
vyšetřování lačné glykemie, ale také kontrola krevního 
tlaku, lipidů, tělesné hmotnosti. Při sledování a léčbě 
těchto parametrů se dá rozvoj diabetu zabrzdit.

Všechny nové případy diabetu 2. typu lze vysvětlit nezdra-
vým životním stylem, který kromě obezity zahrnuje nedo-
statek fyzické aktivity, kouření a konzumaci alkoholu.  
Je-li diabetik 2. typu diagnostikován, je na místě účelná 
edukace s použitím přístupných edukačních pomůcek 
a stanovení stupně energetického příjmu potravy.  
Současně je namístě nasazení léčby perorálními  
antidiabetiky, tabletami. Metodou volby je dnes lék  
metformin /Glucophage, Siofor, Metfogama/. 

Metformin je inzulin šetřící látka, která snižuje výdej 
glukózy do krve játry, má pozitivní vliv na snížení kardio-
vaskulárních komplikací, nezvyšuje nebo mírně snižuje 
tělesnou hmotnost a lipidy. Výzkumné práce z poslední 
doby poukazují i na snížený výskyt nádorů u diabetiků 
2. typu až o 40 %. Metformin může být využit i k léčbě 
některých dalších onemocnění, např. gynekologických 
nebo nealkoholické nemoci jater.

Opatrnosti je třeba pouze u pokročilého ledvinného selhá-
ní, při některých diagnostických výkonech nebo při celkové 
anestezii. 

V zásadě lze prohlásit, že v souhlasu s posledními poznatky 
vědy a vědeckých studií by dnes neměl existovat diabetik 
zejména při prvozáchytu, který by nebyl současně léčen 
metforminem. Odpovědnost za průběh svého onemocnění 
má sám diabetik. Jestliže dobře spolupracuje s lékařem 
a diabetologickou sestrou, dbá rad a pokynů, podílí se na 
sebekontrole a má dostatečné vědomosti o své chorobě, 
může žít plnohodnotný a spokojený život dlouhá léta  
a cítit se jako zdravý člověk.

MUDr. Zdeňka Krejsová, diabetolog, K. Vary
převzato se souhlasem KV dia Bulletinu, Karlovy Vary 
www.diabeteskv.cz

Včasná léčba  
diabetu  
zabrání vzniku  
diabetických  
komplikací
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Každý diabetik by měl chodit ve speciálně upravených botách, které mu nohu ochraňují a až v 80 % případů mohou pomoci před-
cházet ulceracím. Speciální obuv by měla být diabetikům doporučována již při diagnostice diabetu s informací, kde lze v daném  
regionu tuto obuv zakoupit.

Jaká by měla být obuv pro diabetika? Měla by poskytovat optimální komfort chůze, podešev a vložka má umožňovat optimální roz-
ložení tlaku na plosku nohou, měkkost ve střihu, jistou chůzi i stání, vnitřní část boty má být polstrovaná, obuv má být prodyšná 
(použitý přírodní materiál, textil), podešev by měla mít protiskluzové vlastnosti, zapínání má být neškrtivé i při 
vyšším nártu.  Při výběru vždy volte správnou velikost a šířku obuvi. Stejně jako „zdravý“ člověk se v botě musíte cítit dobře a musí 
se vám líbit. U výběru nedělejte kompromisy na vlastnostech boty. Vždy je výběr boty vhodné konzultovat s odborníkem, aby vám 
nohy „dobře chodily“. Obuv nikdy nenoste naboso, vždy je nutné mít na noze ponožku (nejlépe vhodnou pro diabetiky).
převzato se souhlasem KV dia Bulletinu, Karlovy Vary, www.diabeteskv.cz

AnO  -  jsou luxusem, protože 

•  jsou drahé 
•  vzhledem k ceně jich nemůžete najednou koupit 

tolik párů, kolik chcete 
•  je malý výběr dle aktuálních módních trendů
•  nelze je zakoupit v každémobchodě

ne - nejsou luxusem, protože 

•  nohy máme jen jedny a musíme o ně pečovat
•  nohy jsou velmi citlivým místem
•  diabetika (hrozí riziko vzniku diabetické nohy)
•  správným obutím předcházíme vzniku komplikací nohou
•  v botách jsme celý den a sami ovlivňujeme stav svých nohou
•  při správném ošetřování bot vydrží i více než 2 sezony 

Jsou boty pro diabetika luxusem?

Často se při kontaktu s pacienty trpícími diabetem setkávám, 
že až teprve při stanovení diagnózy diabetické neuropatie nebo 
syndromu diabetické nohy mají nárok na poukaz pro získáni di-
abetické obuvi. Toto považuji za velkou chybu. V době, kdy je již 
diagnostikován diabetes, by měl již každý diabetik nosit speci-
ální obuv, aby se předcházelo možným ulceracím či deformi-
tám nohou. Obuv pro diabetiky musí splňovat mnoho kriterií - 
nejen podpořit správnou klenbu, optimální rozložení tlaků cho-
didla, mít  ideální ohyb, pevné vedení paty, splňovat volnost 
přednoží pro prstce, bránit jejich poranění,ale musí být i dosta-
tečně prodyšná nejlépe zhotovena z přírodní usně s podšívkou 
s antibakteriální úpravou. Musí i splňovat podmínky pro vlože-
ní stélky. Je pravdou, že tato obuv je dražší, prodává se pouze ve 
vybraných obchodech a je i malý výběr, co se týče jejich vzhle-
du. Ale v obuvi chodíme prakticky celý den a jsme to hlavně my, 
kdo ovlivňuje stav nohou!

Na obuvi se nesmí šetřit. Nohy jsou náš dopravní prostředek  
a v porovnání s autem a náklady na jeho provoz, jsou mnoho-
násobně levnější. Zaslouží si naši péči a hlavně u diabetiků  
je nutné o nohy správně pečovat, protože správným obutím 
předejdeme mnoha komplikacím.
Pamatujme si, obuv není luxus! Kvalitní obuv vydrží při správ-
ném ošetřování i dva roky.
Malé zamyšlení: cena obuvi pro diabetiky  se pohybuje obvykle 
od 1200,- Kč do 2000,- Kč.
při počtu 24 měsíců a částce 100,- Kč na měsíc, jsou boty pro  
diabetiky dostupné.
Nešetřeme na nesprávném místě, nohy nás nosí celý život  
a zaslouží si naši pozornost.
MUDr. Marie Součková

Obuv pro diabetika  
není luxusem
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Péče o nohy je u diabetiků obzvláště důležitá. 
Cukrovka může způsobit neuropatii - poško-
zení nervů, kdy dojde i k zhoršení zásobování 
krve do nohou. Postižení nervů dolních kon-
četin se projeví občasnými pocity brnění 
nohou a poruchami citlivosti. Nemocný kvůli 
poruchám citlivosti začne chybně našlapovat 
a postupně ztratí nožní klenbu. Bez patřičné 
pozornosti a péče se 
může i z malé ranky na noze vyvinout obtížně 
hojitelný bolák, vřed.

Bohužel, někdy mohou být poškození tkání 
a kosti či deformita nohou dolních končetin 
(tzv. syndrom diabetické nohy) tak závažné, 
že jediným řešením je amputace. Diabetickou 
neuropatií trpí asi 50 % nemocných s diabe-
tem 1. typu a 20 - 40 % diabetiků 2. typu  
(údaje se však různí podle metodiky zpraco-
vání). Dobrá zpráva je ta, že syndromu diabe-
tické nohy a hrozbě amputace se lze vyhnout, 
rozhodně nejsou nutným důsledkem nemoci. 
Je však třeba vědět, co dělat, a také to oprav-
du dělat.

PéČe O nOHy A DiABeteS

1.  diabetická neuropatie znamená poškoze-
ní nervů na chodidlech, kvůli tomu je sníže-
ná citlivost na bolest, takže diabetik může 
snadno přehlédnout zranění na chodidle 
jako otlak, odřeninu, omrzlinu.

2.  snížený průtok krve. Diabetes může také 
zúžit tepny, čímž se snižuje průtok krve do 
nohou. Čím méně krve proudí do tkání, tím 
hůře se rány hojí. Takže z nepovšimnutých 
ranek schovaných pod ponožkami se může 
rychle vyvinout větší problém. Pokud není 
včas léčen, malá odřenina může vyvolat 
vážnou infekci, vedoucí až k odumření 
tkání - gangréně. 

Jaká je prevence?
V první řadě dobrá kompenzace diabetu, 
zahrnující všem známá pravidla: zdravá stra-
va, dostatek každodenní fyzické aktivity  
a kontrola krevního cukru. Samozřejmostí by 
mělo být nekouřit a snažit se mít doporuče-
nou hmotnost.

kdy je amputace jediným řešením?
Pokud došlo k rozsáhlé infekci, nebo zranění 
ohrožuje život, amputace je jediným řešením. 
Chirurg odstraní poškozenou tkáň a zachová 
tu zdravou v co největší míře. Léčba trvá čtyři 

až osm týdnů a je doprovázena komplexní 
rehabilitací. I po tomto zákroku je samozřej-
mě nadále nutno dodržovat všechna pravidla 
života s diabetem.

převzato se souhlasem KV dia Bulletinu, Karlovy Vary 
www.diabeteskv.cz

Cukrovka skutečně může znamenat dvojí ohrožení nohou
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Jako hallux valgus se označuje vbočené postavení palce 
u nohy, které je ve většině případů způsobené deformitou 
přednoží nohy. Dojde k vybočení první nártní kosti a chodi-
dlo se rozšíří. Nejde jen o estetickou vadu. Pacienti pociťují 
bolest a noha se nevejde do úzké obuvi. Pokud neproběhne 
včasná korekce deformity, může dojít k opotřebení kloubu 
(artróze). Není-li včas zahájena léčba dochází k deforma-
cím dalších prstců a chůze se stává čím dál bolestivější.

Vbočené palce jsou ze 70-90 % podmíněny geneticky a lze 
je považovat za doprovodný jev plochonoží nebo jev spoje-
ný s nevhodným obouváním. V momentě diagnostikované-
ho problému se nevhodná obuv významně podílí na 
zhoršování daného stavu. Taková obuv má nejčastěji úzkou 
špici a vysoký podpatek. Právě proto se vbočené palce 
vyskytují častěji u žen než u mužů. Samotný svršek obuvi 
postižené místo trvale utlačuje a odírá, a tím prohlubuje 
problém mnohdy až do zánětlivého nebo hnisavého stavu.

V první fázi onemocnění dochází k poklesu klenby. 
Chodidlo se v oblasti prstních kloubů rozprostře. Palec se 
pak následně začne stáčet dovnitř. Je-li vbočený palec ještě 
hybný, doporučuji použít korekční bandáž pro denní noše-
ní. Vhodná ortopedická vložka společně s korekční bandáží 
zpravidla poskytne úlevu. Tato bandáž udržuje správné 
postavení palce právě při chůzi, což je velmi důležité, 
protože palec je stabilizátorem odrazu a rovnováhy. 
Zpomaluje progresi, působí jako prevence a zmírňuje 
bolestivost. Léčení vyžaduje velkou trpělivost a pravidelné 
užívání delší dobu.

Ortopedická pomůcka  může  zhoršování vady zpomalit 
nebo stabilizovat. Těžší, zanedbané anebo bolestivější 
případy vbočených palců se odstraňují chirurgicky, přičemž 
úspěšnost léčby je asi 50 %. Po operačním výkonu je 
bezpodmínečně nutné  vybavit  pacienta vhodnou ortope-
dickou vložkou s podporou podélné klenby.

Nicméně s pohledu protetika bych se přikláněl, pokud 
je to jen trochu možné, ke konzervativní léčbě.

Hallux ValgusHallux Valgus
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Další možnou alternativou ke korekční bandáži, ortopedic-
ké vložce či obuvi na míru je Dornova metoda.

Dornova metoda je druh masáže a cvičení, které umožňuje 
navracení obratlů a kloubů do původní přirozené polohy. 
Při dostatečné dávce trpělivosti a odhodlání lze postupně 
dosáhnout úspěchů. Po jednom sezení u terapeuta by měl 
být každý schopen příslušné cviky zvládnout a praktikovat 
sám. Např. při sledování televize. Při tomto cvičení se nej-
prve krouživými pohyby uvolňuje zatuhlý kloub a následně 
se pak tahem a tlakem zatlačuje palec do původní polohy. 

Hallux valgus je v dnešní době poměrně častým problé-
mem mnoha lidí. V praxi to znamená, že těžce shání boty, 
které by jim vyhovovali a mohli je nosit bez problémů. 
Proto je velice vhodné obrátit se svými problémy  
na ortopedického protetika, který bude nápomocen  
při jejich řešení. 

Milan Ságl  
ORTOP-ortopedická protetika s.r.o.  
Cukrovarská 18, Plzeň, tel.: 377 227 023 
www.ortop.plzen@volny.cz

Někdy ortopedická vložka však nemusí být dostačující, a proto je vhodnější volit obuv šitou na míru (ortopedickou obuv).

Hallux Valgus
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Vaše zdravotní 
problémy
mohou být spojené s chybnou funkcí nohou

MUDr. Vladimír Holoubek se mnoho let věnuje ortopedii,  
rehabilitaci a posledních 20 letech se zaměřuje na podia-
trii. Jako odborník se spolupodílí na řešení evropských 
projektů v oblasti vývoje ortopedické obuvi a na budová-
ní podiatrických center v České republice.

Proč se klade takový důraz na správnou funkci 
nohou?

Odpověď je jednoduchá. Stojíme na zemi, nelítáme, tak-
že bychom měli stát pořádně. Noha nám má fungovat 
jako tlumič. Každým krokem se odrážíme vpřed a tento 
pohyb se přenáší na klouby a kosti na nohou do kyčlí, zad 
a celé páteře. Když noha nefunguje správně, nevznikne 
pružný efekt a dochází k poškození kloubů, kolen, boles-
tem páteře, hlavy, zad, ramen. Nastávají i jiné zdravotní 
potíže.

Zejména patologickým nálezem pro správnou funkci 
nohy je vbočení nohy (valgozita) nadměrná pronace 
a mediální oploštění nohy vedoucí až k trvalé deformaci 
v oblasti Chopartova kloubu. 

U takových pacientů, abychom zajistili správnou funkci  
nohou, musíme klenbu správně namodelovat ortopedic-

kou vložkou, jinak nastanou již zmíněné zdravotní pro-
blémy.

Je mezi různými druhy ortopedických vložek dostup-
ných na našem trhu nějaký zásadní rozdíl?

Zásadní rozdíl je v používání materiálu a v principu mo-
delace klenby nohy. Tyto faktory zásadně ovlivní funkci 

a komfort ortopedické vložky. V poslední době se prosa-
zuje trend modelovat klenbu ne měkkými ortopedickými 
dílci nebo ortopedickými vložkami zaměřenými na po-
depření klenby nohy,ale pomocí tzv. stabilizačního pouz-
dra, které používá výrobce ortopedických vložek Super-
feet, jak ukazuje obrázek č. 2.

Zdraví našich nohou má dramatický dopad na 
zdraví našeho těla. Mnoho lidí si neuvědomuje, 
že nestabilita nohou může vést k bolestem kostí 
a kloubů. Na našem trhu je dostupné velké množ-
ství různých typů ortopedických vložek do obuvi. 
Ty by měly mít za úkol zmírnit bolest a nepohodlí 
způsobené vadnou funkcí nohou během každo-

denních aktivit. Nejen při chůzi a běhu, ale i při 
provozování jakéhokoliv sportu nebo při výkonu 
manuální práce. Jak rozpoznat, které ortopedické 
vložky jsou pro nás nejvhodnější, na to jsme  
se  zeptali MUDr. Vladimíra Holoubka 2. víceprezi-
denta České podiatrické společnosti, ortopeda 
a  podiatra.
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Hlavní rozdíl mezi vložkami Superfeet od ostatních orto-
pedických vložek je ten, že tyto vložky využívají k pode-
pření nohy patentovaný stabilizační systém v  ¾ délce 
nohy, tzv. ESS® systém. Ten je vyrobený z pevného, ten-
kého a pružného speciálního plastu, který je velmi trvan-
livý. Systém ESS® vychází z  principu modelace klenby 
stabilizací dolního hlezenního kloubu v neutrální funkční 
pozici. Přitom nehraje roli jestli jdete, stojíte, běžíte, je-
dete na kole, hrajete tenis nebo se věnujete turistice.

Obvyklé používané ortopedické vložky se zaměřují na 
podepření klenby nohy a na použití různě měkkých ma-
teriálů. A  to je nedostačující. Noha je prostorový útvar 
a pohybuje se vpřed ve tvaru šroubovice. Nohu podepře-
ním klenby nemůžete stabilizovat, protože její pohyb 
kontrolujete pouze v  jedné vertikální rovině. Funkce 
měkkých vložek je více či méně zaměřena na odlehčení 
bolestivých míst na noze. Avšak bolestivé body na noze 
vznikají přetěžováním v důsledku nesprávné biomecha-
niky nohy. Měkkými vložkami se zmírní důsledek ne-
správné funkce nohou, ale neodstraní se příčina problé-
mu.Ortopedické vložky Superfeet napomáhají správné-
mu postavení nohy, takže noha může vykonávat ergono-
mický pohyb a pohybovat se správně v průběhu celého 
kroku, čímž se eliminují hlavní příčiny bolestí nohou. 
Jsou také dobrou prevencí proti budoucím bolestem 
nebo se mohou významně podílet na poúrazové rehabi-
litační léčbě pokud jsou správně aplikovány.

Ortopedické vložky Superfeet jsou zdravotní, kom-
fortní, dlouho mi vydrží a nebudou v botě tlačit?

Tím, že mají správný tvar a jsou tenké, tak jsou komfort-
ní a netlačí v botě. Ortopedické vložky Superfeet jsou na-
bízeny v mnoha variantách a lze vybrat ideální typ vlož-
ky podle typu obuvi a objemu nohy. Komfort noze dová-
vá také pěnový materiál o vysoké hustotě v  celé délce 
nohy. Pěnový materiál je potažený speciálním textilem 

s  aktivním stříbrem, které brání tvorbě plísní na noze. 
Dají se snadno čistit a jsou velmi odolné proti opotřebe-
ní. Obvyklé ortopedické vložky jsou vyrobeny z měkkých 
materiálů a jsou tlusté a do některých typů obuvi se ne-
dají aplikovat, protože by v botě tlačily.

Řekl jste, že jednou z funkcí vložek Superfeet je dosa-
žení správného biomechanického pohybu nohou. To 
zní velice pěkně, ale je možné takovou funkci vložek 
nějak objektivně posoudit?

My jsme provedli speciální měření dynamickým planto-
grafem typu In-Shoe Tekscan. Pomocí speciálního senso-
ru, který jsme umístili dovnitř obuvi mezi plosku a orto-
pedickou vložku jsme měřili síly,které působí na nohu. 
Klinický software dokáže vyhodnotit údaje zobrazit tzv. 
tlakovou mapu nohou, lokalizovat místa s  nejvyšším 
půspbením tlaku na nohu a převést data do grafu půso-
bících sil na nohu v průběhu stojné fáze kroku, tedy fáze, 
kdy se dotýkáme nohou země. Z těchto údajů lze usuzo-
vat na kvalitu ortopedické vložky. Máme zdokumentová-
ny výsledky měření nejrůznějších typů vložek. To přesa-

www.superfeet.com customercare@superfeet.com P 800 634 6618 F 800 320 2724

All feet are different. All footwear is different.
All insoles should NOT be the same.

CHOOSE YOUR COLORS

Every Superfeet Premium Insole features a patented stabilizer cap for optimal 
underfoot support. When integrated with the shape and design of the foam full 
length, this unique combination creates a deep heel cup to cradle the heel’s fat 
pad for improved natural shock absorption. This system provides comfort and 
necessary stability for different activities, footwear and foot types. 
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huje rámec našeho rozhovoru. Několik obrázku a grafů 
avšak uvedu na podporu mého tvrzení o kvalitě ortope-
dických vložek Superfeet.

Pro měření jsme využili pacienta s 2. stupněm vrozeného 
plochonozí, stáří 31 let a aktivní sportovec. Než začal po-
užívat ortopedické vložky Superfeet trpěl častými bo-
lestmi kloubů a skoliózou páteře. Provedli jsme měření 
tlaku při chůzi naboso po sensorové desce a potom mě-
ření tlaku uvnitř obuvi s použitím vložky Superfeet.

Výsledky měření můžeme shrnout do obrázků tlakových 
map nohou a grafů uvedených nahoře.

Co všechno prozradí tyto obrázky?

Budu stručný. Když se podíváme na referenční obrázky 
zdravé nohy, můžeme výsledky měření interpretovat 
takto: Pacient trpí výrazným plochonožím. Křivka síly při 
chůzi bez vložky vykazuje pokles. Větší zátěž je na patě 
než na přednoží. To se projeví při odvalu nohy vyšší zátě-
ží na halux než na metatarzální část, což vede k dysfunk-
ci palce. Odvalová energie nohy je nižší než u zdravé 
nohy. To vede k  chronickým potížím posturálního sval-
stva. Nohy podepřené ortopedickými vložkami Super-
feet se chovají u pacienta úplně jinak, jak ukazuje obrá-
zek 6.

Maximum tlaku se snížilo, to znamená, že váha těla se 
lépe rozložila na plosku nohy a také křivka síly vykazuje 
progresivní charakteristiku. Hybnost palce se výrazně 
zlepšila a halvní síly odvalu nohy se přesunuly z metatar-

 

 

 

5. Výsledky analýzy chůze naboso – MatScan analýza 
max. tlak 25N/cm2, síla na patu 828 N, síla na přednoží 665 N 
(průměr ze šesti kroků v součtu u levé i pravé nohy) 

 

 

 

 

 

6. Výsledky analýzy chůze v obuvi a s ortopedickou vložkou Superfeet  –  F-Scan analýza 
Levá noha (zelený graf): max. tlak 21 N/cm2 , síla na patu 644 N, síla na přednoží 728 N 
Pravá noha (červený graf): max. tlak 26 N/cm2, síla na patu 588 N, síla na přednoží 739 N 
(průměr z 33 kroků) 

         

 

7. Referenční tlaková mapa a graf síly u zdravé nohy (váha probanta 85 Kg)  
Síla na patu 936 N, síla na přednoží  983 N  
(Síla odvalové fáze kroku je vyšší než síla nášlapné fáze kroku) 
 

 

 
         

 

7. Referenční tlaková mapa a graf síly u zdravé nohy (váha probanta 85 Kg)  
Síla na patu 936 N, síla na přednoží  983 N  
(Síla odvalové fáze kroku je vyšší než síla nášlapné fáze kroku) 
 

 

 



zální části směrem k palci, také se odlehčilo patě. Ergo-
nomie pohybu je zlepšená a odstranili jsme tak hlavní 
příčinu zdravotních problémů pacienta.

Jak si mohou poskytovatelé péče o nohy rozšířit svoji 
nabídku o zhotovování ortopedických vložek Su-
perfeet? A potřebují k tomu nějaké plantografické 
přístroje?

Plantografické přístroje nejsou nutné. My tyto přístroje 
používáme za účelem ověření kvality ortopedických 
produktů, které nabízíme svým pacientům. Jak jsem již 
uvedl hlavní přínos Superfeet vložek poskytuje unikátní 
tvar stabilizačního systému patentovaný vědci z North-
west Podiatric Laboratory se sídlem ve státě Washing-
ton, USA. Jeho funkčnost je ověřena nejen přístrojovou 
analýzou, ale hlavně již 45 letou praktickou zkušeností 
získanou aplikacemi ortopedických vložek Superfeet 
zhotovovaných na základě lékařského předpisu.

Ordinace, která chce Superfeet ortopedické vložky apliko-
vat musí projít specializovaným školením, které provádí 
autorizovaný distributor pro Českou republiku. Školitel 
předvede způsob aplikace a výběr nejvhodnějšího typu 
vložek přímo v ordinaci zájemce.

Poskytování zdravotní 
péče Superfeet před-
stavuje jednoduchý 
a  účinný systém. Vlastní 
aplikace vložek v ordinaci 
pacientovi není složitá 
a  nijak časově náročná. 
Pacient po návštěvě z ordi-
nace odejde s  nejvhod-
nějším typem vložky. Vy-
šetření, které ordinace 
provádí je založeno na  
posouzení chodidla z  hle-
diska objemu paty a také 
výšky a délky klenby nohy. 
Dále na posouzení otlaků, 
deformit a rizikových míst 
na noze a na rozhovoru 

s  pacientem o jeho problémech s nohama. Lékařská 
zpráva od ošetřujícího lékaře je přitom vítána. Výběr 
vhodného typu vložek provede vyškolený personál ordi-
nace. Pacientům se přitom doporučuje vždy si vzít sebou 
do ordinace pár i více bot, ve kterých bude vložky 
používat.

jsme umístili dovnitř obuvi mezi plosku 
nohy a ortopedickou vložku jsme měřili 
síly, které působí na nohu. Klinický soft-
ware dokáže vyhodnotit údaje a zobrazit 
tzv. tlakovou mapu nohou, lokalizovat 
místa s nejvyšším působením tlaku na 
nohu a převést data do grafu působících 
sil na nohu v průběhu stojné fáze kroku, 
tedy fáze kdy se dotýkáme nohou země. 
Z těchto údajů lze usuzovat na kvalitu 

ortopedické vložky.  Máme zdokumento-
vány výsledky měření nejrůznějších typů 
vložek. To přesahuje rámec našeho roz-
hovoru. Několik obrázků a grafů avšak 
uvedu na podporu mého tvrzení o kvali-
tách ortopedických vložek Superfeet. Pro 
měření jsme využili pacienta s 2. stupněm 
vrozeného plochonoží, stáří 31let a aktivní 
sportovec. Než začal používat ortopedické 
vložky Superfeet trpěl častými bolestmi 
kloubů a skoliózou páteře.  Provedli jsme 
měření tlaku při chůzi naboso po silové 
sensorové desce a potom  měření tlaku 
uvnitř obuvi s použitím vložky Superfeet.  

Výsledky měření můžeme shrnout do ob-
rázků tlakových map nohou a grafů uvede-
ných nahoře.

Co všechno prozradí tyto obrázky?
Budu stručný. Když se podíváme na refe-
renční obrázky zdravé nohy můžeme vý-
sledky měření interpretovat takto:
Pacient trpí výrazným plochonožím. Křiv-
ka síly při chůzi bez vložky vykazuje po-

kles. Větší zátěž je na patě než na před-
noží. To se projeví při odvalu nohy vyšší 
zátěží na halux než na metatarzální část, 
což vede k dysfunkci palce. Odvalová 
energie nohy je nižší než u zdravé nohy. To 
vede k chronickým potížím postulárního 
svalstva. Nohy podepřené ortopedickými 
vložkami Superfeet se chovají u pacienta 
úplně jinak jak ukazuje obrázek 6. Maxi-
mum tlaku se snížilo, to znamená že váha 
těla se lépe rozložila na plosku nohy a také 
křivka síly vykazuje progresivní charakte-
ristiku. Hybnost palce se výrazně zlepši-
la a hlavní síly odvalu nohy se přesunuly  
z metatarzální části směrem k palci, také 
se odlehčilo patě. Ergonomie pohybu je 
zlepšená a odstranili jsme tak hlavní příči-
nu  zdravotních problémů pacienta.

Tedy závěrem. Co potřebuji o svých 
nohách vědět já, abych se rozhodl zakoupit 
ortopedické vložky Superfeet a pokusit se 
sám řešit své zdravotní problémy?
I když nemáte vyšetření od specializova-
ného lékaře a trápí vás bolest nohou stačí 
navštívit ordinaci, kde vložky Superfeet 
nabízejí svým pacientům. Aplikace vlo-
žek není časově nijak náročná a pacient po 
návštěvě ordinace odejde s nejvhodnějším 
typem vložky. Vyšetření, které s vámi per-
sonál ordinace provede je založeno na po-
souzení chodidla z hlediska výšky klenby 
nohy a jejího objemu, posouzení otlaků, 
deformit a rizikových míst na noze a na 
rozhovoru o vašich problémech s noha-
ma. Lékařská zpráva od Vašeho lékaře je 
přitom vítaná. Výběr vhodného typu vlo-
žek provede vyškolený personál ordinace. 
Doporučuji vždy si vzít s sebou do takové 
ordinace 1 pár i více bot, ve kterých chcete 
vložky používat.

VAŠE ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY

Hlavní lékařské ordinace poskytující zdravotní péči Superfeet: 

Columna s.r.o., MUDr Vladimír Holoubek - rehabilitační centrum a foot studio,  
602 00 Brno, Dřevařská 18 a Palackého třída, tel. 541 211 453

Rehabilitace Šos s.r.o.,  MUDr. Z. Šos, Mgr.H. Šosová, rehabilitace - wellness,  
346 01 Horšovský Týn, Dobrovského 254, tel. 379 428 620, 344 01 Domažlice,  

P. Velikého 689, Centrum zdrav. služeb, tel. 379 484 511 

Protetika Beroun, Jindřich Svoboda - protetik, Nemocnice Beroun, pav. D,  
266 01 Beroun,  Prof. Veselého 493, tel. 311 745 258, mobil 774 706 743 

Centrum komplexní rehabilitace – fyzioterapie a plantografie Tekscan, Jana Kopecká, 
280 02 Kolín 2, Štítarská 154, tel. 723 739 836,

Medifis – rehabilitace, Mudr. Ivana Slívová, 760 01 Zlín, Sv. Čecha 699,  
tel. 577 019 902, Mgr. Zdeněk Dostál, mobil 776 279 249 

NZZ REHASPRING, PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D., - rehabilitace,  
m. 608 982 772, 250 88 Čelákovice, V Zátiší 546, tel. do ordinace 773 552 722

Sarema Liberec s.r.o., Léčebná rehabilitace,  Jedličkův ústav,  
tel 776 104 656, 460 01 Liberec, Lužická 7, Mgr. Lucie Janečková, mobil 777 104 635  

Relaxační centrum SOTHYS Paris, Bc. Radka Tomášková – fyzioterapeutka,  
tel. 602 539 123, 796 01 Prostějov 1, Wolkerova 33  

Centrum sportovní a preventivní medicíny, MUDr. Miroslava Plchová,  
460 07 Liberec, Křížíkova 163/32, tel. 603 831 033

Distribuce a lékařské školení + dynamická plantografie:
Proteching B – Ing. Milan Borský, Vavrečkova 44, 760 00 Zlín
Mobil: 603 822 482,, Tel. 577 524 652 Fax: 577 524 652 
e-mail: mborsky@proteching.cz, www.proteching.cz
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než začnete cvičit s diabetemNež začnete cvičit s diabetem

  Proberte svůj záměr začít soustavně cvičit se svým 
ošetřujícím lékařem.

  Mějte vždy u sebe pro případ hypoglykémie alespoň 
15 gramů rychle působících sacharidů (půl skleničky 
ovocného džusu, 5 sladkých tvrdých bonbonů,  
glukózové tablety).

  Noste dobře padnoucí obuv vhodnou pro vykonávanou 
aktivitu, vhodné jsou sportovní polyesterové syntetické 
ponožky, které rychleji sají pot a způsobují na chodidle 
méně tření než celobavlněné ponožky. 

  Před cvičením vždy pečlivě zkontrolujte povrch svých 
chodidel, zda někde nemáte otlačeniny nebo puchýře.  
Ty je třeba ošetřit a zabránit jejich rozšíření.

  Před, během a po cvičení hodně pijte, vhodná je voda, 
neslazený čas, neslazená minerálka apod.

   Pokud vyrážíte ven, měli byste mít u sebe průkaz 
totožnosti, nejlépe i diabetickou průkazku.

  Kontrolujte svoji glykémii před a po cvičení, abyste se 
ujistili, že je v pořádku. Váš ošetřující lékař by vám měl 
sdělit, jakou hladinu cukru v krvi byste měli mít, než 
začnete cvičit. Je to zvláště důležité pro ty, kteří jsou  
na inzulínu.

  Pokud se cítíme nejistě, podrážděně, 
nezvykle se potíte nebo cítíte změnu tepu svého srdce, 
přestaňte hned cvičit a změřte si glykémii. Pokud jsou 
hodnoty nízké, postupujte podle toho, co vám doporu-
čil lékař dělat v případě hypoglykémie.

  Než začnete vlastní cvičení, měli byste se lehce rozcvičit 
pro zahřátí těla (5-10 minut pomalé chůze, jízda na 
kole apod.). 

Stejně tak byste měli po cvičení pomalu relaxovat pomocí 
protahovacích cviků.

převzato z časopisu DIA život & styl 
převzato se souhlasem KV dia Bulletinu, Karlovy Vary 
www.diabeteskv.cz
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KURZ K PROGRAMU VÍTKOVA CHODNÍKU       
termíny : 24.11.2012, 13.4.2013 

  

Zveme vás na jednodenní kurz, který je rozdělený do tří částí a má sedm 
vyučovacích hodin. Měl by Vám usnadnit spolupráci s pedagogy v MŠ, 
naučit se sestavit cvičební bloky k základní variantě Vítkova chodníku a 
jak nejlépe děti zaujmout. 

Program: 
8.30 - 9.00 prezentace 
9.00 – 10.30 MUDr. Kateřina Švejdová – neurologie, rehabilitace, 
podiatrie  
(ontogeneze nohy a z ní vyplývající vrozené vady, aktuální stav dětské 
nohy v české populaci, korelace s dalšími nálezy v kinesiologickém 
rozboru, možnosti léčby vč.. Naše zkušenosti s plošným screeningem 
problémů s pohybovým aparátem, jejich terapie vč. zavedení RHB do 
základních a mateřských škol) 

10.45 – 12.15 Ivana Kamencová – pedikérka 
(část teoretická obsahuje seznámení s Vítkovým chodníkem, zkušenosti z praxe, jak sestavit cvičební 
jednotu jako doplněk k chodníku. Praktická část – sami si vyzkoušíte, co nabízí chodník a návazná 
cvičení.) 

12.15 – 13.00 přestávka 
13.00 – 15.15 Blanka Burocková DiS – fyzioterapeut  

(Noha jako součást celého těla, stabilita paty – pasivní nastavení a podpora aktivním cvičením 
úchopová funkce nohy a odrazová fáze kroku)  

15.15 – 16.30 Dotazy, rozdání diplomů, ukončení akce 
 

Místo konání: Praha 10, poliklinika Petrovice, Ohmova 271 
Co si vzít s sebou: oblečení na cvičení, boty na přezutí, oběd, pití (káva a čaj budou k dispozici) 
Cena: 1000,-Kč pro členy ČPS , 1200,-Kč pro nečleny.  
Přihlášky: i.kamencova@seznam.cz, tel: 728 069 005 
 

Minimální počet účastníků je 10. V případě, že kurz nebude naplněn, může být zrušen. O zrušení kurzu 
budete informováni nejpozději tři dny před jeho konáním. Pokud se nebudete po přihlášení moci kurzu 
účastnit, oznamte to co nejdříve. 
 
Těšíme se na setkání s vámi! 
 Mudr. Kateřina Švejdová – neurologie, rehabilitace, podiatrie 
Blanka Burocková - DiS – fyzioterapeut 
Ivana Kamencová – pedikérka a autor Vítkova chodníku 

Kurz  
K programu   
VítKoVa 
chodníKu
termíny: 24. 11. 2012, 13. 4. 2013

PrOGrAM:
8.30 - 9.00 - prezentace

9.00 - 10.30 - MUDr. Kateřina Švejdová 
neurologie, rehabilitace, podiatrie  
(ontogeneze nohy a z ní vyplývající vrozené vady, 
aktuální stav dětské nohy v české populaci,  
korelace s dalšími nálezy v kinesiologickém rozboru, 
možnosti léčby vč... Naše zkušenosti s plošným  
screeningem problémů s pohybovým aparátem,  
jejich terapie vč. zavedení RHB  
do základních a mateřských škol)

10.45 - 12.15 - Ivana Kamencová - pedikérka 
(část teoretická obsahuje seznámení s Vítkovým 
chodníkem, zkušenosti z praxe, jak sestavit cvičební 
jednotu jako doplněk k chodníku. Praktická část - sami  
si vyzkoušíte, co nabízí chodník a návazná cvičení.)

12.15 - 13.30 - přestávka

13.00 - 15.15 - Blanka Burocková DiS - fyzioterapeut 
(noha jako součást celého těla, stabilita paty - pasivní 
nastavení a podpora aktivním cvičením úchopová funkce 
nohy a odrazová fáze kroku)

15.15 - 16.30 - Dotazy, rozdání diplomů, ukončení akce

Zveme Vás na jednodenní kurz, který je rozdělený do tří částí a má sedm vyučovacích hodin. Měl by Vám 
usnadnit spolupráci s pedagogy v MŠ, naučit se sestavit cvičební bloky k základní variantě Vítkova chodní-
ku a jak nejlépe děti zaujmout.

Místo konání: Praha 10, poliklinika Petrovice, 
Ohmova 271
Co si vzít s sebou: oblečení na  cvičení,  
boty na přezutí, oběd, pití  
(káva a čaj budou k dispozici)
Cena: 1.000,- Kč pro členy ČPS,  
1.200,- Kč pro nečleny.
Přihlášky: i.kamencová@seznam.cz 
telefon: 728 069 005

Minimální počet účastníků je 10. V případě, že kurz nebude 
naplněn, může být zrušen. O zrušení kurzu budete informo-
váni nejpozději tři dny před jeho konáním. Pokud se nebu-
dete po přihlášení moci kurzu účastnit, oznamte to co  
nejdříve.
Těšíme se na setkání s Vámi!
MUDr. Kateřina Švejdová - neurologie, rehabilitace, podiatrie 
Blanka Burocková - DiS - Fyzioterapeut 
Ivana Kamencová - pedikérka a autor Vítková chodníku



zdraví
Uklidňující příroda 
Krušných hor, 
profesionální hýčkání 
a čistě přírodní zdroj 
radonové vody 
vás vrátí do dob, 
kdy péče o vlastní zdraví 
byla tou nejdůležitější věcí 
na světě.

www.laznejachymov.cz

voda

• Léčebné lázně Jáchymov 
   jako první v republice poskytují 
   služby ortopedické ambulance 
   garantované atestovaným 
   ortopedem a podiatrem 
   v jedné osobě!
• unikátní léčba pohybových 
   obtíží radonovou vodou
• týdenní a třídenní 
   wellness pobyty
• načerpání energie 
   z čistě přírodního zdroje

tel.: +420 353 833 333




