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milí členové, dostává se vám do 
rukou nové číslo podiatrických 
listů - první v roce 2013.
mimo odborných informací, 
ohlednutí za nejdůležitějšími akce-
mi s garancí čps, zde naleznete 
i pozvánku na 12. sjezd české 
podiatrické společnosti o.s.

současné vedení odvedlo velký kus práce a věřím, že i vás 
budou zajímat podrobnosti, týkající se nejen hospodaření,  
ale i vzdělávání a dalších aktivit naší společnosti  
v následujícím období. 
Věřím, že si naleznete čas k setkání na akci pro podiatry  
nejdůležitější, a tou je právě sjezd, který se tradičně koná  
11. 5. 2013 v domě techniky v pardubicích. Ti, kteří se ještě 
nepřihlásili, mají možnost učinit tak do 30. 4. 2013. 
Těšíme se na Vás MUDr. Vladimír Holoubek, šéfredaktor PL

Změna sídla  
České podiatrické společnosti o.s.

Česká podiatrická společnost o.s. 
U Vršovického nádraží 14, 101 00 Praha 10 

telefon: 602 182 323 ♦ podiatrie@seznam.cz

Úvodní slovo  
šéfredaktora

na 13. mezinárodní podiatrické sympozium  
České podiatrické společnosti o.s., 

které se koná v rámci veletrhu Medical Fair v Brně  
dne 14. 5. 2013 od 10.00 - 14.00 hodin 

 pod záštitou 2. víceprezidenta čps mUdr. Vladimíra  
Holoubka ve spolupráci s BVV a čoKa. nosným tématem 

sympozia bude problematika zarůstajících nehtů.  
podrobný program naleznete na stránkách  

www.podiatrie.cz. přihlášky: vaskova@leonshoes.cz.   
pro aktivní členy čps zdarma, pro ostatní platba  

na místě v hotovosti ve výši 200,- Kč.  
Za účast obdrží účastníci akce 4 body v rámci systému vzdělávání čps.

Pozvánka



Livií Klausovou

Rozhovor s bývalou první dámou
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s první dámou si povídala  
MUDr. Marie Součková prezidentka ČPS

V posledních deseti letech jste dopro- 
vázela jako první dáma prezidenta čr  
na cestách nejen u nás ale i v zahraničí. 
protokol si žádá svoje i v rámci společen-
ské obuvi. léty se naše nohy, které  
nás nosí celý život mění a s nimi  
i přicházejí problémy. Jak jste se  
s tím vyrovnala? 

Role první dámy pokud jde o nohy  
je opravdu namáhavá. Většina návštěv 
znamená nehnutě stát. Proto bylo  
pro mne nejdůležitější vybrat nejen  
hezkou a elegantní, ale hlavně  
pohodlnou obuv. 

naše babičky měly své recepty.  
Vzpomenete si, co doporučovala  
Vaše babička?

Moje babička se vždy o své nohy  
starala. A kdykoliv jsme se jako děti  
vracely z horské túry, vždy byla 
pro naše nohy připravena koupel  
s bylinkami.

překvapila jste mě, že víte co je to  
podiatrie. povědomí u nás o podiatrii 
je velmi nízké. Kde jste se o podiatrii  
dozvěděla?

Čtu nejen odborné, ale i společenské  
časopisy. Čtu rubriky o zdraví.  
V některém z těchto časopisů jsem  
se s tímto pojmem seznámila. 

nohy jsou náš nejlevnější dopravní  
prostředek, nosí nás celý život. o auto 
dokážeme pečovat a pravidelně  
provádíme kontroly, údržbu, leštíme  
svého miláčka, ale s nohami je to  
zcela jinak. myslíte si, že je u nás péče  
v této oblasti dostačující?

Vždy záleží na každém z nás. Dokud jsme 
mladí, o své tělo a zdraví příliš nedbáme. 
Jakmile však přicházejí problémy,  
začínáme se více starat.

málo spoluobčanů zvláště se syndromy 
diabetické nohy, revmatici, lymfatici  
ani neznají přístrojovou pedikúru.  
máte možnost porovnat klasickou  
mokrou pedikúru a přístrojovou.  
podělíte se o své pocity s čtenáři?

Do té doby než jsem navštívila lázně  
Jáchymov, pedikúra pro mne znamenala 
automaticky klasickou mokrou pedikúru. 
Poprvé jsem zkusila pedikúru přístrojovou 
právě v Jáchymově. Byla to zajímavá zku-
šenost. Tento způsob péče o nohy vyžaduje 
zkušenou a kvalifikovanou pedikérku,  
což v mém případě bylo naplněno a tak  
mé pocity byly příjemné. 

mnohokráte děkuji za rozhovor.  
co byste závěrem popřála našim  
členům a čtenářům?

Aby na své nohy nezapomínali.
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mykotická onemocnění nehtů jsou jedním z nejčas-
tějších důvodů návštěvy kožní ordinace. postihují 
přibližně 10 % dospělých, z  toho je více, jak 50  % 
nemocných ve věku nad 50 let. ačkoli onemocnění 
ve většině případů neovlivňuje délku života, velmi 
výrazně dokáže jeho kvalitu snížit. mykózu nehtu  
(onychomykózu) definujeme jako infekční one-
mocnění nehtu, které je vyvoláno vláknitými hou-
bami nebo kvasinkami. etiopatogeneze je v dnešní 
době multifaktoriální, možná je však také genetická 
predispozice. onemocněním častěji trpí jedinci se 
sníženou imunitou, chronickým onemocněním  
(diabetes, HIV, nádorové choroby...) a ti, kdo se čas-
to pohybují ve vlhkém, teplém prostředí, často 
v  uzavřené nebo neprodyšné obuvi. rozlišujeme 
tyto typy mykotického postižení nehtu: proximální 
subunguální onychomykóza, superficiální bílá ony-
chomykóza, distální a laterální subunguální ony-
chomykóza a totální dystrofická onychomykóza.
proximální subunguální onychomykóza je ve zdra-
vé populaci vzácná, nacházíme ji spíše u nemoc-
ných s  imunodeficity. na nehtu je viditelná bílá 
dyskolorace proximální části nehtu. Vyvolavatelem 
je nejčastěji Trichophyton rubrum. Ještě vzácnější 
je nález superficiální bílé onychomykózy, kdy na 
povrchu nehtu nacházíme snadno odstranitelné 
bílé hmoty, pod kterými prosvítá růžová ploténka. 
Vyvolavatelem je Trichophyton interdigitale, Tri-
chophyton mentagrophytes nebo kvasinky.
nejčastějším typem nehtové plísně se kterým se 
setkáváme v ambulancích je distální a laterální su-
bunguální onychomykóza. Její výskyt je velmi častý 
a typickým vyvolavatelem je Trichophyton rubrum. 
nehtová ploténka je ztluštělá, zbarvená mléčně, 
žlutě či šedohnědě, drolí se, nehet je často defor-
movaný. Téměř vždy bývá spojena s  plísní  
meziprstí či plosek. není-li tato fáze nemoci ade-
kvátně léčena, může progredovat do podoby totál-
ní dystrofické onychomykózy, kdy postupně do-

chází k destrukci celé nehtové ploténky. V této fázi 
bývá velmi často narušena také zárodečná tkáň 
nehtu, matrix se jizví a ve většině případů již nelze 
dosáhnout úplného vyléčení.
diagnostika onychomykózy se zakládá na typic-
kém klinickém obraze, mikroskopickém vyšetření 
a kultivaci na sabouradově agaru, která se hodnotí 
po 4 týdnech. Ve sporných případech je možné 
provést také histologické vyšetření, experimentál-
ně též pcr ke zjištění dna plísně. negativní výsle-
dek kultivace zcela nevylučuje onychomykózu 
a tak je mnohdy třeba vyšetření provádět opakova-
ně. není-li onychomykóza adekvátně léčena, stává 
se rezervoárem infekce, plíseň se často šíří na okol-
ní kůži a nemocného omezuje ve sportovních akti-
vitách. Jelikož oděrky v okolí onychomykotického 
nehtu mohou být vstupní branou infekce, je jed-
nou z  nejvážnějších komplikací onychomykózy 
erysipel neboli „růže“. nemoc začíná třesavkou, vy-
sokými horečkami, otokem, proteplením a zarud-
nutím kůže a je nutné je léčit celkovými antibiotiky, 
nezřídka za hospitalizace. Komplikací těchto infek-
tů může být lymfangoitida, rozvoj flegmony či my-
kotická sepse. lokální komplikací plísňových one-
mocnění je bolest při chůzi a nesnadný výběr 
obuvi. mykotická onemocnění nehtu jsou důvo-
dem k  cílené antimykotické léčbě. než však tuto 
zahájíme, je třeba zejména u nemocných s některý-
mi chronickými kožními chorobami vyloučit jiný 
původ postižení nehtu, který se může jevit jako 
onychomykóza, ale ve skutečnosti se může jednat 
například o psoriázu (lupénku), chronické ekzémy, 
vrozenou vadu nehtů, změnu nehtů při užívání ně-
kterých léků jako jsou retinoidy nebo chemotera-
pie a mnohé jiné. 
mírnější formy onychomykózy je možno léčit lokál-
ními antimykotickými přípravky s  amorolfinem, 
terbinafinem, bifonazolem či např. naftifinem. zají-
mavou a účinnou variantou je také lokální aplikace 

Mykotická  
onemocnění nehtů
MUDr. Kateřina Macháčková, MEDICA Macháček s.r.o, Uherské Hradiště
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filtrátu z žitného fermentu. Filtrát žitného fermentu 
se chová jako nosič a dokáže pronikat do nehtu. 
Jakmile je aplikován na povrch a pronikne dovnitř 
nehtu, působí jako základ pro tvorbu fyzikálního 
filmu společně s ostatními složkami. Tento film ne-
het stabilizuje a působí jako fyzická bariéra pro plís-
ně tím, že je odděluje od vnějšího prostředí, které 
je nezbytné pro jejich život a růst. Výsledkem je to, 
že plíseň ztrácí podmínky pro další růst a existenci 
vůbec a hyne. 
sekundární funkcí filtrátu žitného fementu je pod-
pora vytváření optimálních podmínek pro přiroze-
nou obnovu struktury nehtu. nehet je udržován ve 
stavu, který podporuje jeho regeneraci. V případě, 
že je lokální léčba nedostačující nasazuje dermato-
log léčbu celkovou, nejčastěji v podobě tablet ter-

binafinu nebo itrakonazolu. Tyto přípravky však již 
mají také velké množství vedlejších účinků a proto 
je nelze nasadit každému a vždy je třeba zvážit rizi-
ka a přínos pro pacienta. celková léčba je doporu-
čována tam, kde plíseň zasahuje více jak 4 nehtové 
ploténky nebo více jak 50 % plochy nehtu palce. 
zvláště v  těchto případech je vhodná takzvaná 
kombinovaná terapie, kdy lokální léčbu doplníme 
léčbou celkovou za současné pravidelné mecha-
nické abraze ploténky pilníkem. aby byla léčba 
onychomykózy úspěšná je třeba dodržet preven-
tivní opatření jako je pravidelná péče o pokožku 
nohou, nošení ochranné obuvi v mokrém a vlhkém 
prostředí, desinfekce obuvi před nasazením léčby 
a  bezesporu také kvalitní, pravidelné pedikérské 
ošetření. 

Doporučený terapeutický postup pro účinou léčbu



KOMPLEXNÍ 
A ÚČINNÉ ŘEŠENÍ

Pro primární léčbu ohraničeného 
 plísňového onemocnění nehtů

Candibene krém

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, 
Česká republika, www.teva.cz

Volně prodejný lék

2. Aplikovat
(2 x denně)

1. Opilovat 
(1 x týdně)

3. Nechat 
zaschnout
 (1 minutu)

Doporučený terapeutický postup pro účinnou léčbu

   Patentované sérum  
účinnost prokázána klinickými studiemi

  Štětečkový aplikátor

   10 jednorázových pilníčků

  Pro dospělé, děti od 4 let i diabetiky

K léčbě infekcí kůže a nehtů, které jsou
způsobeny houbami, kvasinkami a plísněmi

   Aplikuje se 2-3x denně na postižená  
místa, která byla před tím opatrně umyta 
a osušena

  Pro dospělé a děti od věku 2 let

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou 
informaci léku. Lék k vnějšímu použití. Clotrimazolum 
10 mg (1 %) v 1 g krému.

Zdravotnický prostředek
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Ve dnech 24. a 25. ledna 2013 se uskutečnila v lázeňském komplexu  
v Lázních Bohdaneč V. konference multidisciplinárního  

pojetí kineziologie na téma

KAZUISTIKA a SENSOMOTORIKA
v rámci této akce určené lékařům a fyzioterapeutům zazněly i podiatrické přednášky

MUDr. Aleny Šnoplové „Neúprosný diktát módy“  
a MUDr. Miriam Toppischové „Noha marnivá“.

MUDr. Miriam Toppischová, MUDr. Ljiljana Marič - primářka Léčebných lázní Bohdaneč,  
MUDr. Alena Šnoplová, MUDr. Miroslav Havrda



Kompresivní léčba 
křečových žil

Pokud chceme porozumět příčinám vzniku křečo-
vých žil a možnostem prevence či jejich léčby, musí-
me popsat cestu krve do končetiny a její odtok zpět 
k srdci. Tok krve v žilách dolních končetiny se odehrá-
vá proti působení gravitace, neboť leží pod úrovní 
srdce. Srdce pumpuje krev, která je tepnami rozvádě-
na po celém těle. V tkáních se tepny mnohonásobně 
větví v síť vlásečnic, v nichž dochází k výměně živin 
a kyslíku za kysličník uhličitý a odpadní látky. Odkys-
ličenou krev sbírají jiné vlásečnice, které se slévají do 
stále větších a větších žil a ty přivádějí krev zpět do 
srdce. 

Toku zpět směrem k srdci 
napomáhají podpůrné me-
chanismy jako je např. práce 
svalů - při svém stahování 
při pohybu fungují jako tzv. 
svalová pumpa. Krev k srd-
ci se tedy dostává pomocí 
tlaku svalů na žíly. Dalším 
důležitým mechanismem je 
důmyslný systém žilních chlopní, které působí jako 
jednosměrné záklopky. Mezi jednotlivými pulsy  
chlopně vytvářejí jakési kapsy, které nepustí krev 
zpět.

Při vzniku křečové žíly dojde nejprve k poruše 
pevnosti žilní stěny. Tam, kde je stěna oslabena, se 
žíly rozšiřují a dochází k poruše funkce žilních  
chlopní. Křečová žíla nemá chlopně správně uzavře-
ny - krev se nevrací správně zpět a žíla se rozšiřuje. 
V rozšířených žilách chlopně nedomykají a brání tak 
zpětnému toku krve. Ta se hromadí v žilách a tím ješ-
tě zvyšuje tlak na žilní stěnu. Dochází k žilní nedo-
statečnosti.

Rizikovými faktory vzniku křečových žil jsou pře-
devším: genetika, těhotenství, obezita, vyšší fyzická 
zátěž nohou, nevhodné oblečení, nedostatek pohy-
bu, zánět, ale také stáří.

Mezi nejdůležitější prvek v léčení onemocnění žil  
patří kompresivní terapie. Správným používáním 
zdravotních punčoch usměrníte tok v povrchových 
i hlubokých žilách.

Kompresivní terapie pomáhá při poruchách žil-
ně-svalové pumpy, napomáhá tedy návratu krve 
zpět směrem k srdci z dolních končetin. Jedná se 
o  jednoduchý a stále více rozšířený způsob léčení 
všech stádií chronické žilní nedostatečnosti. Jde o ne-
zastupitelný druh léčby těchto nemocí.

Pokud pacient nosí zdravotní kompresivní punčochy 
sám pocítí snižování bolesti, tíhy, tlaku nebo 
otoku svých nohou. Znamená to pro něho zlepšení 
kvality života, kdy postupně ustupuje bolest, úzkost, 
ale i poruchy spánku způsobené nočními křečemi.

V žilním systému člověka kompresivní terapie sni-
žuje stupeň nedomykavosti žilních chlopní, sni-
žuje tak riziko rozšiřování cév, napomáhá zpětnému 
proudění krve - zlepšuje žilní návrat a zmenšuje tvor-
bu otoku, zužuje rozšířené žíly, zvyšuje rychlost prou-
dění žilní krve, zvyšuje výkon žilně-svalové pumpy.

Všechny české zdravotní kompresivní výrobky Avice-
num mají odzkoušený sestupný gradient tlaku smě-
rem od kotníku nahoru. Kompresivní punčochy se 
nejčastěji používají u pacientů s primárními či sekun-
dárními křečovými žílami, těhotenskými křečovými 
žílami, jako prevence trombózy, u otoků, u veškerých 
důsledků chronické žilní nedostatečnosti, po skleroti-
zaci a po chirurgickém žilním zásahu. 

Křečové žíly (varixy) jsou nejběžnějším cévním onemocněním, které postihuje zejména 
obyvatele vyspělých zemí. Trpí jimi asi 40 % žen a 20 % mužů. Varixy jsou žíly náchylné 
k rozšíření - nejvíce na dolních končetinách. Tyto žíly jsou často zesílené, modré. Vyskytu-
jí se buď v povrchovém nebo hlubokém žilním systému.

podiatrické listy 1/201310
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KOMPRESIVNÍ PUNČOCHOVÉ VÝROBKY
S AKTIVNÍ PÉČÍ O POKOŽKU

310

70

140

360

Pro více informací pište na info@aries.eu nebo volejte ZDARMA na 800 111 595.
Objednávky na www.aries.eu, expedice@aries.eu nebo ZDARMA na 800 112 595.

Prevence, podpora léčby a léčebná terapie
křečových žil, bolesti a otoků nohou

Srdečně Vás také zveme do podnikových prodejen ARIES MEDISHOP:

- Husova 104, Jičín

- OC Jizerka, Jablonecká 423, Praha 9

- FN Homolka, Roentgenova 2, Praha 5

Po předložení tohoto inzerátu získáte
v uvedených podnikových prodejnách
10% slevu na volně prodejný sortiment.



Abstrakt:
příspěvek pojednává o jednotlivých infekč-
ních kožních onemocněních, se kterými se 
lze setkat při vykonávání podiatrické praxe. 
zaměřujeme se na popsání jednotlivých 
onemocnění. cílem článku je poskytnout po-
diatrům základ informací, jak provádět pre-
ventivní opatření k  zabránění šíření infekč-
ních chorob. samostatnou kapitolou je 
onemocnění mrsa a preventivní opatření. 
článek vychází z vyhlášky ministerstva zdra-
votnictví 195/2005 sb., kterou se upravují 
podmínky předcházení vzniku a šíření in-
fekčních onemocnění a hygienické požadav-
ky na provoz zdravotnických zařízení a ústa-
vů sociální péče.
Klíčová slova: 
♦ Infekční kožní onemocnění 
♦ podiatrická praxe 
♦ preventivní opatření 
♦ mrsa 
♦ Hygienické požadavky

při poskytování služeb v  rámci podiatrické 
praxe, či pedikérské praxe je nutné si uvědo-
mit, že pracovat s klienty v sobě nese i povin-
nost respektovat hygienická nařízení a vy-
hlášky. především se jedná o vyhlášku 
ministerstva zdravotnictví č.195/2005 sb. 
kterou se upravují podmínky předcházení 
vzniku a šíření infekčních onemocnění a hy-
gienické požadavky na provoz zdravotnic-
kých zařízení a ústavů sociální péče. Touto 
vyhláškou se upravují postupy, jak pracovat, 
aby byly zničeny patogeny, popř. zabráněno 
jejich dalšímu šíření. z vlastní zkušenosti lze 
podotknout, že podiatr, případně pedikér 
v rámci poskytování služeb do určité míry vy-
konává i primární prevenci. V  ambulancích 
(nejen praktických lékařů) se objevují klienti, 
kteří byli právě pediatrem odesláni s pode-

zřením na infekční kožní onemocnění. častá 
infekční onemocnění, se kterými se podiatři 
setkávají, jsou: erysipel, paronychie a verru-
ca. pokud podiatr narazí na tyto stavy, je nut-
né, aby klienta nasměroval k odborné pomo-
ci. popř. aby nezahajoval invazivní či jinou 
činnost, pokud nedojde ke zhojení stavu 
nebo není k dispozici doporučení od lékaře, 
že se může provést pedikúra. erysipel je 
onemocnění, které je způsobeno zavlečením 
infekce do porušené kůže (viz. obrázek č. 1). 

nejčastěji vzniká v  meziprstních prostorech 
nohou při plísňových onemocnění a na bér-
cích v  místě venózních vředů. V  některých 
případech se může vyskytovat i na obličeji. 
celkové příznaky se objevují současně nebo 
v rozmezí několika dnů. charakteristické je 
zduření a zarudnutí. z místa vstupu infekce 
se erysipel šíří jazykově do okolí. pokud není 
důkladně vyléčen, má sklon k častému opa-
kování. po opakovaných zánětech je místo 
trvale opuchlé. zatím je stále nejúčinnější 
léčbou injekční podávání penicilinu. důležité 
je dlouhodobé ošetřování míst, která mohou 
být vstupní bránou infekce.
paronychie je zánět nehtových valů. častou 
příčinou se stává máčení rukou a nesprávně 
prováděná manikúra. oddělení pokožky od 
nehtové ploténky, popř. její makroskopické 
poranění umožňuje vniknutí hnisavé infekce 
pod nehtový val s jeho následným bolesti-
vým a zánětlivým zduřením. onemocnění je 

Prevence v práci podiatra  
u klienta s infekční  
chorobou kůže a MRSA

obrázek č. 1
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zdlouhavé a nehet může být zdeformovaný. 
způsob léčby se řídí podle zjištěného prů-
vodce. často bývá nezbytný chirurgický zá-
krok. Verruca je velmi rozšířeným onemoc-
něním. Jedná se o bradavici, nejčastěji tzv. 
verruca vulgaris (bradavice pravá). Je způso-
bena viry ze skupiny HpV (Human papilloma-
Virus). Viry napadnou buňky pokožky, vzni-
kají hrbolaté, květákovité útvary (viz. obrázek 
č. 2). často se vyskytují na ploskách nohou 
a na prstech. Jedná se o onemocnění infekč-
ní. onemocněním MrSA lze označit Methi-
cilin-rezistentní zlatý stafylokok, methici-
lin- rezistentního staphylococca aurea, popř. 
méně správně multirezistentního zlatého 
stafylokoka. Jedná se o kmen bakterie sta-
phylococcus aureus (viz. obrázek č. 3). zá-
kladním problémem je, že je rezistentní vůči 
velké skupině antibiotik, mezi které patří na-
příklad peniciliny a cefalosporiny. za určitých 
okolností, zvláště při poškození kůže, může 
vzniknout infekce. pacienti v nemocnici jsou 
k infekci daleko vnímavější, protože jsou ne-
mocí oslabení nebo jsou po operaci. mrsa 
způsobuje zpravidla podobné infekce jako 
staphylococcus aureus, obtížněji se léčí. pří-

tomnost mrsa se prokáže jen mikrobiolo-
gickým vyšetřením vzorků - obvykle výtě-
rem. pokud mrsa nepůsobí infekci, jen je na 
těle pacienta přítomen, mluvíme o nosičství. 
pokud je diagnostikována mrsa v  nemoc-
ničním prostředí, potom je nutné individuál-
ní ošetřování, bariérová ošetřovatelská péče, 
užívat jednorázové ochranné pomůcky a dů-
kladná hygiena rukou. obecně infekci může-
me charakterizovat jako proces, který vznik-
ne, pronikne-li do organismu hostitele 
původce nákazy (mikroorganismus). K šíření 
nákazy dochází tzv. epidemickým procesem, 
kde je nutný zdroj nákazy, cesta přenosu ná-
kazy a vnímavý organismus. V  dalším textu 
se budeme zabývat protiepidemickými 
opatřeními, které by měly mít preventivní 
charakter. především se jedná o bariérovou 
péči, která by na základě postupů, materiálo-
vého vybavení a prostorového uspořádání 
měla minimalizovat riziko přenosu nákazy 
v podiatrické praxi. cílem prevence přenosu 
jakéhokoliv patogenu je přerušit cestu náka-
zy od zdroje k vnímavému jedinci, jako určitý 
návod se jeví následující text: při práci s po-
tencionálně infekčním klientem (otázkou  
zůstává, jestli ne vždy) je nutné používat 
ochranné pomůcky. především jednorázové 
rukavice, popř. ústenku. před a po práci by 
mělo dojít k  mechanickému omytí rukou 
a otření do jednorázového materiálu (nejsou 
vhodné ručníky). V případě podezření infekč-
ní onemocnění se provádí ještě hygienická 
dezinfekce rukou dezinfekčním přípravkem 
k tomu určeném. při manipulaci se sterilními 
pomůckami je nutné dodržovat zásady asep-
se a pracovat sterilně. sterilní nástroje se 
uchovávají v předepsaných obalech s vyzna-
čenou exspirační dobou. Jednorázové po-
můcky se nesmějí opakovaně resterilizovat. 
Jednorázové pomůcky po použití okamžitě 
odkládat do nádob k  tomu určeným. ostré 
nástroje ukládat do nádob s pevnými stěna-
mi. Vyhýbat se manipulaci s kontaminovaný-
mi nástroji. při poranění ránu vždy ošetřit, 
dezinfikovat a překrýt vodě odolnou náplas-
tí. po každém styku s  tělesnými tekutinami 
provést hygienu a dezinfekci zasaženého 
místa.  Mgr. Patrik Burda

obrázek č. 3

obrázek č. 2
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ORTHO

Nová generace komfortní ortopedické obuvi

Dámská obuv -
model PATRICIE

Leoš Duda - Leon SHOES, Holešovská 148, 763 16 Fryšták,
Tel.: +420 577 911 236, e-mail: info@leonshoes.cz

Dámská obuv -
model JANA
varianta pro zkrat
dolní končetiny 3 cm

Pánská obuv -
model LEON

Pánská obuv -
model DANIEL

Dámská obuv -
model NIOBE
pro korekci
vbočeného palce
(hallux valgus)

ORTHO line



Nová generace komfortní 
a ortopedické obuvi

ORTHO line
začátkem letošního roku byl úspěšně dokon-
čen projekt vývoje nové generace terapeutic-
ké ortopedické obuvi, na kterém spolupraco-
valy firmy leon sHoes zlín (výrobce obuvi 
a  stélek), preditest praha (distributor desek 
„footscan“ pro měření tlaků na plosce nohy 
typu rsscan lnternational s programovým vy-
bavením pro návrh a tvorbu ortopedických 
stélek) a ortopedické a rehabilitační pracoviš-
tě columna centrum Brno. projekt byl realizo-
ván v rámci dotačního programu eUreKa.

Konstrukční a materiálové řešení obuvi, která 
je na trh uváděna firmou leon sHoes pod 
značkou orTHo line, vychází z  výsledků an-
tropometrického měření a diagnostiky nohou 
provedeného u více než 600 pacientů s nej-
častěji se vyskytujícími lehčími a středně těž-
kými ortopedickými vadami nohou. 

obuv je uzpůsobena tak, aby bylo možné ko-
rigovat nebo kompenzovat jednotlivé defekty 
na nohou individuálními úpravami obuvi 
a  vkládacích stélek podle rozsahu postižení 
nohou daného pacienta. standardně je obuv 
vyráběna ve čtyřech šířkách a na základě pro-
měření nohou lze šířku obuvi individuálně 
upravit, což přivítají především lidé s širokou 
nohou v  místě prstních kloubů, s vysokým 
nártem, nebo oteklými kotníky. Vhodné stři-
hové řešení a použití elastického materiálu 
v místě deformity vychází vstříc lidem s různý-
mi deformitami prstů (kladívkové nebo drá-
povité prsty, přeložené prsty, vbočený palec - 
hallux valgus).    

prohloubením vnitřního prostoru v  obuvi 
nebo individuální úpravou podešve lze kori-
govat zkrat dolní končetiny, kdy rozdíl v  ne-
stejné délce končetin do 1 cm je řešen úpra-
vou vkládací stélky uvnitř obuvi a rozdíl větší 
než 1 cm úpravou podešve. Korigování val-
gosního nebo varosního postavení patní kos-
ti, zrovna tak jako podpora nožní klenby je ře-
šena úpravou anatomicky tvarovaných vklá-
dacích stélek s patní miskou, které mohou být 
pro zajištění lepší stability při chůzi doplněny 
patním stabilizátorem. Tím se dosáhne zlep-
šení biomechaniky chůze a následného sníže-
ní rizika úrazů, zejména v oblasti kotníků a ko-
len. odpružený došlap v  patní části vkládací 
stélky poskytuje úlevu při patní ostruze a šetří 
achillovy šlachy. 

Konstrukční a střihové řešení obuvi vybavené 
měkkými materiály, polstrovanými límečky, 
antibakteriální podšívkou s lepenými švy 
a vkládacími anatomicky tvarovanými stélka-
mi rozšiřuje zákaznickou skupinu také o  dia-
betiky.

Veškeré individuální úpravy obuvi i stélek jsou 
prováděny na základě měření proporcionál-
ních charakteristik nohou (délkové, šířkové 
a  obvodové míry) a komplexní diagnostiky 
nohou (určení typu nohy a nožní klenby, vy-
hodnocení pružnosti a změny postavení nohy 
v  zatížení, hodnocení biomechaniky chůze, 
měření lokálních tlaků na plosce nohy ve stati-
ce a dynamice, zjištění nestejné délky dolních 
končetin apod.). 

Více informací najdete na www.leonshoes.cz . 
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Kurzy
V roce 2012 nové vedení ČPS nastavilo nová pravidla na organizování kurzů pod záštitou České 
podiatrické společnosti. Nejen, že členové mají závaznou slevu 20 % z ceny kurzu, ale také ob-
drží za každou hodinu kurzu 1 bod se zápočtem do systému celoživotního vzdělávání. Nové 
vedení přiložilo ruku k dílu a vznikají nové kurzy, které rozšiřují obzory a dovednosti našich 
členů a tím i zvyšují jejich odbornost a i ekonomickou zdatnost.

Nově proběhl velmi inzenzivní kurz MUDr. Marie Součkové

Uvolňující techniky nohy, mobilizace a kinesiotaping 
v akreditovaném zařízení MŠMT v Léčebných Lázních Jáchymov od 18. 1-20. 1. 2013 ve spolupráci s hlavním  
fyzioterapeutem paní Libuší Peckovou. Kurz probíhal v klidné pracovní atmosféře nejen s důrazem  
na praktické dovednosti, ale i terotetické s možností konzultací a byl zakončen i praktickou zkouškou.

V plném nasazení při vyšetřování

Praktický trénink

Uvolnění plosky je třeba znát

Evička a Ivanka v akci

Dovoluji si zde přiblížit pár názorů  
z řad absolventů uvedených kurzů. 
Ivana Kamencová - 28. 1. 2013 
Tak mám za sebou dva úspěšně provedené tejpy.  
Již se mi vrátila klientka na uvolňovací techniky a tejp.  
Je fajn vidět, že to lidem pomáhá.

Eva Pospíšilová - interní diskuze 17. 2. 2013 
V prosinci 2012 mě velice zaujaly při dočtení PL, akce a kurzy 

2013 které byly uvedeny na zadní straně časopisu. Měla jsem 
možnost se vybraných kurzů zúčastnit a rozšířit si tak znalosti 
i když se to přímo pedikúry (ošetření) netýkalo. Ale jak jsem již 
zmiňovala pedikúru dělám i lidem, kteří vědí, že i s péčí o nohy 
se můžou dovědět více informací jak tělu pomoci. Oba kurzy, 
kterých jsem se zúčastnila, byly výborně zorganizované, 
přednášeli je zkušení a velice příjemní lidé, dostali jsme 
zdarma precizně vypracované návody co jsme se v kurzu 
naučili, pro pozdější opakování a uvádění do praxe. 
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V únoru se podařilo realizovat první společný kurz 

Dornova metoda v podiatrii  s Dexter Academy v jejich pražském sídle v sobotu 16. 2. 2013. 

Účastníci měli možnost se nejen seznámit s Dornovou metodou, ale naučili se i řádně vyšetřovat délku končetin,  
rozsah hybnosti v kloubech, rovněž i získali cenné rady do praxe a měli i možnost se naučit mnoho  
automobilizačních cviků. O efektivitě kurzů vypovídají maily absolventů. Pro velký zájem v  dubnu 19. 4. - 21. 4. 2013 
se sejdeme opět v Jáchymově a na červen připravuji opakování kurzu Dornova metoda v podiatrii.

Udílení Diplomů v sídle Dexter Academy Praha 16. 2. 2013  
p. Kocourek - školitel a prezidentka ČPS - MUDr. Marie Součková Společné foto účastníků kurzu

Vyšetřování u Dornovy metody Bez anatomie to nejde školitel p. Kocourek

Hanka Fabiánová -  interní diskuze 18. 2. 2013 
I já bych chtěla poděkovat paní doktorce Součkové za organi-
zaci úžasných kurzů, za velmi dobrý a citlivý výběr přednášejí-
cího. Všem vřele doporučuji kurz Dornova metoda v podiatrii. 
Dornova metoda je opravdu „ bomba“. Kdo se jednou podívá 
pod pokličku této metody, určitě nezůstane jen u „koukání“.  
Je vhodná a nepostradatelná pro všechny obory, které  
sdružuje ČPS. Školení se konalo v příjemném prostředí.  

Školitel p. Kocourek byl studnice obrovských znalostí,  
jenž uměl své znalosti předat dál. 

Ivana Staňková - interní diskuze 19. 2. 2013 
Taky i já se přidávám k poděkování naší milé paní doktorce 
Součkové za její úžasné kurzy, které pro nás připravuje a všem 
vřele doporučuji tyto akce navštěvovat. Ivča Staňková

Slova uznání vždy potěší.



Je to už 12 let co jsem začínala, tudíž mé vzpomínky už jsou 
trošku zaprášené. Vzpomínám si, že se sešla spousta dívek, pár 
chlapců v Dejvicích na FTVS, kde jsme absolvovali všeobecný 
znalostní písemný test, poté test ze dvou světových jazyků 
a přeměření a vážení pro zjištění BMI indexu. Poté jsme všichni 
odjeli domů a čekali na výsledky resp. na telefon pro zařazení 
do dalšího kola vstupních testů. Tentokrát sestávali z testů fy-
zické zdatnosti. V tělocvičně jsme absolvovali tzv. opičí dráhu, 
kde byl skok, šplh atd. prostě pohybová nadání, taktéž plavání, 
jak pod vodou, tak vzdálenostně. V tomto kole opět mnoho 
uchazečů skončilo. Posledním kolem dalšího týdne byl pohovor 
před komisí, kde se zvědavé personalistky a vedoucí letušek 
vyptávali na běžné otázky, rodinu, práci apod. Dalšího dne jsme 
se slavnostně dozvěděli, že jsme byli vybráni a tudíž nejprve 
musíme projít velmi důkladnou zdravotní prohlídkou v Ústavu 
leteckého zdravotnictví.
Následovali velmi vyčerpávající psychologické testy a další den 
všeobecná zdravotní prohlídka všech odborníků (neurologie, 
chirurgie, oční, nosní, krční, rozbory krve, moči, zubař, kardio)
Pokud jste prošli, byl vystaven průkaz zdravotní způsobilosti, 
který se musí obnovovat každé 2 roky resp. nyní nově 5 let, ale 
vše je také podmíněno věkem. 
S přibývajícím věkem se prohlídky 
opakují častěji a nejen to. Teprve 
po vystavení všech dokladů jsme 
nastoupili do měsíčního kurzu 
(školení), kde jsme se dozvěděli 
spousty informací o létání, letadle, 
servise, zdravovědě, o security, 
nové věci stran nouzových pro-
středků a postupů nouzových eva-
kuací apod. Vše jsme si vyzkoušeli, 
osahali a natrénovali až jsme složi-
li závěrečné zkoušky a testy a byl 
nám vystaven průkaz palubní prů-
vodčí žák. Následovali pak vyvádě-
cí lety a typová přezkoušení v leta-
dle a teprve potom z nás byli „ho-
tové letušky“. S nástupem do po-
volání máte velký problém nosit 
často a velmi mnoho hodin lodič-

ky, které deformují nohy, ale časem si zvyknete a nohy se při-
způsobí. Velmi trpí a proto si nosíme na let přezůvky předepsa-
ného typu tj. plná špička, otevřená pata s páskem přes nohu, 
hladké, kožené. Ovšem dlouhé hodiny přesunů mezi letadly, 
nástupy cestujících trávíte na podpatku. Nám osobně většinou 
z věčného běhání po kabině otékají dolní končetiny. Když je 
příležitost po letu okamžitě nohy letí vzhůru aby byly nad úrov-
ní hlavy, což velmi pomáhá a pak už jen studená sprcha a krémy 
pro unavené nohy. 
Některé dívky trpí na křečové žíly díky věčnému postávání,  
přičemž na vás působí tlaky (síly na letadlo, dopředný tah,  
dozadu - odpor, dolů - gravitační síla a nahoru - vztlak), mě se 
to prozatím naštěstí vyhýbá. Často také používáme různé kré-
my pro suché nohy a ruce díky klimatizaci a také unavené nohy 
tzn. mastičky nejlépe s kafrem.
Na ruce máme předepsáno nosit červený lak či francouzskou 
manikůru na kterou většina z nás chodí pravidelně. Většinou 
používáme gelové laky, které vydrží mnoho nárazů a otvírání 
plechovek a lahví. Klasický lak vydrží sotva dva dny. Proto si 
často dopřáváme jak masáže tak velmi příjemnou pedikúru. Ja 
osobně dávám přednost suché pedikúře, připadá mi hygienič-

tější a příjemnější než různé škrab-
ky, po kterých mám pocit, že roste 
kůže daleko více. Jeden z  našich 
mnoha benefitů je i nabídka kadeř-
nických služeb, popř. manikúry, pe-
dikúry přímo v naší letištní budově 
za levnější ceny. Jelikož jsem na le-
tišti tak často, tyto služby využívám 
jinde, cítím tak větší relax a odpoči-
nek, že nejsem v budově, která mi 
připomíná mou práci. Co se týče 
využívání těchto služeb v zahraničí, 
většinou na to nemáme čas. Jen 
pokud se zdržíme na více dní. Já 
osobně nejčastěji využívám masáže 
všeho druhu, díky naší práci nejčas-
těji zad, která máme velmi namá-
haná a proto jako benefit, máme 
jednou za dva roky možnost využít 
lázeňských pobytů v naších či slo-

Mnoho z nás se setkalo při poskytování služeb se zaměstnáním klientů, kdy jsou celý den na no-
hou a musí nosit protokolem předepsanou uniformu a k ní i obuv a ještě se celý život vzdělávají. 
Jedním z takových povolání je i zaměstnání letušky, neboli správně česky „ palubní průvodčí“. 

Rozhovor
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venských lázních. Tam dosáhnete uvolnění celého těla, takový 
celkový relax. Využila jsem masáže v Thajsku, Dominikánské 
republice, Kazachstánu, Řecku, San Salvádoru, apod. Jelikož 
bydlíme ve špičkových 5ti hvězdičkových hotelech odpovídá 
tomu většinou i péče o tělo. V zemích jako je například Thajsko 
najdete masáže, manikúru, pedikúru úplné na každém rohu. 
V New Yorku převážně provozují manikúru, pedikúru přistěho-
valci a jsou také velmi hojné a dost levné, mnohem levnější než 
u nás. K mému překvapení se dá najít velmi podobná odpoví-
dající péče i u nás. Ovšem, není to o studiu (může být i špičkové 
a špatný masér), ale je to o konkrétní osobě, která péči dělá 
o jejích zkušenostech a znalostech těla. 
Proto když najdu skvělého maséra/ku, pedi-manikérku, kadeř-
níka/ci, držím se jich a sleduji jestli se dále vzdělávají v novin-
kách, aby mi něco nechybělo.
Samozřejmě nejdůležitější u letušky je hlavně umět zachránit 
cestující v případě nouze, zajistit bezpečnost letu! To, že roznáší 
kávu je benefit k letu ale věc „nedůležitá“. Zároveň u toho skvě-
le vypadat, být milá a umět se postarat o situace všeho typů 
(od zdavotní sestry, maminky až po kamarádku).
Někdy máte opilce, někdy někoho komu je zdravotně špatně, 
což řešíme v rámci našich možností a zdravotního proškolení, 
kterým procházíme každý rok. Nebo pokud se příznaky zhoršu-
jí vyhlásíme, zdali se na palubě letadla nenachází doktor. V nej-
horších případech se musí okamžitě nejblíže přistát. 
Vím a věřím, že dnešní moderní letadlo je velice bezpečné, pří-
stroje jsou zálohované a proto i při selhání se stále bezpečně 
pokračuje v letu. Ovšem jednoho dne, když jsem procházela 
kabinou letadla uslyšela jsem obrovský, krátký zvuk, jako když 
něco vybuchne. To mě opravdu vyděsilo, ačkoli let stále probí-
hal bez jediné změny. Tudíž jsem si uvědomila, že výbuch to 
rozhodně nebyl. Bylo to rychlé a celé letadlo zazářilo. Hned 
jsme se od kapitána dozvěděli, že se do nás jen trefil blesk a na-

štěstí nám nic nepoškodil a vše je v pořádku. To byl asi jediný 
okamžik, kdy jsem se chvilku bála. Jinak letadlům i pilotům 
plně důvěřuji.
Na dálkových letech lidem na palubě doporučujeme díky hlá-
šení či obrazovkám cvičení končetin, aby docházelo k správné-
mu prokrvení těla, protože není dobré, aby člověk dlouhé hodi-
ny pouze seděl a nehýbal se. Mohly by vzniknout komplikace 
např. trombotizace dolních končetin. A proto doporučujeme 
cestujícím malou procházku na toaletu či pro pití.
Každá letuška musí projít jednou ročně teoretickými zkouškami 
o znalostech typu letadla, jeho nouzovém vybavení, postupech 
nouzových evakuací a také zdravovědou - musíme rozpoznat 
základní příznaky různých nemocí, umět první pomoc, vědět co 
máme v lékárnách na palubě a k čemu se jaký lék užívá, dále 
bezpečnost a její postupy, CRM jednání se zákazníky, klasické 
BOZP, ale také třeba umět uhasit požár. To vše se každoročně 
opakuje na tzv. opakovacím výcviku kde skládáme i písemné 
testy.
Jednou ročně taktéž absolvujeme přezkoušení za letu, kde nás 
kontroluje a zkouší inspektor nebo instruktor letu. Váha, ta se 
kontroluje s pravidelnou zdravotní prohlídkou. Většina dívek 
projde bez problémů. Některým je doporučeno váhu snížit 
s daným termínem kontroly. Pak už je na každém z nás, jak se 
udržuje. Letuška by měla být štíhlá, ale zároveň musí mít 
spoustu síly na tahání těžkých dílů či vozíků v kuchyňce, oteví-
rání dveří letadla apod. Někdy je zapotřebí hrubá síla. Věkem 
limitováni k  odchodu nejsme, to bývalo dříve, myslím, že to 
bylo ve věku 40 let, dnes jsme limitovaní pouze zdravotní pro-
hlídkou v Ústavu leteckého zdravotnictví, kterou musíme projít.

Na své začátky, zkoušky, problémy s  nošením ne zrovna 
ideální obuvi a některé příhody ze zaměstnání vzpomínala 
s Miriam Tejklovou slečna Zuzana Nožičková.

19podiatrické listy 1/2013



Pozvánka12. sjezd
Vážení členové České podiatrické společnosti, dovolte, abych Vás pozvala  
na 12. sjezd ČPS, který se bude konat dne 11. 5. 2013 tradičně v Pardubicích, 
v Domě techniky, Náměstí Republiky 53. Zúčastníte-li se uvedené akce,  
vyplňte prosím pečlivě a čitelně přihlášku a odešlete ji nejpozději do 30. 4. 2013  
na adresu ČPS, U Vršovického nádraží 14, 101 00, Praha 10.
Přihlásit se můžete e-mailem na adrese: podiatrie@seznam.cz. 
Vzor e-mailu: Přihlašuji se na sjezd, který se koná 11. 5. 2013…  
příjmení + jméno, členské číslo, členský poplatek zaplacen dne-bankovním  
převodem nebo složenkou, oběd ano/ne (každý člen si platí oběd sám).
PŘI PREZENCI PŘEDKLÁDEJTE KE KONTROLE PRŮKAZ ČLENA  
S NALEPENOU ČLENSKOU ZNÁMKOU NA ROK 2013.  
Pokud nebudete mít členskou známku, což zna-
mená, že Vám nebyla poslána z důvodu neuhraze-
ní poplatku nebo z důvodu neidentifikovatelné 
platby, připravte si k předložení doklad o zaplace-
ní příspěvku - útržek složenky, výpis z účtu.  
Členové ČPS s uhrazeným členským poplatkem 
na rok 2013 mají vstup zdarma.  
Pro nečleny vstupné 500,- Kč.

DŮLEŽITÉ: pokud jste neuhradil/a členský  
poplatek na rok 2013, učiňte tak obratem.  
Můžete platit bezhotovostním převodem  
nebo poštovní složenkou, instrukce naleznete  
na stránkách www.podiatrie.cz 

Těším se na setkání s Vámi v Pardubicích 
MUDr. Marie Součková, prezidentka ČPS 
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PROgRAM SJEZDU: 

    7.30-9.00   Prezence                                 
    9.00-9.10   Zahájení - MUDr. Součková  
    9.10-9.40   Zpráva o činnosti  ŘR ČPS - MUDr. Součková 
    9.40-9.45   Přestávka  
  9.45-10.15   Zpráva o hospodaření, audit za rok 2011 + rozprava  
 J. Voláková DiS
10.15-10.25   Přestávka  
10.25-10.45   Arkadyho kostka - nová technika léčby zarůstajících  
 nehtů - MUDr. Lux
10.45-11.15   Špony - porovnání různých typů a účinnosti   
 MUDr. Hostýn  (Slovensko)
11.15-12.15  Odborný blok - Moderní pojetí cvičení nohou v teorii  
 a praxi - MUDr. Kokényesi Imre (Maďarsko)
12.15-14.00  Oběd  
14.00-14.30   Přehled aktivit ČPS ve FIPu, Řím 2013 - MUDr. Havrda  
14.30-15.30   Odborný blok - Bradavice a melanomy v podologické 
 a pedikérské praxi  prim. MUDr. Stuchlík
15.30-15.50   Léčba zarůstajících nehtů laserem - Klinika LLC Ostrava  
 MUDr. Marta Hrbáčková
15.50-16.00   Přestávka 
16.00-17.00   Další program bude ještě doplněn, krátké vstupy  
 zahraničních hostů, možné vstupy hlavního  
 a generálního partnera či sponzora. Tradičně je  
 připravena tombola. Konec sjezdu se předpokládá  
 okolo 17.00 hodiny. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA 12. SJEZDU ČPS DNE 11. 5. 2013  
Prosím vyplňujte přihlášku čitelně!

Chcete-li oběd za jednotnou cenu:    ZAKROUŽKUJTE          ANO         NE  

Jméno a příjmení ........................................................................................ Členské číslo ................................................................... 

Členský poplatek na rok 2013 jsem uhradil/a dne ....................................................................................................... 

Datum .....................................................................................   Podpis ..................................................................................................................  

zde odstřihněte 
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Termín „pedikúra“ je název pro péči o nohy. Podle živnosten-
ského zákona jde o řemeslné služby zahrnující speciální koupe-
le, změkčování kůže, nanášení masek, masáže, upravování, la-
kování, stříhání a broušení nehtů na nohou. Avšak tento výkon 
rozhodně nelze vnímat pouze jako zkrášlující. Zkušený pedikér 
může svým včasným a správně provedeným výkonem předejít 
řadě nepříjemných komplikací. Platí to ale i opačně. Neodborně 
provedený zásah pedikéra může způsobit drobná, ale závažná 
poranění a nastartovat tak proces dlouhodobého hojení, které 
může končit i ztrátou končetiny. Příklad poškození neodborně 
provedenou pedikúrou ukazuje obr. 1. Proto je pro pedikérskou 
činnost nepostradatelná nejen praxe, ale také odborná přípra-
va a orientace právě v oblasti poskytování služeb zákazníkům 
s chronickým (zejména metabolickým) onemocněním. V tomto 
článku se zkusíme zaměřit na poskytování služeb klientům 
s cukrovkou.

Diabetes je jedno z nejsvízelnějších a bohužel nejčastějších me-
tabolických onemocnění. Podle světové zdravotnické organiza-
ce (WHO) žije dnes ve světě 180 miliónů lidí s cukrovkou. Jen 
v ČR je okolo 830 tisíc lidí, u kterých je tato choroba rozpoznána 
u mnoha dalších toto onemocnění zatím probíhá nepoznáno. 
Při poskytování pedikérských služeb bychom proto měli nejen 
ošetřovat nohy diagnostikovaných diabetiků s maximální opa-

trností, ale také věnovat pozornost alarmujícím příznakům, 
které mohou ukazovat na postižení diabetem u osob, které 
o své chorobě zatím nevědí. Proto věřím, že vám - poskytovate-
lům, následující informace pomohou.

Proč nohy diabetiků vyžadují  
důslednější péči a opatrnost
Diabetes nebolí, a právě v tom se často skrývá jeho záludnost. 
Nebezpečný je především postupně se zhoršující stav cév (an-
giopatie) a nervů (neuropatie), které probíhají už dlouho před-
tím než je choroba klinicky rozpoznána. Je nutné mít na pamě-
ti, že diabetik by každopádně měl dávat přednost sprchování 
před koupelemi, neboť ponechání nohou ve stojící vodě může 
dále zhoršit jejich stav. Proto také diabetikům provádíme pedi-
kúru zásadně suchou cestou. 

Projevy neuropatie
Nohy zákazníka trpícího diabetickou neuropatií budou s nej-
větší pravděpodobností teplé, prokrvené, na hřbetu nohy bu-
dou dobře hmatné pulzace, otlaky a případné defekty se budou 
tvořit na bříšku palce, v oblasti prstů a na patě. Téměř vždy se ve 
výše uvedených lokalitách tvoří výrazné hyperkeratózy (nad-
měrné ztluštění a rohovatění kůže, obr. 2). Z důvodu snížení 
funkce potních a mazových žláz bývají chodidla diabetiků vý-

Co nám může  
prozradit noha 

obrázek 1

obrázek 2
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znamně suchá, což vede ke vzniku nejrůznějších ragád (trhlin) 
a dalších drobných poškození (obr. 3, 4). Poškození nervů  při 
diabetu postupně vede k omezení vnímavosti a snížení citlivos-
ti nohy, na tlak, bolest a tepelné změny, proto může velice 
snadno dojít k poškození kožního krytu a vzniku defektu také 
při pedikúře.

Jak postupovat při ošetřování 
Před začátkem výkonu se vždy zeptejte, zda není zákazník dia-
betik. V případě, že není, ale zaznamenáte některý z výše uve-
dených projevů, pak je na místě doporučit pacientovi alespoň 
orientační test přítomnosti neuropatie. Např. volně prodejný 

test Neuropad je pro tento účel velmi vhodný. Podrobnosti 
a  návod k použití je uveden v příbalovém letáku. Nutno po-
dotknout, že toto vyšetření je ryze orientační a jeho pozitivní 
výsledek vyžaduje další cílená vyšetření a lékařské intervence. 
Při ošetřování pacienta s neuropatií je nutné mít stále na zřete-
li jeho sníženou vnímavost a citlivost. Proto při broušení, stříhá-
ní a jiných činnostech je nutná maximální opatrnost. V rámci 
prevence zákazníka informujte o nutnosti denní kontroly no-
hou a kontroly vnitřního prostoru boty před každým obutím. 
Bota přitom musí dobře padnout, být dostatečně prostorná, 
bez vnitřních švů.

Projevy angiopatie
Při diabetické angiopatii je urychlený rozvoj sklerotických změn 
tepen, které se u diabetiků projevují v mladším věku než je běž-
né. Zřejmě se každý z nás setkal s termínem  „ucpávání cév“. Jde 
o situaci, kdy vnitřní průsvit cévy se postupně zužuje, takže cé-
vou neprotéká dostatečné množství krve. K angiopatii přispíva-
jí i další patologie jako vysoký tlak a zvýšené hladiny tuků 
v krvi. Pokud se toto postižení včas nezachytí a adekvátně nelé-
čí, dochází k rozvoji zhoršeného prokrvení (ischemie). Při ische-
mii je končetina,  chladná, bledá, postižení je velmi bolestivé. 
Bolest se zvyšuje vždy, když má člověk končetiny ve zvýšené 
poloze, především tedy v noci. Zákazník většinou není schopen 
delších procházek, pociťuje křeče či bolesti svalů, na bércích 
většinou schází ochlupení, nehty rostou jen pomalu a lámou se, 
otlaky či případná poškození jsou lokalizována především na 
špičkách prstů, v meziprstí, na patě či okraji nohy (obr. 5).

Jak postupovat při ošetřování 
Při ošetřování zákazníka s prokázanou angiopatií, nebo zazna-
menáte-li některý z výše uvedených projevů je na místě maxi-
mální opatrnost. Právě v ischemickém terénu totiž nejčastěji 
vznikají závažná poškození, která mohou vést až ke ztrátě kon-
četiny. Nedoporučuji proto mechanicky odstraňovat jakékoliv 
strupy, výrůstky, bradavice apod. Všechny tyto intervence by 

aneb pedikúra  
nejen pro krásu…

obrázek 3

obrázek 4
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měly být prováděny v odborné ambulanci lékařem či jiným 
specialistou. Velmi důležitým faktorem v oblasti prevence je 
vhodná obuv. Ta musí být zhotovena z vhodného materiálu, 
musí být dostatečně prostorná a bez vnitřních švů. Ponožky 
jsou vhodné bavlněné se speciálním lemem, který příliš neza-
škrcuje končetinu. 

Krátce o postižení  
bércovými vředy
Lidé postiženi bércovými vředy, které obvykle vznikají na pod-
kladu žilní nedostatečnosti, většinou nenavštěvují pedikérské 
salóny. Brání jim v tom ostych. Mnozí pedikéři zákazníky s ote-
vřenými ranami ani neošetřují. Otevřená rána na bérci ale nut-
ně nemusí být důvodem k odmítnutí. Pokud je bérec řádně 
ošetřen a kryt vhodným materiálem, přístrojová pedikúra není 
nikterak limitována. Je však nutno podotknout, že řada lidí 
s bércovými vředy používá ke krytí rány nevhodná krytí i obva-
zy, které pak bývají proteklé, páchnoucí a v tomto stavu je od-
mítnutí provedení pedikúry pochopitelné. Přestože se samotné 
ošetření bércového vředu pedikérů přímo netýká, musím zde 
ale zmínit velmi důležitou součást léčby a tou jsou bandáže. Pro 
praxi by bylo velmi žádoucí, kdyby techniku a materiály pro 

řádné bandážování ovládali nejen zdravotníci, pacienti, ale 
všechny odbornosti, kterých se péče o končetiny týká. Správný 
typ elastického obinadla a správnou techniku bandážování 
můžete nalézt na:

http://www.bolavenohy.cz/files/kompresni_bandaz.pdf 

Enzymoterapie, jako  
podpůrná metoda hojení  
a léčba otoků
Jako podpůrný prostředek pro léčbu nehojících se ran a defektů 
je již dlouhá léta doporučován enzymový  lék Wobenzym, a to 
především pro jeho protizánětlivé a protiotokové účinky. 

Mnohaleté zkušenosti ukazují, že pokud je Wobenzym správně 
a v dostatečném množství užíván, velmi rychle ustupuje otok, 
pocitu těžkých nohou a také se sníží bolest. Zde bych ale chtěla 
upozornit na jeden velmi závažný problém. V poslední době se 
velmi často setkáváme s tím, že místo doporučovaného volně 
prodejného léku Wobenzym jsou v lékárně klientům nabízeny 
a prodávány potravinové doplňky s obsahem enzymů. Pacient 
pak bývá zklamán, že „léčba“ neměla žádaný účinek. Jinými 
slovy chorobný stav je třeba léčit lékem, nikoliv  doplňkem stra-
vy. Proto je nutné na tuto skutečnost zákazníky upozorňovat 
a předcházet tak jejich následným zklamáním.

Shrnutí
Anatomicky označujeme jako nohu pouze spodní část končeti-
ny, uloženou pod hlezenním kloubem. Každý, kdo pečuje o tuto 
část lidského těla (tedy i pedikér) však může nohu vnímat jako 
velký zdroj informací. Ovšem noha nad kotníkem nekončí. Je 
třeba vnímat celkový stav každého, komu péči poskytujeme. 
Zkušený pedikér tak může identifikovat počínající problém dří-
ve než u zákazníka dojde k významnému poškození. 

Položme si tedy otázku: „Neměla by být pozice pedikérů v pri-
mární péči posílena? Byla by přínosná společná tématicky zamě-
řená setkání zdravotníků, lékárníků a pedikérů? 

Všechny Vás zdraví Mgr. Hana Vlhová

www.bolavenohy.cz
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Odborníci, kteří se profesionálně věnují péči o nohy, se při 
své práci setkávají s problémy, které postihují nejen samot-
nou nohu, ale mohou signalizovat i systémové onemocně-
ní, které je základní příčinou klientových obtíží. Bývají to 
být např. otoky, bolesti, nejrůznější deformity nohy, prolon-
gované hojení ran se záněty, stavy po operacích či úrazech.

Při řadě těchto obtíží mohou pomoci volně prodejné léky 
pro systémovou enzymoterapii (Wobenzym® a Phlogen-
zym®). Pedikéři (včetně těch, kteří poskytují medicinální 
pedikúru) sice patří k nelékařským profesím a jistě nemo-
hou nějaké léky „ordinovat“, ale každopádně mohou svým 
klientům poradit a podat jim informaci. 

Proč právě systémová enzymoterapie,  
Wobenzym® a Phlogenzym®?

Hlavním důvodem jejich užívání 
u  nejrůznějších problémů s  pohy-
bovým aparátem je jejich velmi 
dobrý protiotokový a protizánětlivý 
efekt. V souvislosti s tím také zkra-
cují dobu hojení a působí proti bo-
lesti. Systémová enzymoterapie 
(SET) má nejdelší tradici v zemi vý-
robce - v  Německu. Wobenzym® 
zde byl registrován v roce 1966 a už 
téměř 50 let se drží na předních 
příčkách žebříčku spotřeby OTC 
(volně prodejných léků). U nás jsou 
tyto léky dostupné od devadesá-
tých let. Základními složkami léků 
SET jsou proteolytické enzymy (pro-
teázy) z  tropického ovoce (brome-
lain z  ananasu, papain z papáje) a 
z  živočišných tkání (trypsin a chy-
motrypsin ze slinivek břišních mla-

dých jatečních zvířat). Jsou podávány ve formě potahova-
ných tablet se speciálním obalem, který brání poškození 
enzymů v kyselém prostředí žaludku a zaručuje rozpouštění 
tablet a vstřebávání enzymů až v horní části tenkého střeva. 
Přechod enzymů ze střeva do krve je základní podmínkou 
systémového efektu těchto přípravků. To znamená, že pů-
sobí v celém organismu (systému - proto systémová enzy-
moterapie) na rozdíl od substitučních enzymových příprav-
ků, které např. nahrazují nedostatečnou produkci trávicích 
enzymů v zažívacím traktu.

Podkladem známých účinků přípravků SET jsou zásahy pro-
teolytických enzymů obsažených v těchto lécích na různých 
úrovních kaskády zánětlivého procesu. Účastní se specifické 
aktivace, regulace nebo odbourávání celé řady faktorů, me-
diátorů a buněk spojených se zánětlivou odpovědí. Zánětli-

vý proces není těmito zásahy bloko-
ván, ale optimalizován ve smyslu 
zrychleného nástupu reparační (opra- 
vné) fáze zánětu, kdy je poškozená 
tkáň nahrazována tkání novou. Ovliv-
nění zánětlivého procesu a s ním spo-
jených otoků a bolestí spojuje všechny 
indikace Wobenzymu® a Phlogenzy-
mu®. Jejich účinky byly ověřené řadou 
experimentů i klinických studií.

Kde všude tedy mohou léky  
pro systémovou enzymoterapii 
pomoci?

♦  Stavy po úrazech a operacích, kde 
zrychlují vstřebávání otoků a he-
matomů a zkracují dobu hojení ran 
a  případných zánětlivých kompli-
kací, působí proti bolesti. 

Systémová  
enzymoterapie 
v podiatrii
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♦  Revmatická onemocnění jako jsou artrózy, revmatismus 
měkkých tkání (nejrůznější bolestivé syndromy a záněty 
měkkých tkání pohybového aparátu - např. tenisový 
nebo oštěpařský loket, zamrzlé rameno, zánět Achillovy 
šlachy, syndrom karpálního tunelu apod.), revmatoidní 
artritida (autoimunitní zánět). Zde urychlují vstřebávání 
otoku a ústup zánětu, tím zmírňují bolest a tím zlepšují 
pohyblivost. 

♦  Záněty povrchových žil, potrombotický syndrom (stav po 
opakovaných zánětech žil) a s ním spojené bércové vře-
dy, kde působí proti zánětu otoku, bolesti a pocitu těž-
kých nohou, zároveň podporují hojení.

♦  Lymfedémy (otoky při poruše lymfatického systému) 
nejrůznějšího původu - po úrazech a operacích, po opa-
kovaných zánětech, při onkologických onemocněních 
(po operacích a ozařování). Zde je velmi výhodná kombi-
nace s manuální a přístrojovou lymfodrenáží.

♦  Zánětlivé komplikace při diabetu - syndrom diabetické 
nohy - chronické obtížně se hojící defekty a rány, ale 
i stavy po amputacích. Zkušenosti řady pracovišť ukazují, 
že Wobenzym® může být právě u diabetiků velmi dobrou 
součástí komplexní léčby diabetické nohy, která nastar-
tuje a urychlí hojení. 

Uvedený přehled shrnuje nejčastější postižení po-
hybového aparátu, kde je vhodné použití léků SET. 
Kromě toho se tyto léky mohou velmi dobře uplat-
nit také v léčbě nejrůznějších zánětlivých onemoc-
nění v jiných lokalizacích (dýchací a močové cesty, 
pohlavní orgány, kůže...).

Jaký je rozdíl mezi Wobenzymem®  
a Phlogenzymem®?

Wobenzym®, který byl na trhu první, obsahuje širší 
škálu enzymových složek (pankreatin, bromelain, 
papain, trypsin, chymotrypsin, amyláza, lipáza) 
v kombinaci s rutinem (stabilizuje cévní stěnu, pů-
sobí protizánětlivě, má antioxidační efekt). Phlo-
genzym® vznikl s cílem vytvořit přípravek vhodný 
zejména pro akutní stavy. Proto obsahuje pouze 
dva vybrané enzymy (rostlinný bromelain a živo-

čišný trypsin) působící nejvíce v akutní fázi zánětu a s nejsil-
nějším protiotokovým účinkem, který vhodně potencuje 
rutin. Navíc jsou všechny tři složky ve dvojnásobném množ-
ství oproti Wobenzymu®, což přináší výhodu nižšího dávko-
vání. Phlogenzym® je proto určený k  používání zejména 
u  časných poúrazových a pooperačních stavů, pro léčbu 
akutních zánětů a pro akutní zánětlivé exacerbace revma-
tických onemocnění. Právě v  těchto indikacích je vysoce 
žádoucí rychlá redukce otoků (případně i hematomů), které 
mohou být příčinou různých komplikací, bolestí a jsou i pře-
kážkou rychlého hojení. 

Wobenzymu® se dává přednost spíše u chronických a recidi-
vujících zánětů, kde se uplatní i jeho imunomodulační po-
tenciál. Léčba se zahajuje obvykle dávkou 3 x 4-5 tablet. 
U  lymfedémů, povrchových zánětů žil a potrombotického 
syndromu se doporučuje v počátku léčby dávka 3 x 7 tablet, 
u revmatických chorob 3 x 5-6 tablet. Podle léčebného 
efektu se může dávka postupně snižovat až na 3 x 3 tablety. 

Není chybou použít Wobenzym® i u akutních pooperačních 
a poúrazových stavů s  výraznými otoky a hematomy, ale 
jsou nutné maximální dávky 3 x 7-10 tablet. Právě v těchto 
indikacích je pro pacienta výhodnější léčba Phlogenzy-
mem®, který stačí podávat v  dávce 3 x 3-4 potahované 



tablety. Jako běžná léčebná dávka se užívají 3x2 tablety 
denně. U všech pacientů, kteří jsou bezprostředně po ope-
račních výkonech a rozsáhlých úrazech, je třeba zdůraznit, 
aby léčbu přípravky systémové enzymoterapie prokonzul-
tovali se svým lékařem. Nutné je to zejména u těch, kteří 
užívají léky na ředění krve (antikoagulancia - např. Warfarin).

 U Wobenzymu® i Phlogenzymu® je základním předpokla-
dem optimálního účinku správné podávání nalačno (při 
užívání léku je nutné dodržet časový odstup od posledního 
předcházejícího alespoň 2 hodiny a po požití tablet mini-
málně ½ hodiny nejíst). Tablety ne nesmí dělit ani kousat, 
aby nebyl porušen acidorezistetní obal, je třeba řádné zapi-
tí (alespoň 200 ml tekutiny). U chronických obtíží trvajících 
řadu týdnů i měsíců je nezbytné dostatečné dávkování 
a přiměřená délka doby užívání.

Bezpečná náhrada nesteroidních analgetik 

Pro řešení bolestí pohybového aparátu se nejčastěji dopo-
ručují léky ze skupiny nesteroidních analgetik (NSA - léky 
typu ibuprofenu, diklofenaku). Ne všichni pacienti je však 
mohou bez rizika používat. Nebezpečí vzniku krvácivého 
postižení žaludku i střeva při užívání NSA je všeobecně zná-
mé. Méně se ale ví o riziku těchto léků pro seniory na kar-
diotonicích. Retence tekutin, která se vyskytuje při užívání 
NSA, může být totiž u těchto osob příčinou srdečního selhá-
ní. Řada klinických studií u pacientů s různými typy artrózy 

prokázala u přípravků pro systémovou enzymoterapii anal-
getický efekt srovnatelný s  běžně užívanými NSA (typu 
diklofenaku). Wobenzym® a Phlogenzym® se tedy mohou 
uplatnit jako bezpečná alternativa nesteroidních analgetik 
všude tam, kde v jejich užívání pacientovi brání nejrůznější 
projevy nesnášenlivosti nebo rizika interakce s dalšími uží-
vanými léky. 

V  souhrnu tedy můžeme říci, že Wobenzym® a Phlogen-
zym® mohou být účinnou součástí komplexní léčby nejrůz-
nějších postižení pohybového aparátu, při kterých klient 
také vyhledává služby odborníků pečujících o nohy. Woben-
zym® a Phlogenzym® jsou sice léky plně hrazené pacien-
tem, ale tato investice do vlastního zdraví může na druhé 
straně přinést finanční benefit ve formě zkrácení pracovní 
neschopnosti a úniku výdělku, v  úspoře za další léčebné 
prostředky (např. krytí ran a obvazový materiál) při zkráce-
né době hojení a v neposlední řadě mohou přispět ke zlep-
šení soběstačnosti u starších klientů. 

Podrobnější informace o lécích pro systémovou enzy-
moterapii můžete najít na stránkách Státního ústavu 
pro kontrolu léčiv www.sukl.cz a dále na stránkách

www.wobenzym.cz
Dotazy ohledně systémové enzymoterapie můžete  
volat na bezplatnou linku 800 160 000 nebo posílat 
mailem na adresu mucos@mucos.cz
MUDr. Marta Honzíková, HonzikovaM@seznam.cz
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unikátní řešení problému zarostlého nehtu

Kostka ARKADY 
Ve dnech 13. - 14. března proběhlo v prostorách firmy  
Atlas Trade s.r.o. školení v nové metodě nápravy  
zarostlých nehtů pomocí nástroje Kostka ARKADY.  
Školení prováděl osobně autor patentovaného přístroje 
pan Adrian Arkada z Polska. 

Zarostlý nehet (Unguis incarnatus) je poměrně častý 
problém a vyskytuje se téměř u 15 % populace. Trpí jím 
zejména muži mezi 15. - 40. rokem života. Postižen může 
být nehet každého prstu, nejčastěji však palec.

Kostka ARKADY je patentovaná inovativní sada nástrojů 
pro neinvazivní řešení problému zarostlých nehtů. Jde 
o rychlou a efektivní metodu nápravy. Stačí jediné ošet-
ření v délce 30 - 60 minut a klient může bez potíží chodit, 
či běhat a nehet má opět estetický vzhled.

Při ošetření na Kostce ARKADY se oproti klasickým 
metodám pracuje s celým povrchem nehtu tak, aby nehet 
dále nezarůstal. Již po prvním ošetření klient cítí velkou 
úlevu a potíže zpravidla vymizí.

Kostka ARKADY je určena k použití na odborných  
podiatrických pracovištích nebo na pracovištích provádě-
jících přístrojovou pedikúru.  
Pracoviště musí být odpovídajícím způsobem vybaveno a personál musí být k použití  
nástroje odborně proškolen.

Distribuci Kostky ARKADY v České republice a provádění školení zajišťuje firma  
Atlas Trade s.r.o., Daliborova 421/15, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, tel.: 777 703 500. 

Více informací naleznete na www.kostkaarkady.cz
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Na semináři Ortopedie, Ortotika a Protetika 2. 3. 2013 
v rámci veletrhu Letňany, jsme měli možnost vidět, jak fun-
guje mezioborová spolupráce. Paní primářka vysvětlila ná-
zev ortopedie, vznikl z řeckého ὀρϑός (orthos, přímý) a παι-
δεύειν (paideuein, vychovávat, paidion, dítě) hovořila o or-
topedii jako o základním chirurgickém lékařském  oboru, 
o historii ortopedie a o začátcích v Československé republice. 
Historie ortopedie sahá až do doby kolem roku 1780, kdy byl 
založen první ortopedický institut, který byl rovněž první 
nemocnicí zabývající se deformacemi růstu dětských kostí. 
Zakladatelem byl muž jménem Jean-Andre Venel, který je 
považován mimo jiné za “otce“ ortopedů a oboru ortopedie 
vůbec díky svým prvním ortopedickým metodám. Ortope-
die je někdy také nazývána chirurgií velkých kloubů. K jejím 
podoborům patří odvětví pediatrie (dětská ortopedie), on-
kologie (onkoortopedie), artroskopická sekce, konzervativní 
terapie - podiatrie, ortopedická protetika, atd.
Hovořila rovněž i o vyšetřování funkčních poruch nohou 
a s důrazem, že první, kdo se zabýval léčbou plochonoží byli 
ortopedi, kteří v úzké spolupráci s protetiky a ostatními od-
borníky de facto již v samém začátku  nastartovali meziobo-
rovou spolupráci a teprve později se začalo hovořit o po-
diatrii.
Paní primářka MUDr. Marie Součková nás zasvětila do tajů 
ortopedie a já jsem se snažil trochu vám přiblížit ortopedic-
kou protetiku. Mezioborová spolupráce je důležitá pro nás 

i pro naše klienty. Denně se při své práci setkáváte s lidmi, 
kteří mají různá postižení v oblasti nohy (noha je anatomic-
ké označení části dolní končetiny od kotníku k prstům), de-
fekty na plosce nohy, na prstech případně mohou mít špat-
né postavení paty a hlezenního kloubu nebo prostě mohou 
mít plochou nohu. 
Informace, které získáte na těchto seminářích jsou pro Vás 
velice důležité. Jste-li schopni rozpoznat takováto postižení 
v oblasti nohy a doporučíte svému klientovi konzultaci u lé-
kaře specialisty nebo na protetickém pracovišti, získáte si 
důvěru Vašeho klienta a přesvědčíte ho, že svěřil péči o své 
nohy do těch správných rukou.
Pokusím se ve stručnosti shrnout protetickou léčbu těchto 
defektů. U dospělých klientů řešíme poruchy klenby vložka-
mi. Na našem trhu je celá plejáda vložek do obuvi více či 
méně funkčních. Ve své praxi doporučuji našim klientům 
nechat si vyrobit vložky individuálně zhotovené na základě 
vyšetření nohou například na plantoskopu. Současně hod-
notíme i postavení paty a vbočení nebo vybočení hlezenní-
ho kloubu nejlépe však pomocí digitální počítačové baropo-
dometrie. Je to dvoufázové vyšetření plosky nohy - ve stoji 
(statické), kdy hodnotíme zatížení každé nohy zvlášť a záro-
veň můžeme rozlišit zatížení přednoží a zadonoží. Jedineč-
nost této vyšetřovací metody spočívá ve druhé fázi vyšetření 
(vyšetření dynamické), kdy klient chodí po tenzometrické 
desce, ve které jsou umístěny tlakové body, které snímají 

Mezioborová  spolupráce
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zatížení plosky nohy při chůzi. Toto je velice důležité, protože 
ortopedické vložky se používají v obuvi právě při chůzi. 
U dospělých klientů se může jednat o získané deformity kle-
neb, které můžou být způsobené úrazem, nadměrnou zátě-
ží, při práci nebo sportu a mohou vzniknout i nošením ne-
vhodné obuvi. Obě klenby nohy jsou velice důležité, protože 
nám zajišťují odpružení celého těla proti otřesům. Pokud 
toto odpružení nefunguje vystavujeme celé tělo, hlavu 
a  mozek otřesům. Následkem špatné funkce nožní klenby 
mohou vznikat další deformity. Vbočený palec, kladívkové 
prstce nebo otlaky na plosce nohy s  prominencí hlaviček 
metatarsů. Tomuto lze předejít především správnou péčí 
o  nohy a nošením vhodné obuvi s  dostatečně prostornou 
špicí a bez vysokých podpatků. Mezi prsty a špičkou boty by 
měl být prostor na pohyb prstců. Při počínajících deformi-
tách je důležité s prstce cvičit a protahovat je. Tím můžeme 
zabránit zatuhnutí a zkrácení šlach.
Pokud už někdo nosí vložky doporučuji je nosit i v domácí 
obuvi. Ortopedické vložky nepomáhají pokud je nosíme pří-
ležitostně a jen v  jednom páru obuvi. Společenskou obuv 
s vysokými podpatky bychom měli nosit maximálně 4 hodi-
ny denně. Nestejná délka končetin a šikmé postavení pánve 
sebou přináší spoustu zdravotních problému jako jsou bo-
lesti kloubů a páteře, které vznikají vlivem jednostranného 
přetížení a zkácením svalů. Pokud má klient kratší jednu 
končetinu můžeme zhotovit podložku, která se nazývá pod-
patěnka nebo upravit ortopedické vložky. Také je možné 
upravit vlastní obuv vyrovnáním zkratu na podešev. Zkraty 
končetin způsobené různou pozicí kyčelních kloubů je mož-
né také napravit ručníkovou metodou. Ostatně tomuto cvi-
čení jsme se věnovali na semináři Dornova metoda v  pe-
diatrii. Pokud zjistíte při vyšetření klienta s diabetem defek-
ty na plosce nohy je vhodné ho odeslat na protetické praco-
viště kde je možné zhotovit specielní ortopedickou vložku 
a  tím dojde k  odlehčení exponovaných míst. Můžeme tak 
předejít k  pozdější amputaci (amputacím). V  protetickém 
slangu těmto amputacím říkáme sálámové. Dochází při nich 
k  postupnému ořezávání končetiny. Začíná to amputací 
prstců nohy, pak v  oblasti nártu případně v  Chopartově 
kloubu a končí amputací v bérci. A to je ještě dobré. Na am-
putované končetině zůstalo koleno, v tom horším případě to 

končí amputací ve stehně. Chůze se stehenní protézou zatě-
žuje organismus amputovaného několikanásobně více nežli 
u zdravého člověka. Rozdíl mezi bércovou a stehenní proté-
zou pro amputovaného dosti podstatný. Pro zdravotní pojiš-
ťovnu také. Cena stehenní protézy je podstatně vyšší než-li 
cena bércové protézy. Pacienti se syndromem diabetické 
nohy musí o své nohy pečovat a nosit kvalitní uzavřenou 
obuv. Právě výběru obuvi by se měla věnovat zvláštní pozor-
nost. Vhodná je speciální diabetická obuv, která je mimo 
jiné dostatečně prostorná v oblast přednoží. Pokud si vybe-
rete tuto obuv na protetickém pracovišti, je zde možnost 
různých úprav nebo zhotovení speciálních ortopedických 
vložek dle otisku. Když zjistíte u svého klienta velké problé-
my na plosce nohy jako je ulcerace nebo-li zvředování mů-
žete mu doporučit odlehčovací botu, kterou jste měli mož-
nost vidět na semináři Ortopedie, Ortotika a Protetika v pe-
dikérské praxi. 

Milan Ságl 
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Podiatrii jsem dovezl do České republiky v roce 1994 v rámci 
distribuce termoplastických vložek Formthotics  z Nového 
Zélandu. Ještě v  českém podiatrickém pravěku, již v roce 
1995, bylo v  ČR uskutečněno první školení pro zájemce 
o  práci s  těmito termoplastickými vložkami, věnujeme se 
mu doposud. Celkem jsme vyškolili 48 odborníků nejen 
v ČR, ale i na Slovensku, v Polsku a Rusku.

Po založení ČPS v roce 2001, kde jsem byl spoluzakládající 
člen, jsem začal se svými spolupracovníky jako první v  ČR 
učit v jednodenních kurzech Zhotovování silikonů v po-
dologii (první 18. 1. 2003, celkem 6 kurzů) a Zhotovování 
nehtových špon v podologii (první 13. 4. 2003 a opět 
celkem 6 kurzů). Tato školení jsme prováděli v letech 2003 
- 2006 a vyškolili jsme pro silikony 100 a pro špony 63 od-
borníků. Obsah obou školení převzala další pracoviště.

Ve stejném období jsme také školili nehtovou protetiku, 
toto školení nyní provádějí specializované firmy.

Nejúspěšnějším a nejdéle trvajícím školením je Podiatric-
ké minimum - vyšetření na podoskopu a systémem  
PodoCam (první 17. 5. 2003), doposud proběhlo 20 kurzů, 
kterých se v letech 2003 - 2012 zúčastnilo celkem 234  
odborníků. O toto školení je i nadále nebývalý zájem, neboť 
je to praktický úvod do podiatrie vč. základů statického 
a dynamického vyšetřování nohy. Na letošní březnový ter-
mín jsme již odmítali uchazeče a již se také naplňuje kurz, 
který se bude konat ve školícím centru MEDsport v Hradci 
Králové v sobotu 1. 6. 2013.

S postupným rozšiřováním možností a typů nožních ortotik, 
na kterém se velkou měrou na území ČR a SR podílíme, jsme 
začali od roku 2007 školit zájemce v kurzu s názvem Zhoto-

Podiatrická školení  
v České republice  
prováděná firmou  
MEDsport
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vování termoplastických vložek firmy Schein (první 
kurz 10. 11. 2007, celkem 8 kurzů, vyškoleno 97 odborníků) 
a od roku 2011 provádíme i speciální kurzy Práce s vložka-
mi Vasyli Medical (první 17. 4. 2011, celkem 4, vyškoleno 
89). Další termín pro kurz vložek Schein je neděle 2. 6. 2013. 

Posledním typem školení, které provádíme pouze pro malé 
skupiny, je kurz Technická úprava podiatrických vlo-
žek, (první 20. 9. 2008, celkem 4, vyškoleno 26), který je 
určen odborníkům s delším užíváním různých stélek, kteří 
chtějí technicky lépe využít potenciál termoplastických ma-
teriálů i kvalitněji pomoci svým pacientům. Je zde návod, 
jak vložky dále upravovat, jak pracovat s bruskou a další 
praktické znalosti a dovednosti.

Jenom pro přesnou statistiku - v rámci ČPS jsem uspořádal 
jeden kurz Neurologie v podiatrii (18. 9. 2009), 2 semi-
náře (12. 9. 2009 a 11. 10. 2010) pro fyzioterapeuty v rámci 
NCO NZO v Brně - Podiatrie základní kurz pro fyziotera-
peuty a kurz Základy podiatrie v Lázních Lipová.

Dále proběhly kurzy Základů podiatrie v zahraničí - v Ko-
šicích (30. 7. 2010) a v Bratislavě (10. 9. 2011).

V budoucnosti připravujeme školení pro lékařská a RHC cen-
tra s pracovním názvem Využití nejnovějších podiatric-
kých metod a přístrojů, kam bude zahrnuta PC podoba-
rometrie, pohyblivý pás - kineziologie i zcela nový přístroj 
3D scanner, který analyzuje posturu.

V okamžiku, kdy zde bude ustaveno oficiální vzdělávání po-
diatra/podologa i postgraduální kurz pro lékaře/VŠ fyziote-
rapeuty, jsme připraveni okamžitě dát k dispozici naše vě-
domosti zájemcům o tento mladý, ale velmi zajímavý obor.

Jistě i další pracoviště, která budou představena na strán-
kách multioborového časopisu Podiatrické listy jsou připra-
vena dát své vědomosti k dispozici rozvoji české podiatrie.
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Veletrh Letňany
Ve dnech 1.-2. 3. 2013 se Česká podiatrická společnost o.s. 
zúčastnila tradičního veletrhu World of Beauty and Spa 
2013 v Letňanech. V prostorách veletržních hal bylo možné 
seznámit se s novinkami v kosmetice, kadeřnictví, zdravém 
životním stylu a hlavně naše společnost veřejnosti poprvé 
názorně předvedla, co je to podiatrie v  ucelém komplexu 
navazujících stánků firem spolupracujích s ČPS. 

Veřejnost měla možnost seznámit se osobně nebo prostřed-
nictvím poprvé vydaných veletržních novin České podiatric-
ké společnosti o.s., co to vlastně ČPS je, jaké má cíle, koho 
sdružuje, kam směřuje. Dostala i přehledné informace 
o FIPu, dále o prevenci péče o nohy od dětského věku až po 
dospělost. Součástí novin byly i články o onychomykose, 
o  moderních metodách léčby zarůstajících nehtů, články 
o  zdravém obouvání a kosmetice v péči o nohy, rovněž i mož-
nosti podografického vyšetřování.

Uspořádání stánku bylo vedením veltrhu paní Ing. Koneč-
nou akceptováno a tak se veřejnost dozvěděla nejen pro-

střednictvím Vítkova chodníčku, co je to kneippování. Popr-
vé měli návštěvnici možnost i chodníček vidět a jejich rato-
lesti vyzkoušet. Dokonce si chodníček vyzkoušelo i pár do-
spěláků. Okolo stánku ČPS pak vystavovali zástupci, zabýva-
jící se, vyšetřovacími technikami nohou plantografické vy-
šetřování plosek firma Pedikom včetně pedobarografického 
vyšetření plosek na LR Scanu firmou Preditest. Firmy Coneta 
a Sapex poskytly členkám i veřejnosti cenné ukázky přístro-
jového vybavení a možnosti zakoupení potřebného materi-
álu či nástrojů do praxe. Firmy Chemek a Batavan měly na-
bídku kosmetiky nejen v péči o nohy. Firma TEVA Pharma-
ceuticals nabídla možnost ošetřování mykotických problé-
mů prostřednictvím Mycoexpertu.

Na stánku ČPS byly podávány informace nejen profesioná-
lům, ale i návštěvníkům veletrhu  a na dotazy odpovídali 
MUDr. Vladimír Holoubek a MUDr. Marie Součková. Hanka 
Hušková  precizně předvedla ukázku přístrojové pedikúry 
včetně poradenství. V průběhu veletrhu byly zorganizovány 
pro členy ČPS vzdělávací akce -  2. Workshop 1. 3. 2013,  
kterého se zúčastnilo 40 členů a v sobotu 2. 3. 2013 využilo 
možnosti vzdělávat se v oblasti ortopedie, ortotiky a prote-
tiky v podiatrii 30 členů. Obě akce byly velice kladně hodno-
ceny a pro velký zájem je 2. Workshop zařazen na program  
veletrhu Interbeauty do Holešovic na pátek 5. 4. 2013. 
Účastníci obdrželi diplomy s  udělením bodů do systému 
vzdělávání v  rámci ČPS, občerstvení, dárky od sponzorů 
a  hlavně získali hodnotné informace, které mohou ihned 
využít v praxi.

Na hlavním pódiu po oba dny byla naše společnost předsta-
vena prezidentkou MUDr. Marii Součkovou prostřednictvím 
obrazové  prezentace. Svým vystoupením vyvrátila mýtus, 
že pedikúra je něco nepěkného, ale naopak dokázala obhá-
jit těžkou a náročnou práci našich pedikérek s  výzvou pro 
veřejnost: „Svěřte své nohy profesionálům“.

Veletrh je možno hodnotit jako úspěšný. Naše řady se 
v rámci veletrhu rozrostly o 12 nových členů a během první-
ho týdne se do společnosti přihlásilo dalších 8 členů, kteří 
dostali přihlášky na veletrhu. Podařilo se navázat  užší spo-
lupráci s  mnoha firmami, které se rovněž hlásí do našich 
řad.

Představení aktivit ČPS o.s. prezidentkou MUDr. Marií Součkovou  
na hlavní pódiu veletrhu v Letňanech
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Rady Hany Huškové klientce v rámci ošetření

Halina Míčková

Vzdělávání je důležitou součástí každého povolání i pedikérek

Víceprezident  MUDr. Vladimír Holoubek s Halinkou Míčkovou

Jednání se zástupci firmy Altas-Trade na stánku ČPS

Nejdůležitejší v péči o nohy je prevence a ta začíná od dětství

1.-2.3. 2013



6964 - EASYMED-PR_A5.indd   1-2 16.1.2013   9:01:48

podiatrické listy 1/201336



37podiatrické listy 1/2013

6964 - EASYMED-PR_A5.indd   1-2 16.1.2013   9:01:48



podiatrické listy 1/201338

Veletrh Holešovice 5.-6.4. 2013

Veletrh Interbeauty je jediným veletrhem v Evropě, který svým 
návštěvníkům během veletrhu nabízí zdarma péči o zdraví z ru-
kou největších lékařských kapacit v zemi v oboru prevence ra-
koviny prsu - vyšetřování prsou ultrazvukem. Návštěvníci měli 
možnost navštívit poradnu uznávaného soudního znalce 
v oboru plastické estetické chirurgie. Česká podiatrická společ-
nost během veletrhu pro členky zorganizovala 2. Workshop 
s proškolením v oblasti enzymoterapie, hojení ran u syndromu 
diabetické nohy, ošetřování pedikérem či podologem u klientů 
s infekčním onemocněním chronického či akutního rázu. Účast-
níci kurzu se hlouběji seznámili i s  problematikou mykózy 
a onychomykózy.  Na stánek zavítalo i mnoho pedikérek, profe-
sionálů z řad lékařů, fyzioterapeutů i klientů. Do řad společnost 
se přihlásilo 6 nových členů včetně lékařů. Návštěvníkům vele-
trhu byly poskytnuty odborné rady do praxe erudovanými pe-
dikéry i zodpovězeny dotazy lékařem podiatrem MUDr. Marii 
Součkovou, prezidentkou ČPS.

Prezidentka společnosti MUDr. Marie Součková vystoupila na 
hlavním pódiu veletrhu, kde veřejnost seznámila s  činností 
ČPS, vysvětlila nutnost pravidelné péče o  chodidla, tak často 
podceňované a opomínané služby a vyzvedla vysoce náročnou 
profesi a práci pedikérek. 

Významná ocenění převzali zástupci firem, mezi nimi i náš člen 
p. Raymond Blaha zlatý pohár za nejlepší výrobek  Soft Feet  
creme firmy Gehwol.

Firma Profinail ve spolupráci s Inchebou Praha  
a Intercharm s.r.o. zrealizovala soutěž

3. Mistrovství České republiky  
profesionálních pedikérů
v sobotu dne 6. 4. 2013 v areálu Výstaviště Praha - Holešovice. 
Cílem soutěže bylo zdůraznit význam oboru pedikúra, jako  
velmi potřebné nedílné součásti celkové péče o tělo a zdraví.  

Ze 30 účastnic soutěže se na 1. místě umístila Miriam Tejklová, 
na  2. místě Jana Sommerová a na 3. místě Barbora Zikánová. 
Všem soutěžícím blahopřejeme. Česká podiatrická společnost o.s. 
věnovala výherkyni dárkový poukaz  na akci Relaxační  
víkend ve dnech 21. - 23. 6. 2013, pořádaný ČPS v Českém Ráji.

Česká podiatrická společnost o.s. se letos zúčastnila ve dnech 5. 4. - 6. 4. 2013 mezinárodního veletrhu  
INTERBEAUTY PRAGUE tradičně zaměřeného na současné trendy v kosmetických oborech, zejména  
na anti-aging, dermatokosmetiku a modelaci postavy, wellness, relaxaci a zdravý životní styl. 

Miriam Tejklová v plném nasazení

Mistryně ČR v Profi pedicure cup 2O13 Miriam Tejklová s gen. sponzorem 
soutěže p. Vykydalovou, profi-pedikura.cz, Odel Laboratories s.r.o.
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Vážení přátelé!
I letos je pro Vás připravován  relaxační  víkend, který je na rozdíl od minulých 
let pořádán naší společností. Minulé relaxy pořádal Jarda Fešar prostřednic-
tvím své firmy „Vaše nohy“. Během víkendu  si nejen odpočineme, ale navští-
víme zajímavá místa, pěšmo i vozem, tak jak nám bude přát počasí. Při dob-
rém jídle a pití se pobavíme, popovídáme, vyměníme názory, předáme zkuše-
nosti. Letos Vás zveme do nádherného prostředí Českého Ráje, do kraje   
s mnohými možnostmi turistiky, cykloturistiky, památek a zajímavostí, takže 
budeme mít program pro slunečné dny, ale i v případě, že bude deštivo 
a chladno. Vybrala jsem krásný hotel rodinného typu s vyhlášenou kuchyní, 
přímo v srdci Českého Ráje v těsném sousedství zámku Hrubá Skála.

Termín: 21. - 23. 6. 2013
Cena: pro člena ČPS  2.300,- Kč, pro nečlena 2.600,- Kč 

V ceně je zahrnuto ubytování, stravování, i nějaký dobrý mok, vstupné - jesky-
ně, zámek a sobotní grilování. Zbývá již jen káva a voda - nápoje si zaplatíme 
každý sám. Parkování je v ceně před hotelem. Skvělá dostupnost je i od vlaku 
či autobusu. Info na webových stránkách hotelu. Ráda bych požádala členy, 
kteří pojedou autem, aby mi sdělili, zda by mohli a chtěli případně vzít na vol-
ná místa spolucestující. Počet míst je limitován - maximálně 25 osob. Již nyní 
se můžete podívat na webové stránky hotelu  www.hotel-stekl.cz.

Relaxační víkend

Pátek 21. 6.
15.00 -17.00 hodin - Příjezd

do 18.00 hodin - Ubytování

18.30 hodin - Společná  
tříchodová večeře  
s přátelským posezením

Sobota 22. 6. 
8.00  hodin - Snídaně
9.00 hodin -  Společný odjez do Bozkovské dolomitové jeskyně,  

oběd budeme mít s sebou
13.00 hodin -  návštěva zámku  Hrubý Rohozec (oba okruhy), na závěr 

prohlídky můžeme posedět v zámecké kavárně u Johanky.
16.00-17.00 hodin - Návrat  a odpočinek
19.00 hodin -  Večeře - grilovaná žebra a kolena, dobrý mok a zábava, 

tak dlouho, jak to vydržíme, nebo než odbije závěrečná.

Neděle 23. 6.
8.00 hodin - Snídaně

9.00-11.30 hodin -  
Vzdělávací seminář

12.00 - Oběd  
o třech chodech

Rozloučení

Program

V zájmu všech zúčastněných stran a hladkého průběhu Vás žádám o přihlášení do 15. května 2013 
(včetně platby, kterou poukažte na číslo účtu ČPS: 101 104 39 59/5500,  jako VS uveďte členské číslo, do avíza - relax +  jméno a příjmení) 
 na mailové adrese: huskovah@seznam.cz.  
Písemně na adrese: Hana Hušková, Bělehradská 458, 530 09 Pardubice nebo telefonicky na čísle: 720 148 478
Srdečně Vás zve jménem České podiatrické společnosti a těší se na společně strávené chvíle klidu a pohody. 
Hušková Hana


