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děkuji za Vaše e-maily, náměty a připomínky. V měsíci 
červnu jsme změnili webhosting našich stránek i webmas-
tera. Stránky byly krátce při překlápění mimo provoz a ne-
mohli jsme vkládat fotografie. V posledních dnech, jak jste 
určitě zjistili, se nám podařilo doplnit fotogalerii. Průběžně 
se objevují na stránkách nové kurzy a akce. Blíží se veletrh 

v Letňanech a s ním opět workshop, refresh s psychologií v pedikérské  praxi a další 
novinky. Jednou z nich je projekt České podiatrické společnosti ve spolupráci 
s  Ing.  Lenkou Konečnou a dalšími partnery: „Cvičení dětí pro zdravý vývoj nožiček”. 
Prevence problémů nohou začíná v dětském věku, nenechte si vystoupení ujít. V říjnu 
se koná světový kongres podiatrie v Římě. Je to jedinečná příležitost k účasti na tak 
významné akci, která se koná na evropském kontinentu s možností vzdělávání se na 
mezinárodním fóru spojeným s výstavou firem. Ke konci listopadu připravujeme ví-
kendové setkání s výletem za historií vzniku pedikúry a obouvání v Československu 
spojené s wellness pobytem. Pracujeme na mnoha dalších projektech nejen s ČOKOU, 
ale i s dalšími institucemi. Včas Vás budeme informovat. Naše členská základna se dy-
namicky rozšiřuje, hodně členů obnovuje členství a mnoho nových firem s námi začíná 
spolupracovat. Přeji Vám všem hezký zbytek léta, načerpání potřebné energie ze slun-
ných dnů, mnoho klientů a těším se na setkání s Vámi.

MUDr. Marie Součková - prezidentka ČPS

Milí členové,

Změna sídla
příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: podiatrie@seznam.cz
písemně na adresu redakce: Česká podiatrická společnost o.s.,  
redakční rada, U Vršovického nádraží 14, 101 00 praha 10.

Podklady pro zasílání textů a obrazové dokumentace do Podiatrických listů.
<   K textu připojte prohlášení, že příspěvek nebyl publikován nebo nabídnut ke zveřejnění v jiném 

časopise. Redakce si vyhrazuje právo na krácení či úpravy textů, o nichž bude autory informovat.
<   U textu musí být uvedeno celé jméno autora/autorů
<   Pokud přejímáte článek od jiného autora, redakce vyžaduje jeho souhlas se zveřejněním článku.

Seznam použité literatury:
<   Časopis: příjmení a iniciály jmen autorů (nejvýše tří, poté doplnit „a kol.“).  

 Název práce v jazyce originálu. Název časopisu, rok vydání, ročník, stránkový rozsah.
<   Kniha: příjmení a iniciály jmen všech autorů (nejvýše tří, poté doplnit „a kol.“).  

Název knihy, místo vydání, nakladatelství a rok vydání.
<   Internetový zdroj: kompletní internetový odkaz na dokument (včetně data návštěvy na dané adrese).

Obrazová dokumentace
<   Fotografie, grafy, schémata, tabulky a jinou obrazovou dokumentaci zasílejte v elektronické 

podobě - fota v grafickém formátu JPG nebo TIF v rozlišení 300 dpi, grafy ve formátu PDF.  
U většího rozsahu či počtu obrázků doporučujeme jejich zaslání na CD.

<  Nevkládejte obrázky do Wordu!
<   Ke každému souboru v grafickém formátu (obsahujícím obrázek, graf, tabulku apod.) je třeba 

připojit číslo a zkrácený název. Na konec textu článku/kazuistiky pak připojte očíslovaný seznam 
všech obrazových příloh a přesné popisky. U fotografií připojte také celé jméno jejich autora nebo 
uveďte, odkud fotopříloha pochází (z archivu autora, zdravotnického zařízení apod.).
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Rozhovor s mistrem sportu
Mgr. Ludmilou Duchoňovou
Atletika - dříve lehká atletika, základ-
ní sportovní odvětví zahrnující běhy, 
skoky, vrhy a hody, sportovní chůzi 
a víceboje. V antickém Řecku byla atle-
tika hlavní náplní antických olympij-
ských her. Dějiny atletiky můžeme 
rozdělit na atletický starověk, středo-
věk a novověk. Dějiny české atletiky 
kopírují světový historický vývoj atleti-
ky s odrazem společenských podmínek 
na našem území. Ohlédnutím do na-
šich dějin a písemností v roce 1297 se 
objevuje první písemný doklad o běhu 
na počest korunovace Václava II. (Zbra-
slavská kronika). V roce 1449 se konal 
běh podél vinice (Pražské viniční kni-
hy). Další písemná zmínka spadá do 
14. století - Jemnice (Třebíč) „běh 
o  Barchan-plátno“ - koná se dodnes. 
Teprve v 16. století jsou písemné do-
klady o „vrhání TOUŠEM-diskem“ na 
lidových slavnostech, Jan Amos Ko-
menský (Brána jazyků) popisuje hod 
koulí a běh o závod.

Základy novodobé atletiky byly polo-
ženy v 19. století v Anglii a i u nás po 
vzoru Anglie vznikají samostatné spor-
tovní kluby, následně Česká atletická 
amatérská unie, Svazy házené a žen-
ských sportů s tvorbou mnoha dělnic-
kých tělovýchovných jednot po válce 
se sjednocením s různými spolky včet-
ně Sokola do ČSTV atd. Sport se stal 

nástrojem a měřítkem srovnání socia-
listických a kapitalistických zemí. 60. - 
70. léta jsou v duchu velkých úspěchů 
československé atletiky. Mezi úspěšné 
sportovkyně tohoto období patří beze-
sporu i paní Mgr. L. Duchoňová.

Paní magistro Duchoňová, lidé mají 
Vaše začátky ve vrhu koulí spojené 
s Vaším jménem za svobodna Jambo-
rová. Dosáhla jste hodně sportovních 
úspěchů?

Evropský rekord ve vrhu koulí v junior-
ské kategorii, získání státního vyzna-
menání - titul „Mistr sportu“, vytvoření 
československého rekordu ve vrhu 
koulí v kategorii dorostenecké, potom 
juniorské a následně pak v  seniorské 
kategorii.

Československo jste reprezentovala 
ve vrhu koulí po dobu 2O let, ale této 
disciplíně jste se věnovala celkem 25 
let. Za tu dobu jste získala více než 
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500 medailí. Z  jakého úspěchu máte 
Vy osobně největší radost?

Vybrat jen jeden nelze, bylo jich od 
roku 1958 až do roku 1984 velmi mno-
ho. Snad nejvíce si vážím sportovního 
přátelství, které je zvláštní a velmi sil-
né. Je to tím, co sportovci zažívají. Jsou 
spolu ve chvílích slávy i zmaru, a tak 
vznikají pouta přátelství, proti které-
mu ani všemocný čas nic nedokáže. 
A tak často vzpomenu na Tomáše Jun-
gwirtha, Láďu Kříže, bratry Mandlí-
kovce, Ludvu Daňka, ale nejvíce na 

manžele Zátopkovi, hlavně Danu, se 
kterou mne pojí dlouholeté sportovní 
přátelství.
Kdo Vás k tomuto sportu přivedl?
Učitel tělesné výchovy a zeměpisu Ja-
roslav Jungmann, který byl také deset 
let mým prvním trenérem. Později 
mne trénoval na fakultě tělesné vý-
chovy a sportu profesor Václav Vomáč-
ka dále Jiří Skobla, držitel olympijské 
medaile z Melbern 1956 a náš dlouho-
letý reprezentant ve vrhu koulí a také 
Milan Dumbrovský.
Dostat se na úroveň mezinárodní  
reprezentace není nijak jednoduché.  
Co vše jste pro to musela udělat?
Zpočátku stačilo trénovat 2 hodiny 
denně, ale brzy z  toho bylo 5 hodin. 
Abych mohla být uvolňována na spor-
tovní soustředění ve středisku v Nym-
burce a na závody v zahraničí, musela 
jsem mít výborné výsledky ve škole. 
K  tomu všemu jsem si musela vést 
sportovní deník, kde jsem si zapisovala, 

kolik hodin denně spím, tréninkové 
dávky a samozřejmostí byla i hmot-
nost s  přísným dodržováním živo-
tosprávy.

Jaké byly Vaše začátky?
Se sportem jsem začala jako 13 letá na 
základní škole a potom jsem se spor-
tem pokračovala na jedenáctileté 
střední škole v  Podbořanech. Nejvíce 
mne bavily kolektivní sporty - basket-
bal (aktivně 6 let krajský přebor) a vo-
lejbal (20 let krajský a okresní přebor). 

Na první okresní přebory v atletice nás 
přihlásil učitel tělesné výchovy Jaro-
slav Jungman. Největšího úspěchu 
jsem dosáhla ve vrhu koulí - 9,20 m 
a  začala jsem pravidelně trénovat, 
i  když se mi tato disciplína nelíbila. 
V roce 1959, v 15 letech, jsem se popr-
vé stala přebornicí ve vrhu koulí.

Dvacetpět let aktivního sportovního 
života zanechá na člověku určité stig-
ma, časem se objevují problémy po-
hybového aparátu, nějaké ty bolesti, 

deformity. Obzvláště vrh koulí zname-
ná hodně velkou zátěž na dolní konče-
tiny. Jak nyní prožíváte seniorský věk? 
Za dobu aktivní sportovní činnosti se 
postupem času začaly ozývat kolena, 
bolesti nohou a objevily se i deformity 
prstů vlivem přetěžování, a proto pra-
videlně denně jezdím na kole, dvakrát 
týdně plavu. Hodně se věnuji vnukům 
a občas i ještě vypomáhám na  hodi-
nách tělesné výchovy nebo češtiny na 
místním gymnáziu. Pasívně sleduji 
všechny významné soutěže v atletice, 
volejbalu a basketbalu. 
Lehká atletika je základem všech 
sportů. Pěstuje rychlost, sílu, obrat-
nost a vytrvalost. Čím je pro Vás toto 
odvětví sportu tak zajímavé?
Pro mne je „tvář atletiky“ nádherná. 
Tvář uspokojení ze sama sebe, tvář 
slastných okamžiků opojení z  vítěz-
ství, tvář boje za své barvy, za svou 
zemi, tvář upřímnosti a obdivu k výko-
nu soupeře, tvář stažená grimasou 
nesmírného úsilí, tvář překročená 
vlastního stínu, tvář uvolněnou bez-
meznou radostí, tvář zvlhlou vlastní 
slzou, tvář okamžiku beznaděje, tvář 
s  pohybujícími se rty hymnou, tvář 
nekompromisnosti, spravedlivého roz-
hodnutí, tvář úcty k soupeři, tvář tvr-
došíjné odhodlanosti, tvář prostě lid-
sky atletická. Proto byl a stále je pro 
mne tento sport tak zajímavý.

S paní Mgr. Ludmilou Duchoňovou  
mistrem sportu si povídala  
MUDr. Marie Součková,  
prezidentka ČPS

5
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Všeobecná zdravotní pojišťovna (dále už jen VZp) vydala číselník, ve kterém  
je specifikováno, který lékař specialista může předepisovat protetickou pomůcku, 
zdali je plně hrazena zdravotními pojišťovnami, případně zdali je nutné požádat  
o schválení revizního lékaře.

ortopedickoprotetické (dále už jen 
op) pomůcky individuálně zhotovo-
vané předepisují smluvní lékaři  
pojišťoven.
odbornosti lékařů jsou:

OP  -  lékař s atestací  
ortopedického protetika

ORT  - ortoped
CHI  - chirurg
REH  - rehabilitační lékař
NEU  - neurolog

Výrobce individuálně zhotovené op 
pomůcky musí mí pro tuto činnost 
uzavřenou smlouvu s příslušným útva-
rem Úp VZp. U některých druhů op 
musí předložit výrobce příslušné zdra-
votní pojišťovně cenovou předkalkulaci, 
která obsahuje název firmy, rozpis jed-
notlivých dílců včetně nákupních cen, 
předpokládaný počet výrobních hodin 
a hodinovou sazbu.

V číselníku je také uveden časový hori-
zont. to znamená v jakém časovém 
období je možné pomůcku předepsat. 
Například jedenkrát za rok, nebo jeden-
krát za půl roku apod. toto časové  
období nám udává, za jakou dobu lze 
pomůcku stejného typu předepsat 
v případě nutnosti znovu. U dětských 
pacientů je možno indikovat protetic-
kou pomůcku častěji vzhledem k tomu, 
že v období růstu dochází k výškovým, 
váhovým i obvodovým změnám.

Indikace  
protetických 
pomůcek

6
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protetické pomůcky jsou rozděleny v sazebníku VZp 
do tří kategorií, které nazýváme skupinami.

Skupina 05
patří sem protézy na dolní i horní končetiny, ortézy  
na trup i končetiny, a to pevné plastové, ale i elastické, 
takzvané měkké bandáže. Například u protéz dolních 
končetin (dále už jen dk) funkční indikace protézy 
představuje návrh uspořádání protézy dk podle  
očekávaného stupně aktivity uživatele v závislosti  
na jeho celkovém zdravotním stavu. aktivita pacienta 
je rozdělena do pěti skupin. Stupeň aktivity určuje 
stávající úroveň aktivit uživatele a zejména očekávané 
předpoklady a přínosy s navrženým technickým  
vybavením.

Skupina 16
do této skupiny zařazujeme ortopedické vložky indivi-
duální a speciální, různé úpravy vložek i vlastní obuvi 
(rozumíme tím vyrovnání zkratu končetiny i délkový 
zkrat nohy, valgozitu nebo varozitu hlezenního kloubu, 
pronaci nebo supinaci přednoží a u dětí ještě korekci 
postavení patní kosti). také sem patří výroba ortope-
dické obuvi a zapracování komponentů do vlastní 
obuvi.

Skupina 04
to jsou všechny sériové pomůcky.  
Některé jsou částečně hrazené zdravotními  
pojišťovnami.

Milan Ságl

7



podiatrické listy  2/2013

www.podiatrie.cz8

Dvě hlavní choroby potních 
žláz se zaměřením na nohy
Potní žlázy se nacházejí na celém těle člověka a jejich hlavní funkcí je udržovat vnitřní teplotu a chránit tělo před 
přehřátím. Proto je pocení fyziologickým procesem a pro člověka je nutné. Pokud však z nějakého důvodu dojde 
k nerovnováze (přílišné nebo naopak žádné pocení), vznikají potíže, které mohou být nepříjemné, mohou ome-
zovat kvalitu života, ale mohou být také příznakem nemoci.

9   nedostatečná činnost potních 
žláz nemusí mít tak příjemné 
projevy, jak by se mohlo na první 
pohled zdát. Je totiž často dopro-
vázena velmi suchou kůží, vzni-
kem bolestivých prasklin, tvrdých 
mozolů, puchýřů, svědění, olupo-
vání kůže, infekcemi v důsledku 
porušené ochranné bariéry kůže. 
I suchá pokožka nohou se proto 
může potýkat s nepříjemným 
zápachem.

9   příčiny postižení mohou opět 
spočívat v celkovém onemocnění 
(diabetes mellitus, hypothyreóza, 
ekzém, lupénka), nevhodné péči 
o nohy, nevhodné obuvi. 

9   I v případě, kdy projevy klienta 
neomezují, je třeba problém řešit, 
aby se předešlo infekci jak plísně-
mi, bakteriemi (infekce streptoko-
kem způsobuje onemocnění  
erysipel), viry (bradavice), tak  
poškození kůže a u diabetiků  
tvorbě nehojících se ran.

POCENÍ NEDOSTATEČNÉ 
HYPOHIDRÓZA

postUpy k oMezení zápachU
9   Do obuvi jsou vhodné deodoranty ve dne, granule  

a filtry do obuvi na noc. Přednost mají výrobky  
s dezinfekční přísadou, bylinami.

9   Do koupele je příjemné přidávat oleje, které zvláční  
pokožku a zároveň ji příjemně provoní.  
Při péči o nohy můžeme zvolit také SPA olej s obsahem  
Tea tree oleje.

postUpy k dosažení zdraVé, 
VláČné pokožky
9   Nemáčet nohy příliš dlouho v příliš teplé vodě (vysušuje), 

nepřidávat do koupele změkčovadla a soli. Suchou, ztvrd-
lou kůži odstraňovat raději na sucho, neodstraňovat mozoly 
skalpelem (nebezpečí poranění).

9   Dle stavu kůže několikrát denně, nejméně však alespoň  
na noc používat krémy na ošetření pokožky (s obsahem 
včelího vosku, ureou).

9   Neodstraňovat mozoly příliš do hloubky, může dojít  
k poranění.

9   Myslet na možnost infekce hyperkeratotickou formou 
plísně, při nezlepšení stavu při dobré péči o nohy odeslat 
klienta k dermatologovi.

9   Je možné užívat potravinové doplňky (Zinek, Silicea), které 
působí na regeneraci pokožky, nehtů a vlasů, omezit ve 
stravě sladkosti (napomáhají infekci kvasinkami), diabetici 
by si měli hlídat hladinu glykemie v normálním rozmezí 
(tzv. normoglykemie).

9   Vložky do obuvi by měly být měkké, nejlépe protismykové. 
Pomáhají v prevenci ranek, které jsou vždy zdrojem infekce, 
u diabetiků i nehojících se ran, které mohou mít pro nohu 
fatální důsledky.

9   Účinná je také masáž nohou nebo celého těla vhodnými 
oleji s pěstící složkou. 
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Fyziologické množství vyloučeného potu je přibližně 
500 ml za den. Ženy však mají méně potních žláz než 
muži a tyto jsou navíc méně aktivní. vylučování potu 
může být zvýšené jako běžná reakce na vyšší příjem te-
kutin, vysokou okolní teplotu, zvýšenou námahu (běh), 
stres. v  tomto případě se nejedná o chorobný jev. pot 
může mít také fyziologicky ovlivněný pach. dochází 
k  tomu po požití určitých potravin, jako jsou cibule, 
kmín, česnek, kari, ryby uzené a ryby v oleji. nadměrné 
pocení může být způsobené vrozenou vysokou koncen-
trací potních žláz na rukou a nohou. dále se na něm po-
dílí akutní infekce (horečka), chronické infekce (př. tBc, 
aIds), menopauza (tzv. návaly horka), diabetes mellitus 
(zvýšené pocení a močení), hyperthyreoza, vysoký krev-
ní tlak, obezita, špatná životospráva, abstinenční přízna-
ky, nádory, některé léky (antidepresiva), syntetický oděv 
a ložní prádlo, neurologické onemocnění. 
nadměrná tvorba potu značně komplikuje život postiže-
ného člověka. může trpět dehydratací (nedostatkem te-
kutin), iontovou dysbalancí s  křečemi, potníčky, časté 
jsou infekce bakteriální a plísňové, často spojené se zá-
pachem. z toho pramení časté psychické potíže - cítí se 
depresivní a frustrovaní v každodenních činnostech. po-
strádají sebevědomí. omezují společenské akce, setká-
vání s přáteli, rodinou. mohou se tak ocitnout až v sociál-
ní izolaci. pocení jako nemoc omezuje také jejich 
koníčky, zaměstnání i intimní život. co může pedikérka 
pro takto postiženého klienta udělat? v prvé řadě je tře-
ba citlivě zjistit, zda hyperhidróza nemůže souviset s cel-
kovým onemocněním - v tomto případě musí klientovi 
doporučit návštěvu lékaře. pokud se jedná skutečně 
pouze o nadměrnou tvorbu potu, můžeme doporučit 
konzervativní léčbu. zároveň je třeba empaticky po-
vzbuzovat jeho sebevědomí, nedat na sobě znát, že by 
práce pedikérky mohla být nepříjemná, nedávat rady 
v  případě, kdy o ně klient zjevně nestojí. Je třeba také 
vědět, že pot sám o sobě nepáchne. zápach způsobují 
bakterie, které pot rozkládají.

POCENÍ NADMĚRNÉ
HYPERHIDRÓZA

postUpy k oMezení pocení
9   Prádlo s koloidním stříbrem (hlavně ponožky) potla-

čuje růst bakterií a plísní, neřeší však problém sám 
o sobě, je třeba kombinovat s dalšími postupy.

9   Deodoranty jsou pomocnými prostředky, které netlu-
mí tvorbu potu, ale překrývají nebo potlačují nepří-
jemný zápach. Klient je používá dle potřeby v průbě-
hu dne dle potřeby.

9   Protipotivý gel na nohy s obsahem bylin a mentolu 
pomůže tlumit pocení, udržuje nohy svěží a bez 
zápachu.

9   Antiperspiranty snižují tvorbu potu dvěma možnými 
způsoby. Buď mechanicky uzavírají vývody potních 
žláz, nebo působením na epitel potních žláz snižují 
jejich funkční aktivitu. Hlavními složkami jsou soli 
hliníku, které mohou někdy způsobit podráždění kůže, 
alergické reakce a svědění. Tyto preparáty se aplikují  
po umytí nohou na noc.

9   Potravní doplňky zahrnují hlavně homeopatika,  
která by měl doporučit vyškolený odborník. 

9   Medikamenty, iontoforéza, aplikace botulotoxinu A  
a chirurgická terapie patří pouze do rukou lékaře, 
proto se jimi zabývat podrobněji nebudeme.

postUpy k oMezení zápachU
9   Deodoranty na pokožku a do obuvi přes den pomohou 

udržovat komfort klienta, který musí během dne 
sundat obuv (př. zaměstnání, kdy navštěvuje klienty 
u nich doma).

9   Deo granule do obuvi a filtry do obuvi působí velmi 
účinně nejen proti zápachu, ale obuv zároveň dezinfi-
kují. Do obuvi se vkládají většinou na noc, ráno  
je připravena k použití.

9   Vložky do obuvi potlačující pachy - působí v obuvi 
stále, vyndají se, až když jsou natolik použité,  
že přestanou plnit svoji funkci. Nahradí se novými. 
Působí opět dezinfekčně, eliminují zápach a navozují 
pocit sucha.

9   Důsledná hygiena je naprostou nutností. Zde je třeba 
zmínit výměnu ponožek i během dne, střídání bot,  
aby mohly vyschnout, omezení nošení sportovních bot, 
které jsou obvykle méně prodyšné než klasické boty  
a nohy se v ní víc potí. Do koupele pro nohy je možno 
přidat různé soli, které mírně vysušují a zároveň 
dezinfikují chodidla.
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Dne 1O. 7. 2013 se konalo v Brně jednání mezi prezidentkou 
ČPS MUDr. Marii Součkovou a 2. viceprezidentem MUDr. Vla-
dimírem Holoubkem a zástupci řešitelského týmu projektu 
TrainOrthot“ Doc. Petrem Hlaváčkem a paní Ing. Martinou 
Černekovou, Ph.D z Ústavu fyziky a materiálového inženýrství 
fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Doc. Hlaváček informoval přítomné o nadnárodním on-line 
kurzu zaměřeném na vzdělávání odborníků, zabývajících se 
onemocněním nohou, a to především v  oblasti ortopedie 
a protetiky. Na přípravě e-learningového vzdělávacího portálu 
se v  rámci mezinárodního projektu „TrainOrthot“. Kurz bude 
zaměřen na problematiku vyšetření lidského těla, patologické 
stavy nohou, zaznamenání tvaru a velikosti nohy, návrh obuvi 
včetně vzdělávání v konstrukčním řešení obuvi a stélek. Cílem 
projektu je usnadnit přístup k celoživotnímu vzdělávání 
a zmenšit rozdíly mezi odborníky v oblasti ortopedického, or-
totického a protetického oboru v  zemích Evropy. Tento pro-
gram je určen ke zvýšení kompetencí a dovedností jednotli-
vých specialistů. Zájemcům mimo jiné i poskytne odbornou 
přípravu, která jim pomůže přizpůsobit se měnícímu se trhu 
a  požadavkům zákazníka. Lektory jednotlivých kurzů budou 
výzkumní pracovníci ze zúčastněných vědecko-výzkumných 
center a jejich úkolem bude m.j. seznámit účastníky s novými 
technologiemi a inovačními materiály. Česká podiatrická spo-
lečnost přijala nabídku účasti prostřednictvím deseti zástupců 
napříč členskou základnou v pilotním testování a ověření vy-
tvořeného kurzu na podzim letošního roku nutného, k zpro-
voznění e-learningového vzdělávacího portálu, jehož zahájení 
se předpokládá začátkem roku 2014. E-learningová forma je 
úžasnou možností získat zvýšení kvalifikace prakticky z domo-
va. Věřím, že až bude projekt zprovozněn, že se zapojí hodně 
členů do systému e-learningového vzdělávání.

MUDr. Marie Součková, prezidentka ČPS

pro členy české podiatrické společnosti, 
jedinečná možnost, jak se stát  

odborníkem z domova

E-learningové vzděláváníE-learningové vzdělávání



podiatrické listy  2/2013

www.podiatrie.cz12

Třetí setkání konsorcia projektu Trainorthot Leonardo („nadná-
rodní on-line kurz, poskytující konkrétní odborné vzdělávání 
lidem profesně se zabývajícím léčbou patologií nohou“) se ko-
nalo v květnu 2013 na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Tento projekt je zaměřen na rozvoj nadnárodního on-line kur-
zu, který je určen pro specialisty a studenty v oboru ortotiky 
a protetiky z různých zemí Evropy.
Hlavním úkolem tohoto projektu je zmenšit rozdíly mezi od-
borníky v oblasti ortopedického, ortotického a protetického 
oboru v zemích Evropy pomocí vzdělávacího programu. Tento 
program je určen ke zvýšení kompetencí a dovedností jednotli-
vých specialistů. Dále poskytuje zájemcům vzdělávací základ 
a odbornou přípravu, která jim pomůže přizpůsobit se měnící-
mu trhu a požadavkům zákazníka.
Projekt Trainorthot staví na výsledcích výzkumu a vývoje před-
chozího projektu INNOFOOT (Inovační léčebné poruchy nohou 
COLL-CT-2006-030468). V rámci projektu INNOFOOT byly vy-
tvořeny obecné školící materiály, které nebyly přizpůsobené 
profesním profilům jednotlivých zemí. K vytvoření těchto vý-
ukových materiálů byla mimo jiné využita sbírka knih 
„Orthopedische Schoentechniek“, která byla vydána Nizozem-
ským ortopedickým sdružením NVOS, a v rámci projektu Trai-
northot je možné využívat tyto materiály pro výukové účely.

Během prvního roku (prosinec 2011 - listopad 2012) národní 
a mezinárodní profesní asociace a vzdělávací instituce zapoje-
né do projektu pracovaly na identifikaci vzdělávacích potřeb 
v  různých zemích zapojených do projektu (Česká republika, 
Slovensko, Velká Británie a Španělsko) a přizpůsobení obsahu 
kurzu těmto potřebám. Setkání ve Zlíně umožnilo partnerům 
shrnout a zhodnotit pokrok dosažený během předešlých pěti 
měsíců realizace projektu. Během tohoto období (leden-kvě-
ten 2013) se partneři věnovali překladu originální anglické 
verze vzdělávacích materiálů do tří jiných jazyků (španělština, 
čeština a slovenština), tvorbě struktury on-line platformy a pří-
pravě vzdělávacích materiálů a jejich obsahu - to vše by mělo 
být dokončeno do konce června 2013.
Třetí zasedání konsorcia bylo cennou příležitostí k setkání, k vý-
měně informací a posouzení pokroku prací na projektu, k pro-
jednaní stávajícího stavu, vyjasnění některých otázek a dohod-
nutí se na dalším postupu.
V nadcházejících měsících se řešitelé projektu zaměří na do-
končení on-line platformy. Poté bude realizováno pilotní testo-
vání a validace kurzů samostatně v České republice, na Sloven-
sku, ve Španělsku a ve Velké Británii. Pilotní kurz bude trvat 
sedm týdnů (od konce září do začátku listopadu 2013).

Třetí setkání konsorcia projektu Trainorthot 
vývoj e-learningové platformy

project acronym:  TRAINORTHOT 
project title:   Trans-national on-line course to provide specific, vocational training to professionals  

on the treatment of foot pathologies
project number: 2011-1-SK1-LEO05-02875 
project web page: www.trainorthot.eu
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E-learningový kurz má následující strukturu:
Module 1:  Úvod do problematiky vyšetření lidského těla

Module 2:  Patologické stavy nohou

Module 3:  Zaznamenání tvaru a velikosti nohy

Module 4:  Návrh obuvi

Module 5:  Kopyta

Module 6:  Úvod do problematiky výroby obuvi

Module 7:  Úpravy obuvi a stélek

Pokud budete mít zájem účastnit se pilotního testování, pro-
sím, neváhejte a obraťte se na svého místního řešitele za úče-
lem získání bližších informací k pilotnímu testování (dostup-
nost a podmínky). Prosím, použijte PILOT TRAINORTHOT jako 
předmět e-mailu.

Kontaktní osoby jednotlivých řešitelských týmů:
Česká republika:  cernekova@ft.utb.cz 
Slovensko: trainorthot@apto.sk 
Španělsko: ibv@ibv.upv.es 
Velká Británie:  S.Hutchins@salford.ac.uk

Trainorthot je dvouletý projekt financovaný Evropskou unií v rámci programu celoživotního vzdělávání. Koordinátorem projektu je  
APTO (Asociace pracovníků technické ortopedie na Slovensku), a podílí se na něm další čtyřmi partneři: ISPO (Mezinárodní 
společnost pro protetiku a ortotiku), UTB (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), IBV (Institut biomechaniky ve Valencie) a UOS 
(Univerzita v Salfordu).

„Za obsah této publikace ručí vydavatelé. Evropská komise není odpovědná za použití informací.“

The content of the publication is the sole responsibility of the publisher.  
The European Commission is not liable for any use that may be made of the information
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Ve dnech 6. - 7. 9. 2013 se koná veletrh World of Beauty and 
Spa podzim 2013 v Letňanech. Česká podiatrická společnost 
pro své členy a sympatizanty připravila systém vzdělávání for-
mou 3. worshopu a refresh kurzu s  úvodem do psychologie 
v  pedikérské praxi. V pátek 6. 9. 2013 od 11 hodin bude na 
hlavním pódiu veletrhu představen projekt ČPS ve spolupráci 
s  Ing. Lenkou Konečnou a dalšími partnery: „Cvičení dětí pro 
zdravý vývoj nožiček“. Jedná se o vystoupení dětí ve věku 
3-6  let pod vedením fyzioterapeutky Bc. Blanky Burockové 
s  ukázkou některých   částí programu Vítkova chodníku   Ivy 
Kamencové za doprovodu dětského souboru Mourek sbormis-
tryně Evy Koupilové. Prevence problémů nohou začíná v dět-
ském věku, nenechte si vystoupení ujít.  Na stánku ČPS budete 

mít možnost získat odpovědi na dotazy z řad lékařů,  konzul-
tovat  případy z praxe, celodenně bude probíhat videoukázka 
špon. Opět bude možnost vstoupit do České podiatrické spo-
lečnosti nebo obnovit členství přímou platbou členského pří-
spěvku, který je stále ve výši 550,- Kč na rok. Návštěvníkům 
z  řad veřejnosti poskytneme na stánku poradenství a další  
informace. Vstupenky pro členy ČPS na veletrh jsou zdarma. 
Zájemci o  vstupenky žádejte už nyní e-mailem: podiatrie@
seznam.cz,  1 kus na člena, uveďte vždy své členské číslo. Vstu-
penky budou zaslány spolu s Podiatrickými listy č. 2 v průběhu 
měsíce srpna 2013. Všichni jste srdečně zváni. 

MUDr. Marie Součková, prezidentka ČPS

Za veletrhem  
a vzděláváním  do Letňan
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NOvINka

Dva nové přípravky pro dobrý pocit
Gehwol fUsskraft soft feet peeling a creme

Existuje něco hezčího než zákazník, který po ošetření spokojeně odchází z Vaší praxe? Základem je samo-
zřejmě dobrý výsledek ošetření. Štěstí je ale možné vyjít i trochu vstříc. Vy jako specialista na péči o nohy 
můžete svým zákazníkům poskytnout příjemné chvilky v rámci své práce. Působivý a emocionální závěr 
každého ošetření proto ve většině případů představuje masáž nohou.

Proč ale čekat až na konec ošetření? Mnohem lepší je, když  
zákazník už na začátku Vašeho ošetření okusí úžasný pocit  
exkluzivního hýčkání. Pro tento účel slouží nový přípravek GEH-
WOL FUSSKRAFT Soft Feet Peeling. Jemný bambusový prášek 
a krystaly cukru, vosk z jojoby, výtažek z medu, avokádový olej 
a vitamín E ihned dělají z koupele nohou zážitek naplněný po-
city regenerace a péče jako někde v lázních. Jemná letní vůně 
typická pro přípravky Soft-Feet dokonale podtrhuje princip 
této nové produktové řady: Péčí o nohy k  hezkým pocitům. 

Aroma-masáž s peelingem
Chodidla a nohy se před koupelí lehce navlhčí a potom se na-
masírují zeleno-bílým, třpytícím se přípravkem s krystalky a se 
svěží, ale nevtíravou vůní. Vedle příjemných pocitů pramení-
cích z masáže se přitom stane následující: jemné krystaly cukru 
napřed důkladně odstraní odumřelé buňky z  nejvyšší vrstvy 
kůže. Cukr se přitom pozvolna rozpouští, takže po něm nezů-
stanou žádné lepivé zbytky. Po oděru cukrem následuje jemné 
vyhlazení kůže pomletým bambusem. Pro druhý stupeň pee-
lingu se nejlépe hodí dřevitá sladká tráva. Bambus se potom 
chová jako přírodní kyselina křemičitá, která pomletému práš-
ku propůjčuje bílou barvu. Surovina proto může být zpracová-
vána jako neutrální kosmetický přípravek. Důležité jsou však 
strukturální vlastnosti kyseliny křemičité. V pomletém bambu-
sovém prášku je křemičitý minerál obsažen ve formě mikrope-
rel s ostrými hranami. Při aplikaci se tyto částice ve velké ploše 
v reliéfu kůže rozpadají a jsou díky své tvrdé struktuře schopny 
odstranit dokonce i ty nejmenší nerovnosti kůže. Peelingová 
kompozice z cukru a bambusu tak za sebou zanechává mimo-
řádně hladkou a krásnou kůží - a to prakticky v průběhu příjem-
né masáže chodidel a nohou, jejíž tonizující efekt je ještě zesí-
len jemnými kuličkami vosku.

Peeling a dokonalá péče
Protože je čerstvě odkrytý povrch kůže citlivý a potřebuje ochra-
nu, je složení nového přípravku Soft Feet Peeling doplněno 

o vysoký podíl pečujících látek. Pro tento účel se nejlépe hodí 
avokádo. Vitamíny a esenciální nenasycené mastné kyseliny 
obsažené v avokádovém oleji tvoří důležité součásti kožní bari-
éry. Olej se do pokožky dobře vsakuje a stabilizuje v ní její bari-
érové vlastnosti. Tímto způsobem posiluje ochrannou funkci 
kůže, která na jednu stranu brání pronikání choroboplodných 
zárodků z  vnějšku a současně reguluje ztráty vlhkosti zevnitř. 
Avokádový olej je obzvláště jemný, je dobře snášen i citlivou 
pokožkou a podporuje vyhlazující účinek peelingu.
Jako poskytovatelé vlhkosti jsou v peelingové receptuře použi-
ty extrakt z medu a vitamín E. Extrakt je bohatý na oligosacha-
ridy. Přitom se jedná o velké hydrofilní molekuly cukru, které 
díky své polární struktuře váží vlhkost v horní zrohovatělé vrst-
vě. Podobně se chová acetát vitamínu E: vitamín E je rozpustný 
v  tuku, má ale bipolární strukturu, takže i on může svými ve 
vodě rozpustnými složkami udržovat vlhkost v  kůži. Kromě 
toho mohou být jeho mo-
lekuly napevno zabudovány 
do membrán kožních bu-
něk, takže vitamín E slouží 
i  pro jejich ochranu a zabra-
ňuje předčasnému stárnutí 
kůže. Jojoba přináší okamžitý 
pocit hebké a sametové mladé 
kůže. Uložené zásoby vlhkosti 
zmírňují tvorbu vrásek a podpo-
rují vyhlazující účinek krému 
FUSS-KRAFT Soft Feet Peeling.

Správné použití
Kůži dobře navlhčete.  
Naneste peeling a vmasírujte jej.  
Po masáži zbytek peelingu spolu 
s odloučenými šupinkami  
kůže dobře opláchněte.
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NOvINka

Hebký pocit pro jemnou kůži na nohou 

Po ošetření stejně jako před ošetřením
Optimálním doplňkem k peelingu je Soft Feet Creme - i v pedi-
kérské praxi. Se speciálním, hluboce účinným hyaluronem, ex-
trakty z mléka a medu nabízí moderní, ale také smysly podně-
cující přísady pro zintenzivnění hydratační péče. Používejte 
krém, abyste své zákazníky po ošetření ještě rozmazlovali aro-
matickou masáží chodidel. Jsou to tyto malé detaily, které z pe-
dikérské péče dělají emocionální zážitek, malý luxus, který si 
milovníci wellness kdykoli rádi dopřejí.
Řada Soft-Feet je Vám k  dispozici nejen jako přípravek, který 
používáte ve své pedikérské praxi, ale i jako zboží k prodeji. 
Jako část sortimentu FUSSKRAFT můžete svým zákazníkům 
nabídnout novou exkluzivní péči, z jejíchž příjemných pocitů se 
budou moci těšit i doma. Exkluzivní znamená, že jen Vaši zá-
kazníci mají možnost používat produkty, v nichž je uplatňová-
na stejná, vysoce jakostní receptura, jako při profesionální pe-
dikérské praxi. Jinými slovy: Vzbuzuje velký respekt, když svým 
zákazníkům nabízíte produkty, které jsou odbornými kruhy  
určeny pro profesionální použití a které lze získat jedině ve spe-
cializovaných obchodech pro pedikéry. S produkty GEHWOL 
FUSSKRAFT je to možné.
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Pedikúrou se zabývám od roku 1998, kdy jsem absolvovala 
rekvalifikační kurz. Tehdy jsme byly (kurz absolvovaly samé 
ženy) proškolené pro provádění pouze klasické - tzv. mokré 
metody ošetřování nohou. Při práci jsme seděly vedle zákazní-
ka, ta, která pracovala pravou rukou, seděla po levém boku 
zákazníka, levačky seděly napravo. Židličky, které jsme použí-
valy, nebyly ještě výškově nastavitelné, natož třeba funkčně 
vykrojené pro pedikérskou práci. Pouze podnožky, na kterých 
měli zákazníci položené nohy, byly výškově nastavitelné. Aby-
chom kvalitně a bezpečně (pracovaly jsme se skalpely - ten-
krát ještě celokovovými) ošetřily celé plosky nohou, musely 
jsme být při práci nefyziologicky předkloněné, s ohnutými, 
i do stran vybočenými zády. V následujících letech jsem nožky 
ošetřovala touto metodou tak, jak nás to „paní mistrová“ nau-
čila. Zákazníci v mé provozovně seděli na jednoduchém křesle, 
které bylo výškově nastavitelné mechanicky - pouze otáčením 
šroubu - a nohy postupně pokládali na podnožku. Po několika 
hodinách práce v téměř nezměněné poloze bolela krční i křížo-
vá oblast, pravá ruka (jsem pravačka), těžkly nohy... Ještě ná-
ročnější byla práce u nemocných a imobilních zákazníků doma 
či v domovech důchodců, kam jsem docházela. Provizorní 
prostory - koupelny - a většina zákazníků s omezenou pohyb-
livostí dolních končetin, někteří pouze ležící. Na oddělení paci-
entů s Alzheimerovou chorobou pak bylo ošetřování nohou 
nesmírně náročné, probíhalo často proti vůli samotných klien-
tů, kteří byli většinou odmítaví a nedůvěřiví. 
Vy, kdo čtete tyto řádky a máte co do činění s pedikúrou, mi 
jistě dáte za pravdu, že je to profese náročná po stránce fyzic-
ké, psychické i z hlediska zodpovědnosti. Ale je to zároveň 
práce záslužná a velice potřebná. Jsem ráda za každého spo-
kojeného zákazníka, který ode mne odchází s úlevou a bez 
bolesti. 
My, pedikérky a pedikéři, pomáháme druhým, avšak často 
zapomínáme sami na sebe. Naštěstí si v dnešní době můžeme 
vybrat z mnoha typů moderních pedikérských křesel, tabure-
tek, lamp, přístrojů i nástrojů, které nám naši práci ulehčují. 
I  když je počáteční investice větší, určitě se vyplatí. Výškově 
nastavitelné křeslo Vám umožní práci ve vzpřímeném sedu, 
ošetřované nohy máte téměř ve výši očí, a při práci čelem k zá-
kazníkovi se vyhnete i vyklánění tělem do stran. Ostatně při 
provádění přístrojové pedikúry sedíme vždy proti zákazníkovi. 

Potřebujeme-li prohlédnout důkladně dorzální část paty, mů-
žeme si pomoci třeba zrcátkem. Pohodlné posezení či poležení 
- u sklopných křesel - ocení také naši zákazníci. Neméně důle-
žitý je i taburet pro nás - velmi se mi osvědčil taburet s vykro-
jeným sedákem a samozřejmě také výškově nastavitelný. Na-
máhané zápěstí pracující ruky šetří podologické přístroje 
s  odlehčeným ručním dílem a hadicí či používání skalpelů 
s jednorázovými čepelkami nebo cred s vyměnitelnými žilet-
kami, které jsou mnohem ostřejší, nežli dříve používané celo-
kovové skalpely. 
Vedle vhodného vybavení pedikérského pracoviště je pro naše 
zdraví neméně důležitá přiměřená a pravidelná pohybová ak-
tivita. Do jaké míry práce pedikérky (pedikéra) ovlivňuje náš 
pohybový aparát, pojednávají následující řádky fyzioterapeu-
ta. Před časem jsem byl osloven, zda bych mohl napsat krátký 
článek do Podiatrických listů, zabývající se problematikou vý-
konu pedikérky z hlediska fyzioterapie. Ač se tomu tak nemusí 
zdát, jedná se o poměrně náročné povolání, co se týče zátěže 
posturálního systému. Za pravdu mi jistě dá nejedna z pediké-
rek. Pokud zhodnotíme posturu (držení těla), kterou zaujímá 
pedikérka při své práci, tak je nám již od pohledu jasné, že se 
jedná o velmi nefyziologickou polohu muskuloskeletárního 
systému. Obecně všechny nefyziologické polohy těla v prosto-

Vliv práce pedikérky  
na pohybový aparát

Správný sed a správná pracovní pozice včetně ergonomie pracoviště...
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ru způsobují přetěžování určitých oblastí, nerovnováhu a často 
i bolest. Pracovní poloha pedikérky se vyznačuje jednostran-
ným a do jisté míry i statickým charakterem zátěže. Již samot-
ný sed je vývojově nefyziologický. K tomu můžeme přičíst ro-
taci a mírný předklon trupu, který je paradoxně více zatěžující 
než hluboký předklon. To může mít za následek spolu s dalšími 
souvisejícími faktory např. až výhřez meziobratlového disku 
v  bederní oblasti, či bolesti krční páteře s  projekcí do hlavy 
nebo horních končetin. Jedním z  faktorů mohou být svalové 
dysbalance. Zjednodušeně to lze vysvětlit tak, že existují dva 
typy svalové hmoty - svaly tonické a fázické. Přičemž svaly to-
nické mají tendenci k hypertonu (zvýšené napětí) a zkrácení, 
a svaly fázické mají sklony k ochabování. Pokud je některý sval 
oslabený (fázický), jeho funkci přebírá sval tonický. Takto 
vzniklá „kompenzace“ je ale pro tělo neekonomická a způso-
buje řetězení potíží. 
I mírný předklon trupu nám vzhledem k  postavení dolních 
končetin vytváří úhel v  kyčelních kloubech menší než 90°. 
Z hlediska kineziologie je toto postavení kloubní hlavice vůči 
jamce nevhodné a kloub není plně centrován, tzn. že všechny 
struktury v okolí a se vztahem ke kloubu nejsou v rovnováž-
ném postavení a ani v samotném kloubu není přítomna úplná 
kongruence (kontakt) kloubních ploch. Dochází také k útlaku 
měkkých struktur v  oblasti třísel. Další oblastí stojící za po-
všimnutí u pedikérek, především u  těch, které provozují su-
chou pedikúru, je tzv. prst opory. Prstem opory bývá nejčastě-
ji malíček, který je během práce v křečovitém postavení. Větši-
na svalů týkajících se pohybů malíčku má začátek na karpál-
ních kůstkách, ale některé svaly začínají až v oblasti loketního 
kloubu. Pokud jsou svaly v  dlouhodobé kontrakci, dochází 
k ischemii (nedokrevnosti) svalu a zvýšenému napětí na jejich 
začátcích a úponech. To může vyvolávat bolest právě až v ob-
lasti loketního kloubu.

Kompenzační cvičení
Vzhledem k náročnosti pracovní polohy pedikérky je žádoucí 
zařadit do režimu dne také vhodné kompenzační cvičení. Cvi-
čení by nemělo být nijak náročné, ale spíše uvolňující. Každý, 
dle svého uvážení, by měl denně najít alespoň půl hodinu času 
na cvičení. Jako kompenzační cviky na přetěžovanou oblast 
zad a páteř můžeme využít např. některé prvky z metody dle 
Ludmily Mojžíšové, cvičení dle školy zad, cvičení na gymnaba-
lech a další. Základní zásadou každého cvičení je, že cvičenec 
musí každý cvik zvládat jak po technické, tak i po fyzické strán-
ce. Proto by nebylo od věci navštívit fyzioterapeuta, který vám 
mimo jiné pomůže zafixovat si správné provedení cviků. Dal-
ším konceptem, který v dané problematice považuji za pod-
statný, je koncept dle Aloise Brüggera. Tento koncept se zabý-

vá nejenom vzpřímeným držením těla, ale i správným sedem. 
Co se týče výše zmíněné problematiky prstu opory a předloktí, 
je na místě především relaxační cvičení a snaha o co největší 
uvolnění. Zároveň můžeme k  protažení celého svalu využít 
i speciální techniky fungující na principu postfacilitační inhibi-
ce, tzn. že po ukončení volní aktivace svalu dochází k  jeho 
útlumu.

Vybavení
Odlehčit svému tělu lze i dodržováním zásad ergonomie pra-
covního místa a pracovních prostředků. Velice se mi libí, jakým 
způsobem je řešena pedikérská židle, která má po stranách 
vykrojenou sedací plochu. Tím pádem se vyloučí tlak přední 
hrany sedadla vůči dolním končetinám, částečně se zmenší 
úhel v kyčelních kloubech a zároveň se zlepší kontakt nohou 
s  podlahou. Další opatření vedoucí ke zvýšení komfortu je 
mimo jiné dostatečné osvětlení, stojná lupa či polohovací 
křeslo pro zákazníky. Závěrem bych chtěl říci, že nejenom pe-
dikérky, ale každý, kdo poskytuje svoje služby druhým, by měl 
myslet i na sebe. 

Jana a Jan Andrlovi

Špatný sed a špatná pracovní pozice...

Špatný sed a špatná pracovní pozice...
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Valná hromada sestávající z členů ČPS v dopoledních hodinách 
projednala a schválila zprávu o činnosti ČPS za uplynulé období 
přednesenou prezidentkou společnosti MUDr. Marií Součkovou 
s vizí činnosti společnosti na další období. Předsedkyně dozorčí 
rady ČPS p. Jaroslava Voláková DiS přednesla zprávu o hospoda-
ření za rok 2012, včetně auditu za rok 2011, dále rozpočet ČPS 
na rok 2013. Viceprezident MUDr. Miroslav Havrda pohovořil 
o jednání FIPu, o vzniku ECP a o naší účasti v rámci Světového 
kongresu podiatrů a podologů 17.-19.10 2013 v Římě a vyzval 
přítomné k účasti. Jedná se o ojedinělou možnost pro členy ČPS 
zúčastnit se kongresu na evropském kontinentu s doprovodnou 
výstavou firem z  celého světa. O jednotlivých zprávách bylo 
hlasováno a valná hromada odsouhlasila jako nejvyšší orgán 
společnosti na závěr sjezdu Usnesení. Sjezdu se zúčastnilo cel-
kem 112 členů, kteří měli možnost dozvědět se v rámci odbor-
ného programu hodně novinek z  oblasti péče o zarůstající 
nehty včetně Arkady kostky a laseroterapie, ale také vyslech-
nout přednášku a zhlédnout video moderního pojetí cvičení 
nohou v teorii a praxi od pana prof.MUDr. Kokényesiho z Ma-
ďarska. Nechyběla ani přednáška na téma Onychomykózy se 
závěrečným testem pro účastníky, kteří měli možnost vyhod-
notit své znalosti v této problematice. Od firmy TEVA Pharma-
ceuticals s.r.o. účastníci testu získali zdarma výrobek Myco- 
expert. Velice přínosná byla přednáška na téma bradavice 
a melanomy v pedikérské a podologické praxi se zaměřením, 
jak tyto případy rozlišit při prvním kontaktu, kam odeslat a jak 
kožní lékař daná onemocnění léčí, včetně chirurgických zákro-
ků od pana primáře MUDr. Stuchlíka. Odborný program byl za-
řazen do systému vzdělávání ČPS a ohodnocen 6 body. Součás-
tí sjezdu byla i doprovodná výstava firem a prodejců z oblasti 
komplexní péče o nohu s poskytnutím % slev při koupi výrob-
ků. Vystavovalo celkem 14 firem, z nichž více než polovina vy-
stavovala na sjezdu úplně poprvé. Na konci sjezdu byly rozdány 
účastníkům sjezdu diplomy a po losování v rámci tomboly pře-
dány hodnotné ceny od vystavovatelů. 

MUDr. Marie Součková, prezidentka ČPS

podiatrické listy  2/2013

12. sjezd České podiatrické společnosti o.s.
se tradičně konal v Pardubicích  
v Domě techniky dne 11. května 2013
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Usnesení 12. sjezdu ČPS
Počet účastníků: 92

PROgRam sjEzdU:
9   MUDr. Marie Součková zahájila sjezd, informovala přítomné 

o činnosti společnosti v roce 2012 a přednesla návrh čin-
nosti na rok 2013. Dále se zmínila o připravovaném novém 
systému vzdělávání členů podiatrické společnosti a součas-
ně vyzvala všechny členy k aktivní účasti v tomto systému.

9   Návrh byl valnou hromadou jednohlasně schválen, při hlaso-
vání byla v sále nadpoloviční většina přítomných členů ČPS.

9   Paní Jaroslava Voláková přednesla výsledky hospodaření 
společnosti za rok 2011 a 2012 spolu s výsledky auditu za 
rok 2011 a  přijatými nápravnými opatřeními. Seznámila 
přítomné rovněž s návrhem plánu hospodaření na rok 
2013.

9   MUDr. Vladimír Holoubek seznámil přítomné s  výsledky 
auditu a valná hromada se usnesla na následujícím:

9   Valná hromada požaduje vyčíslení škody a ztrát na základě 
zprávy o hospodaření za rok 2011 zjištěné auditorem a po-
věřuje řídící radu, aby v souladu s právními předpisy a záko-
ny ČR požadovala eventuální úhradu zjištěné škody za dané 
období na odpovědných osobách. MUDr. Vladimír Holou-
bek seznámil přítomné s  předpokládanou výší škody zjiště-
né auditem, která podléhá oznamovací povinnosti. Zpráva 
z auditu je k nahlédnutí u předsedkyně dozorčí rady p. Volá-
kové, nebo prezidentky MUDr. Součkové. 

9   Bývalý prezident společnosti Jaroslav Fešar se k výsledkům 
hospodaření a auditu za rok 2011 vyjádřil s tím, že škody 
vzniklé hospodařením v uvedeném období nebyly způso-
beny úmyslně, ale z důvodu právní neznalosti a neznalosti 
účetních předpisů. 

9   Valná hromada schvaluje výsledky hospodaření za rok 2011 
a 2012, rovněž návrh plánu hospodaření na rok 2013. Návrh 
byl valnou hromadou jednohlasně schválen, při hlasování 
byla v sále nadpoloviční většina přítomných členů ČPS.

9   Valná hromada se vyjádřila k výsledkům auditu za rok 2011 
a  návrhu vymáhání zjištěných škod podáním trestního 
oznámení na zodpovědné osoby následovně:

 - pro návrh vymáhání škody vzniklé z hospodaření  
společnosti v roce 2011: 1

- pro návrh nevymáhání škody vzniklé z hospodaření 
společnosti v roce 2011: 80

- proti návrhu nevymáhání škody vzniklé z hospodaření 
společnosti v roce 2011: 4

- zdržel se hlasování: 7

9   Valná hromada pověřuje řídící radu, aby přijala opatření 
vyplývající z auditu za rok 2011.

9   MUDr. Miroslav Havrda přednesl návrh složení návrhové 
komise, který byl valnou hromadou přijat a jednohlasně 
schválen. Při hlasování byla v sále nadpoloviční většina pří-
tomných členů ČPS.

Návrhová komise bude pracovat v následujícím složení: 
Voláková Jaroslava Dis. - předsedkyně dozorčí rady 
MUDr. Vladimír Holoubek - 2. viceprezident  
Ing. Jana Vašková 

Valná hromada jednohlasně přijímá usnesení  
12. sjezdu ČPS. 
V Pardubicích, dne 11. 5. 2013
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16. kosmetický veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA 2013 PODZIM 
opět v moderních halách areálu PVA EXPO PRAHA – LETŇANY

6. a 7. září 2013
Pro očekávaných dvacet tisíc návštěvníků nabídne své novinky i  tradiční výrobky tři 
stovky vystavovatelů zastupujících několik set známých a prestižních značek. K dispo-
zici bude široká škála profesionální kosmetiky s přípravky pro wellness, spa a lázeňskou 
a hotelovou péči doplněná výrobky pro finální spotřebitele. 

Pro členy České podiatrické společnosti a všechny, kteří mají zájem o podiatrickou péči, 
je připraven pro oba dny veletrhu atraktivní program. V pátek 6. 9. 2013 celoodpolední 
workshop, v sobotu pak „refresh” pro všechny, kdo se podílejí na péči o nohy. Členové 
ČPS mohou obdržet vstupenky zdarma. Novinkou je projekt ČPS ve spolupráci s odbor-
níky a mediálními partnery „Cvičení dětí pro zdravý vývoj nožiček“, který bude prezen-
tován na hlavním podiu i dále. Další zajímavosti z oboru na stánku ČPS i stáncích dalších 
vystavovatelů.

Anti-aging péče, péče o nohy, masáže, relaxace, regenerace

V několika saloncích i na hlavním podiu bude probíhat kromě programu věnovanému nejno-
vějším zkrášlovacím metodám a anti-aging péči také cyklus interaktivních přednášek a ukázek 
věnovaných aromaterapii, relaxaci, regeneraci, metodám alternativní péče o zdraví i vzdělá-
vání v těchto oblastech. Témata i praktické ukázky budou prezentovat odborníci na masáže 
a  fyzioterapii, podiatrii, akupresuru, aromaterapii, kosmetiku pozitivně ovlivňující duchovní 
sféru člověka, irisdiagnostiku, astrologii a další obory. Partnery pro odbornou spolupráci jsou 
mimo jiné největší oborová sdružení jako Unie kosmetiček, Česká asociace wellness, Asociace 
pracovníků v regeneraci, Asociace Českých aromaterapeutů, Česká aromaterapeutická společ-
nost, Dexter Academy, Česká podiatrická společnost, sdružení pro kosmetiku PROKOS a velká 
řada dalších specialistů. 

Veletrh nabízí návštěvníkům nejen inspiraci, ale i poradenství a prevenci: především nejlepší 
odborníky připravené zodpovědět jejich dotazy i poskytnout praktické rady pro pěstění půva-
bu i zdravý životní styl. Patří k němu jako základ duševní pohoda, jako pilíře pak odsunutí obav, 
zdravá seberealizace a pozitivní přístup k sobě i okolí.

Trendy v líčení, účesech, odívání – look 2014 neznámější kosmetické značky a trendy budou 
prezentovány již tradičně v  podání Pavla Bauera, Štěpánky Podroužkové a  dalších předních 
vizážistů. Jak čarovat s kadeřnickými nůžkami ukáží nejlepší kadeřníci– úspěch opakovaně sklí-
zí show Honzy Hlaváčka a Martina Loužeckého, Blanky Haškové i Romany Topinkové. Velkou 
oblibu si získaly módní přehlídky v podání řady českých miss a dalších známých tváří show 
businessu pod vedením předních návrhářů a oděvních značek.

Nehty, ruce, nohy mají opět své nezastupitelné místo na veletrhu, prezentace, aplikace, ukáz-
ky i poradenství pod vedením odborníků pro péči o nehty i z České podiatrické společnosti. 

Fotogalerii z předešlých akcí, videa, program, tiskové zprávy i výsledky soutěží jakožto další 
informace pro podzimní veletrh najdete na: 
www.WorldOfBeauty.cz 

Další informace můžete najít i na našich stránkách na Facebooku: 
www.facebook.com/KosmetickyVeletrh



Dávno tomu, dávno, ještě za dob pana Tomáše Bati existoval 
dvouletý učební obor pro pedikérky. Pan Baťa věděl, proč je tře-
ba věnovat výuce pedikúry dostatek času. Mimo výuky samot-
ného řemesla pedikúry, absolventi dobře znali stavbu obuvi, 
materiály a získávali studiem mnoho dalších potřebných a uži-
tečných znalostí a dovedností. Velká většina pedikérských pro-
vozoven byla přímo v prodejnách obuvi.
Asi v osmdesátých letech dvacátého století byl učební obor zru-
šen a nahrazen kurzy. Kurz byl koncipován formou denního in-
tenzivního studia po dobu tří měsíců, včetně sobot i nedělí. 
Většina z nás byla již vdanými maminkami s dětmi. Domů se 
jelo jednou, max. dvakrát za měsíc. Bylo to tvrdé, ale mělo to 
své důvody a také výsledky. Výuka probíhala od 8.00-14.00 
s  hodinou pauzy na oběd, od 14.00-18.00 hodin nám chodili 
přednášet a vyučovat lékaři z jednotlivých oborů. Soboty a ne-
děle byly vyhrazeny studiu. Zkoušky z jednotlivých předmětů 
byly ústní a písemné, u lékařských předmětů byli zkoušejícími 
lékaři. Po zdárném složení zkoušek jsme obdrželi vysvědčení 
a pedikérský průkaz. Tehdy byl plat pedikérky cca 800,- Kč. Před 
nástupem do kurzu jsme všichni podepisovali finanční závazek 
zaměstnavateli ve výši 33.000,- Kč s tím, že setrváme u zaměst-
navatele minimálně po dobu 3 let. V případě porušení dohody 
bychom museli celou částku vrátit.
Vlastním veškerá skripta ze všech předmětů a oborů. Jak jsem 
zjistila, jsou ve většině případů používána dodnes, avšak s tím 
rozdílem, že z původních skript se vytvořil cca 20-ti až 30-ti pro-
centní výtah, ale ne vždy toho nejdůležitějšího. Počet výuko-
vých hodin je papírově zachován, ale skutečnost bývá mnohdy 
jiná. A praxe- to je kapitola sama pro sebe. Nepamatuji se přes-
ně, kolik zákazníků jsme museli mít kompletně ošetřených 
v rámci splnění předepsané praxe, ale určitě to bylo několik de-
sítek klientů. Vzpomínám si, že jsem si poranila pravou ruku 
a dostala jsem sádru. Škola mi oznámila, že pokud nesplním li-
mit ošetřených zákazníků, nebudu připuštěna ke zkouškám 
v řádném termínu, ale v náhradním s příštím kurzem. Sádra šla 
dolů, doktor mi vytvořil ortézu, se kterou šlo pracovat i přes ně-
jakou tu bolest. A kde že se vzalo tolik dobrovolných zákazníků? 
S předstihem se napsala vývěska s oznámením, že v době praxe 
se provádí pedikérské ošetření v rámci výuky zdarma. Zákazníků 
bylo každý den více než se stačilo ošetřit.

Výuka pedikúry
minulost a přítomnost
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A jak to vypadá dnes?
Kurzy jsou víkendové , některé dokonce v trvání 8-12 víkendů, 
což je v nejlepším případě 36 dnů! s teorii a praxi dohromady. 
Co k tomu dodat? Povšechný termín RYCHLOKVAŠKY sedí. Za 
tuto dobu se dá těžko naučit všemu potřebnému a především 
praxi. Absolventi nejdříve ošetří sami sebe mezi sebou, což je 
běžné, ale ve většině případů si ostatní zákazníky musí sehnat 
sami a v případě dojíždějících je to opravdu problém. Takže 
počet ošetřených zákazníků se pohybuje někde kolem sedmi až 
deseti v průměru. Vím i o případech, kde složitější práce byla 
lektorkou pouze předváděna a kurzisté se pouze dívali. Sami 
prováděli pouze jednoduché ošetření nohy, ostříhání nehtů.
Kupodivu však získali osvědčení na medicinální pedikúru. Medi-
cinální je odvozena od medicíny, k tomu je třeba hodně znalostí 
z lékařských oborů, ale také i praxe. V Německu je tento druh 
pedikérského ošetření zahrnut do podologického studia, které 
obnáší celkově 3.000 hodin, z toho 2.200 teorie a 800 hodin 
praxe. V žádném případě tedy nelze toto osvědčení vydat na 
základě výše popsaných skutečností. Česká republika ani tento 
pojem oficiálně nezná, stejně jako pojem podologie a podiatrie, 
a proto nelze vydávat jakákoli osvědčení či diplomy v tomto zně-
ní. Také nelze tyto názvy a výrazy používat nejen v  oficiálním 
styku, ale také na vývěskách a označení provozoven!
Navrhuji, aby ČPS vypracovala jednotný systém vzdělávání zá-
vazný pro všechna výuková střediska se systémem ohodnocení 
kvality pracoviště formou odsouhlasených kritérií. Motivací pro 
středisko by mohlo být právě toto hodnocení, které by ČPS zve-
řejnovala nejen na svých stránkách, ale i v jiných médiích.  
Zájemce o kurz by si mohl vybrat středisko dle svých požadav-
ků. Přeji si, aby to nebyla hudba daleké budoucnosti, ale brzké 
budoucnosti. 

Hušková Hana, člen řídící rady ČPS, odborný lektor a poradce

Poznámka redakce:
prezidentka ČPS již  

v červnu oslovila  
p. Jaroslava Fešara  

a p. Hanu Huškovou  
k vypracování kodexu 

kvality provozoven  
s garancí ČPS  

a výukových center.
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milí čtenáří, víte, že první zmínka o provozování pedikúry je z roku 1929? statistika doklá-
dá, že v roce 1930 ošetřili při baťovských prodejnách kolem 80.000 zákazníků a v roce 1933 
již cca 1 200 000. v roce 1931 měli 112 provozoven se 164 pedikéry v čr a 54 provozoven 
s 64 pedikéry v zahraničí. na fotografiích z dob výuky pana Baťi jsou záběry z provozoven, 
výuky i v novinách dochovaných z roku 1930 se hovoří o nutnosti pravidelné péče o nohy.

mUdr. marie součková, prezidentka společnosti spolu s paní Ing. Janou vaškovou připra-
vují na 22. - 24. 11. 2013 víkendový pobyt spojený s celodenním výletem do zlína za histo-
rií pedikúry a obouvání, se setkáním s pamětníkem daného období, včetně návštěvy  
Baťovy vily, zhlednutí pověstného výtahu a návštěvy muzea výroby obuvi. sledujte po-
drobnější informace na www.podiatrie.cz.
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Využití měření tlaku na plosku  
nohy uvnitř obuvi v ortopedii
Ing. Milan Borský, Proteching B, Zlín

Systém měření rozložení tlaku chodidla je klinický 
nástroj, který je vhodné používat pro maximalizaci 
výsledků nejen fyzikální, ale i ortopedické léčby. Ma-
pováním tlaku chodidla lze kvantifikovat účinky orto-
pedického zákroku, upozorní lékaře ihned o tom, zda 
je potřeba provést nějaké další úpravy. Stejnou tech-
nologii je možné použít také pro navržení vhodného 
typu ortopedické vložky. V dalších částech článku jsou 
uvedeny dva příklady aplikace mapování systémem 
měření tlaku uvnitř obuvi a jejího využití v ortopedic-
ké protetice. 
Příspěvky byly vybrány z  lékařské elektronické knihy 
případových studí, při nichž bylo využito mapování 
tlaku chodidla, kterou si zájemci mohou zdarma stáh-
nout z webové aplikace
www.tekscan.com/foot-pressure

Zlepšení asymetrie při chůzi  
pomocí grafu závislosti síly  
a času ze systému F-Scan
Autor: Norman Murphy, Ph.D., Medical DivisionTekscan, Inc.,  
South Boston, USA

Pokud je při krokovém pohybu nohou (při chůzi nebo při běhu) 
narušena symetrie jejich funkce, může docházet k nežádoucím 
torzím. To přenáší napětí do šlach, svalů, vazů a kostí. Kroucení 
a napětí jsou mechanické síly, které v průběhu času způsobují 
opotřebení tkání a mohou vyvolat nepohodlí nebo i bolest.
Asymetrii při krokovém pohybu je možno měřit pomocí systé-
mu F-Scan. Mezi symptomy související s asymetrií chůze řadí-
me:
•  Bolest nezatíženého kolene při běhu
• Neohebný palec nohy během chůze
• Mozoly ve střední části palce

Před léčbou - graf závislosti síly  
na čase (křivka kroku) pro svislé  
reakční síly podložky

Povšimněte si asymetrie 
v  průběhu křivky. Pravá 
noha působí na palec 
větší silou než levá noha, 

a větší silou než při kontaktu pat obou chodidel s podlož-
kou. Žádoucím výsledkem by bylo zmenšit rozdíly mezi 
největšími silami při zvedání pravé špičky oproti do-
šlápnutí na pravou patu a oproti došlápnutí na patu 
a zvedání špičky u levé nohy.

Návrh léčby 1 - zvýšení o ¼ palce  
pod pravou patou u testovací  
¾ ortopedické stélky

Povšimněte si snížení 
maximální síly při zve-
dání špičky pravé nohy 
v  porovnání s  do-
šlápnutím na pravou 

patu a v porovnání s došlápnutím na patu a zvednutím 
špičky levé nohy. Došlo k jistému zmenšení asymetrie.

Návrh léčby 2 - výřez pro hlavičku  
1. metatarzu v ortopedické vložce  
pod 1. MT hlavičkou

Povšimněte si dalšího 
snížení maximální síly 
při zvedání špičky pra-
vé nohy v  porovnání 
s došlápnutím na pra-
vou patu a v porovná-

ní s došlápnutím na patu a zvednutím špičky levé nohy. 
Křivky pravé a levé nohy jsou teď mnohem symetričtější.
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Finální návrh léčby 
další zvýšení pod oběma patami  
o 1/8 palce

Zvýšení pod patou o 1/8 palce nemá vliv na maximální 
sílu ani na tvar křivky. Mechanika dolních končetin je 
taková, že zvýšení o dalších 1/8 palce pod oběma patami 
nemá na symetrii chůze pacienta vliv.

Použití systému F-Scan  

při léčbě ulcerací u diabetické nohy. 
Autor: Jayne Arlett, B. Sc.Podiatric Med., FASMF, FAAPSM,  
Podiatry Centre, Townsville, Qeensland, Australia

Do soukromé ordinace se dostavil diabetický pacient 
s dlouhodobě (15 měsíců) se nehojícím vředem (Charco-
tův kloub) na středním segmentu levé nohy. Při hledání 
optimálního řešení pomohl lékaři i pacientovi systém 
analýzy měření tlaku uvnitř boty F-Scan a systém měření 
tlaku pomocí podložky MatScan. Po úpravě ortopedické 
vložky pomocí systému F-Scan se ploska nohy s vředem 
během měsíce uzdravila. Ještě důležitější však bylo, že 
pacient daleko ochotněji přistoupil na doporučovanou 
léčbu, když se na vlastní oči přesvědčil, jak velkým a ne-
přirozeným tlakem působí postižená strana chodidla při 
chůzi na boso po podložce MatScan. Schopnost systému 
F-Scan předvést pacientovi důležitost správné obuvi 
a  ortopedických vložek v  tomto případě snad dokonce 
převážila pomoc, kterou systém poskytl lékaři pro dosa-
žení maximálního léčebného účinku.

Vyšetření pomocí chůze  
na boso na podložce MatScan

Obrázek vlevo zachycuje tlakový profil sejmutý pomocí 
podložky MatScan, na němž jsou jasně patrná místa nej-
většího tlaku v  oblasti vředu (červený kruh) a hlavička 
1. Metatarsu u levého chodidla. Nejvyšší tlak v oblasti vře-
du dosahuje 7,2 kg/cm2 (102 psi).

Tlakový profil levé 
nohy s ortope- 
dickou vložkou  
sejmutý pomocí 
systému F-Scan
Obrázek vpravo zachycuje tla-
kový profil levého chodidla 
uvnitř boty s  ortopedickou 
vložkou před provedením 
úprav. Tlak v oblasti vředu se 
v  porovnání s  chůzí na boso 
zlepšil. Vřed je však i nadále 
patrný. Nejvyšší tlak se snížil 
na 4,3 kg/cm2 (61 psi).
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Tlakový profil levého chodidla 
s upravenou ortopedickou vložkou

Obrázek vlevo zachycuje tlakový 
profil levého chodidla uvnitř boty 
s  upravenou ortopedickou vlož-
kou. Tlak v  oblasti vředu se dále 
snížil na 2,6 kg/cm2 (37 psi) a po 
třech týdnech používání se vřed 
zcela zahojil. Úprava ortopedické 
vložky proběhla „přímo na místě“ 
pomocí systému F-Scan, který 
umožňuje okamžitou zpětnou 
vazbu pro posouzení vhodnosti 
nabízené úpravy.

Nejvyšší tlak v průběhu času
Na níže uvedeném grafu znázorňuje modrá křivka nejvyšší 
tlak v průběhu času před úpravou ortopedické vložky. Červe-
ná křivka zobrazuje nejvyšší tlak v průběhu času uvnitř boty 
s  upravenou ortopedickou vložkou. Je zřejmé, že nejvyšší 
hodnoty při použití nové, upravené ortopedické vložky jsou 
mnohem nižší, než před její úpravou. Toto výrazné snížení 
maximálního tlaku napomohlo zahojení vředu.

 

Pozvánka na workshop do Zlína 4. 10. – 5. 10. 2013: 

Název:  Dynamická plantografie nohou uvnitř obuvi Matscan a Fscan 
Téma: „Praktické důsledky dynamické plantografie pro konstrukci 
ortopedických vložek / nové biomechanické vložky Superfeet“.              
 

Adresu místa konání, zahájení akce získáte přímo u organizátora akce 
pana Ing. Borského, Proteching Zlín. Program naleznete na 
 www.podiatrie.cz/akce-kurzy/ 
 
 

garant: MUDr.Vladimír Holoubek,   
Ing. Milan Borský, 
www.proteching.cz  
mobil: 603 822 482  
přihlášky zasílejte na: 
e-mail: proteching@proteching.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Výroba a distribuce ortopedických vložek + dynamická plantografie 

Ing. Milan Borský – Proteching B, Vavrečkova 44, 760 00 Zlín 
Zástupce společností Superfeet Worldwide, Inc. a Tekscan, Inc. pro ČR a SK 

M 603 822 482 T 577 524 652 E mborsky@proteching.cz   www.proteching.cz 

Výroba a distribuce ortopedických vložek + dynamická plantografie

Pozvánka na workshop do Zlína 4. - 5. 10. 2013
Název: Dynamická plantografie nohou uvnitř obuvi Matscan a Fscan 
Téma: Praktické důsledky dynamické plantografie pro konstrukci ortopedických vložek / nové biomechanické vložky Superfeet.

Adresu místa konání, zahájení akce získáte přímo u organizátora akce pana Ing. Borského, Proteching Zlín.  
Program naleznete na www.podiatrie.cz/akce-kurzy/

Garant:  
MUDr. Vladimír Holoubek, Ing. Milan Borský 
www.proteching.cz, mobil: 603 822 482  
přihlášky zasílejte na: 
e-mail: proteching@proteching.cz
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Praha 9, výstaviště Letňany, veletrh World of Beauty and Spa podzim 2013
Pátek 6. 9. 2013 od 13.30-17.00 hod. ve velkém salonku veletrh Letňany
Program:
13.30 - 14.00 hod. 9 Zarostlý nehet, výběr techniky, výběr špon
14.00 - 14.30 hod. 9 Nová obuv pro lehkou a středně těžkou deformitu nohou - projekt EUREKA - Ing. J. Vašková
14.30 - 15.00 hod. 9 Prevence začíná v dětské věku aneb Cvičení dětí pro zdravý vývoj nožiček - MUDr. V. Holoubek
15.10 - 15.20 hod. 9 Přestávka 
15.20 - 16.20 hod. 9 Prezentace prodejců přístrojů na přístrojovou pedikúru - Coneta, Gehwol, Sapex
16.20 - 17.00 hod. 9 Prezentace projektu Trainorthot (e-learningová forma vzdělávání) - Doc. Petr Hlaváček UTB Zlín
Vstup - zdarma pro členy ČPS, pro nečleny 200,- Kč - platba je možná i na místě. 
Počet bodů v rámci vzdělávání: 5.

3. workshop  
České podiatrické 
společnosti o.s.

Refresh pro všechny, kdo se podílejí 
na péči o nohy včetně psychologie 
v pedikérské praxi
Místo: veletrh World of Beauty and Spa - podzim 2013, Letňany, Praha 9
Sobota 7. 9. 2013 - velký salonek veletrhu Letňany 
Program:
9.30 - 11.30 hod. 9  Refresh novinky v péči o onychomykotické nehty, která špona pro který problém,  

ukázka aplikace špon, zásady péče o diabetickou nohu a další novinky v pedikérské praxi.
11.30 - 13.00 hod. 9 Přestávka
13.00 - 17.00 hod.  9 Psychologie v pedikérské praxi 

9  Asertivita v pedikérské praxi, podmínky pro rozvoj a jak správně stanovit cenu  
své práce a další otázky týkající se oboru.

Platba pro členy ČPS - 1.000,- Kč, nečlen 1.200,- Kč. Počet bodů v rámci vzdělávání: 10 bodů.

Program bude ještě aktualizován včetně přednášejících. Přihlášky písemně na adresu:  
U Vršovického nádraží 14, 101 00 Praha 10 nebo e-mailem: podiatrie@seznam.cz, nejpozději do 3. 9. 2013.
Platbu pošlete na účet ČPS: č.ú. 1011043959/5500 rovněž nejpozději do 3. 9. 2013.  
Přihlášení obdrží vstupenku na veletrh zdarma.  
Velký salonek se nachází v hlavní hale veletrhu Letňany a bude označen logem ČPS. 
Těším se na setkání s vámi, MUDr. Marie Součková, prezidentka ČPS o.s.
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Relaxační víkend členů České podiatrické společnosti ve dnech 
21.-23. 6. 2013 se konal v překrásném prostředí Českého ráje, 
v jedné z nejpozoruhodnějších krajinných formací střední Evro-
py - Hruboskalsku, která byla v roce 1955 vyhlášena chráněnou 
krajinnou oblastí a v roce 1999 i přírodní rezervaci. Je to území 
nezvyklých pískovcových „skalních měst“, borových lesů, klid-
ných jezírek a  rybníků, zámků a  hradních zřícenin, unikátní  
lidové architektury a mnoha dalších zajímavostí. 
V páteční odpoledne po průjezdu kouzelnou krajinou s četnými 
skalami, rybníky se otevřelo přijíždějícím účastníkům nádher-
né panorama zámku Hrubá Skála stojícího na dvou pískovco-
vých skaliscích vysokých 60 m. Zámek Hrubá Skála je nejen 
velmi častým cílem turistů, ale i filmařů. Točila se zde například 
pohádka Princ Bajaja. Veřejnosti jsou přístupná všechna 

nádvoří, hranolová věž a kostel sv. Josefa. V budovách zámku 
sídlí také hotel a restaurace. V těsné blízkosti zámku se nachází 
hotel Štek, který má ideální polohu přímo v  srdci přírodních 
krás.

Hotel Štekl je pojmenován po svém zakladateli Karlu Šteklovi, 
který roku 1895 postavil tento objekt na skalním pískovcovém 
masivu vedle zámku Hrubá Skála. Původně na tomto místě 
stála hospodářská budova /stodola/, která sloužila jako zázemí 
k hostinci vedle zámku Hrubá Skála. 

Karel Štekl, původně sládek, syn hostinského ze Slaného u Pra-
hy se oženil s dcerou hostinského Pitry na Hrubé Skále a v roce 
1895 zde postavil tento hotel pravděpodobně dle předlohy 
pevnosti Miramare u Terstu, která také ční na skalním masivu.
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Hotel navštívil známý český spisovatel Karel Čapek, celé léto 
zde trávil univerzitní profesor a člen AV Dr.  Vladimír  Knichal 
a také čeští malíři i spisovatelé. V roce 1967 byl hotel přestavěn 
a přizpůsoben k účelu odborové rekreace ROH. 

V roce 1991 byl objekt uvnitř opět přebudován, s cílem postup-
ně vrátit mu původního ducha. Hotel tak může opět sloužit 
k  pohodlnému a klidnému odpočinku hostů, kteří si tu plně 
vychutnávají i přírodní krásy Českého ráje. 

Účastnice „relaxu“ si vychutnávaly nejen přírodní krásy, ale 
i bohatou a skvělou kuchyni hotelu Štekl. Po pátečním přátel-
ském posezení se většina z nás uložila ke spánku, s cílem načer-
pat síly na sobotní výlet.

Krátce po snídani jsme vyjely za objevováním krás dolomito-
vých Bozkovských jeskyní na severní okraj obce Bozkov nedale-
ko města Semily. Bozkovské jeskyně vznikly silnou korozivní 
činností podzemní vody v čočkovitém tělese vápnitých dolomi-
tů, metamorfovaných a místy silně prokřeměnělých. Tvoří dva 
poměrně samostatné systémy jeskynních chodeb a síní, které 
byly při zpřístupňování propojeny průkopy a dlouhou štolou. 
Zpřístupňování jeskyní veřejnosti si vyžádalo tři roky práce 
v náročných podmínkách. Úsilí se však vyplatilo a po zdárných 
zásazích již nic nebránilo slavnostnímu otevření, které se usku-
tečnilo 2. května 1969. Teplota vzduchu v jeskyni se pohybuje 
v rozmezí 7,5 - 9 °C, vlhkost 96 - 100 %, teplota vody v jezerech 
je 8 °C. Naše rozehřátá těla změnu okamžitě zaznamenala 
a hned jsme na sebe navlékaly, co se dalo a vydaly jsme se na 
prohlídku labyrintem chodeb, které krášlí krápníky a charakte-
ristické křemenné lavice, římsy a lišty. Vystupují ze stěn i stropů 
ze všech stran a popouštějí uzdu fantazii. Až díky lidské obrazo-
tvornosti získaly jména jako Hřebínek, Anděl, Panenka, Tři krá-
lové, Přilba či Betlém. Stalagnáty, stalagmity a stalaktity nej-

různějších barev a tvarů jsou dílem statisíců let. Nejatrak- 
tivnějším lákadlem Bozkovských jeskyň jsou bezesporu nazele-
nalá jezírka a jezera, která z části zatopují podzemí jeskyně. 

Do dnešní doby zde bylo objeveno přes 1.100 metrů jeskyn-
ních chodeb, z nichž je pro veřejnost zpřístupněno 350 metrů. 
Délkou chodeb se Bozkovské dolomitové jeskyně řadí k největ-
ším známým jeskynním systémům v severních Čechách. V roce 
1999 byly Bozkovské jeskyně prohlášeny Národní přírodní pa-
mátkou.

Po vyčerpávajícím stoupání kopcem k parkovišti jsme se muse-
ly občerstvit a trošku i zahřát sluníčkem. Přece jen rozdíl 
20 stupňů Celsia mezi teplotou vzduchu nad zemí a v jeskyních 
udělal své. Po krátkém odpočinku jsme vyjely auty do nedale-
kého Turnova na prohlídku zámku Hrubý Rohozec. Na místě 
nynějšího zámku byl postaven raně gotický hrad údajně již ve 
13. století rodem Markvarticů. Kolem roku 1660 byl přestavěn 
na renesanční zámek rodem Vartemberků. Poté vlastnil několik 
let zámek Hrubý Rohozec Albrecht z Valdštejna. Po něm se stali 
majiteli M. Des Fours, kterým zámek patřil do roku 1945. 
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V  zámecké kavárně jsme vychutnaly plnými doušky ledovou 
kávu s kopcem šlehačky a pak jsme se vydaly na procházku par-
kem zalitým sluncem. Po návratu na Hrubou Skálu jsme si indi-
viduálně prohlédly krásy skalních masivů v blízkém okolí hote-
lu, včetně zámku a kostela sv. Josefa.
Vůně grilovaných žeber a kolen linoucí se ze zahradní restaura-
ce nás vyburcovala z podvečerního odpočinku a téměř všichni 
jsem na večeři přišly dřív. Ta se nesla v duchu vyprávění zážitků 
nejen z celodenního výletu, ale i veselých příhod ze života, 
a přitom si naše chuťové pohárky libovaly na masíčku a dobrém  
vínečku. Neopomenuly jsme navštívit i nedalekou diskotéku 
a  trošku protáhnout po takovém gurmánském zážitku před 
spánkem naše těla.
V neděli dopoledne jsme se dozvěděly, jak postupovat při akut-
ních potížích u klienta, který přišel na ošetření v  rámci první 
pomoci, zásady nových kriterií na resuscitaci, vyzkoušely jsme 
si , jak uvést klienta do stabilizované polohy. V další části jsme 
hovořily o problémech v praxi, provozu, slevomatech, hygienic-
kých podmínkách. Porovnáním náročnosti klasické a přístrojo-
vé pedikúry je neoddiskutovatelné, že cena za přístrojovou pe-

dikúru je vyšší. MUDr. Marie Součková sdělila, 
že by se měla cena odvíjet od základu 300,- Kč 
za základní ošetření. Uvedla, že v  Německu 
pojišťovny hradí diabetikům se syndromem 
diabetické nohy částku 17 Euro za jedno pedi-
kérské ošetření v počtu 10x za rok s tím, že si 
klient doplácí od 5 Euro na ošetření a musí je 
absolvovat. Jinak ztrácí bonusy. Uvedla, že 
300,- Kč v České republice není částka přehna-
ná, ale zohledňuje nejen náklady na vybavení 
provozovny, nájemné, sociální, zdravotní a da-
ňové odvody, ale i vzdělávání provozovatele, 
reklamu, náklady za účetnictví, telefon a další 
služby. Každý z  nás by si měl uvědomit, že 
k provozování své profese vynaložil a vynaloží 
ještě nemalé finanční prostředky a proto by si 
měl umět stanovit i správně cenu své práce. Po 

bohaté diskuzi jsme zasedly k obědu a posilněny krmí se loučily 
a s přáním dalšího relaxačního víkendu v country stylu se rozje-
ly do domovů. 
Víkend jsme si hezky užily, vzájemně jsme se mnohé z nás lépe 
poznaly a navázaly nové pracovní kontakty a přátelství. 

MUDr. Marie Součková, prezidentka ČPS

vážení členové čps,
již nyní probíhají přípravy na relaxační víkend 20. - 22. 6. 2014  
do westernového městečka. předpokládaná cena je 2.900,- kč
těším se na vaši účast v hojném počtu a pokud jste již nyní přesvědčeni,  
že pojedete, dejte mi prosím vědět na e-mail: podiatrie@seznam.cz,  
abychom vám včas zajistili místa. počet účastníků je do 25 osob.

MUDr. Marie Součková, prezidentka ČPS
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Problematika zarůstajícího nehtu je v poslední době předmě-
tem zájmu nejen těch, kteří tento problém mají, ale i médií. 
Mnoho se hovoří o šponách, méně již o možnosti vyřešit pro-
blém jednou pro vždy. Jednou z možnosti je i laserová terapie. 
Máme-li problém vyřešit, musíme vědět, oč se jedná, jaké jsou 
příčiny, které vedou k vzniku zarůstání. Jedná se o zarůstající 
nehtovou ploténku = onychocryptosis = unquis incarnatus 
do laterálního nehtového valu a může být oboustranné, nebo 
jen jednostranné. Příčin, které vedou k  zarůstání, je mnoho:  
od genetických přes neléčené infekce, systémová onemocnění, 
ale velký vliv má i nošení špatné obuvi či špatné stříhání nehtu. 
Nehtové valy jsou zduřelé, zarudlé, silně bolestivé a z  místa 
nezřídka vytéká hnis. Samoléčba spíše problém oddálí a chirur-
gické odstranění části nebo celého nehtu stav neřeší, protože 
vede k častým recidivám.

Na Klinice LCC plastické chirurgie a laserového léčebného cent-
ra řešíme mírné a těžší formy zarůstajících nehtů. Od roku 1997 
jsme provedli celkem 192 operací. Jedná se o jednoduchou  
laserovou operaci. Zákrok probíhá v lokálním umrtvení, kdy  
za asistence speciálního chirurgického laseru CO2 dochází  
k  vyjmutí části nehtového lůžka, z něhož zarůstající nehet  
vyrůstá. Pacient se tak vyhne drastickému stržení nehtu.  
Zákrok trvá cca 15-20 minut, převazy a kontroly jsou zčásti hra-
zeny zdravotní pojišťovnou. Operace přináší pacientům okam- 
žitou úlevu. Po zákroku následuje zhruba 3 týdenní ošetřování 
s kontrolami. Esteticky je výsledek naprosto dokonalý. Zákrok 
nedeformuje ani nehtovou ploténku ani okolní nehtové valy, 
navíc pacientům nehrozí riziko výskytu stejného problému ne-
boli recidivy v pozdější době.

Jana Tomisová 

Laserová terapie 
zarůstajícího nehtu

Před operací Po operaci

Jana ToMiSoVá 
individuální poradce pro klienty kliniky llc, plastické chirurgie  

a laserové léčebné centrum 

tomisova1@seznam .cz
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„Australský“ seminář  
opět v Hradci Králové
po obrovském úspěchu, který jsme zaznamenali před 2 lety, kdy byl osobně v české republice před-
stavit svoje produkty světově proslulý podiatr phillip vasyli, jsme připravili další kurz, tentokráte 
s anglickým přednášejícím (Barry wright) a praktickými přednáškami českých odborníků.
workshop pro nové zájemce i příznivce australského systému „využití termoplastických vložek 
vasyli medical v praxi lékaře, fyzioterapeuta a pedikéra“ se uskuteční 28. září 2013 (8.30 -16 hodin) 
opět v restauraci duran, sekaninova 398/2, hradec Králové. další info na www.medsport.cz. cena 
vč. celodenního cateringu 1.000,- Kč, členové čps - 20%, účastníci historicky prvního semináře 
vasyli medical pouze 500,- Kč.

Rezervace, program, informace: info@medsport.cz, tel.: 724 310 219

sobota 28. 9. 2013, 8:30 - 16 hod., Restaurant Duran Hradec Králové

Přednášející: Barry Wright (Velká Británie), MUDr. Miroslav Havrda,
Mgr. Michaela Kubínová, Mgr. Klára Čechová

Cena: 1000 Kč, členové ČPS - 800 Kč, účastníci semináře a školení Vasyli Medical - 500 Kč

, tel. 724 310 219Rezervace, program, informace: info@medsport.cz

VYUŽITÍ TERMOPLASTICKÝCH VLOŽEK

VASYLI MEDICAL (AUSTRÁLIE)

V PRAXI LÉKAŘE, FYZIOTERAPEUTA A PEDIKÉRA

VYUŽITÍ TERMOPLASTICKÝCH VLOŽEK

VASYLI MEDICAL (AUSTRÁLIE)

V PRAXI LÉKAŘE, FYZIOTERAPEUTA A PEDIKÉRA
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Komplikace při léčbě  
diabetické nohy

Konference zdravotníků 

Seminář s výstavou uspořádalo občanské sdružení  
„naděje pro každého“  

v ostravském Landeku 27. dubna 2013

mezi přednášejícími byli členové české podiatrické společnosti:  
mUdr. m. součková (syndrom diabetické nohy a ortotika),  

mUdr. m. havrda (vybavení diabetika obuví a individuálními vložkami s korekcí),  
J. Fešar (nohy diabetika z pohledu podologa)  

a mUdr. J. pech (diabetická neuropatie v klinické praxi).

přednáškový sál zcela zaplnilo více než 60 zdravotníků a organizační tým,  
Ing. J. Šedlbauer, mUdr. m. Koliba a mUdr. J. pech doufají,  

že v příštím roce přivítají rekordní počet účastníků.

Zpracoval MUDr. Miroslav Havrda
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Ve stručnosti přinášíme alespoň zá-
kladní informace ze všech předná-
šek, které byly velmi zajímavé a byly 
příznivě hodnoceny i auditoriem.

MUDr. Holoubek v úvodu seznámil 
přítomné s jedním z onemocnění, se 
kterým se v praxi mohou setkávat i pe-
dikérky. Jde o tzv. „zarůstající nehet“.
Problematika zarostlých nehtů není jen 
o operativním řešení, které je pro paci-
enta velmi bolestivé a ve velké většině 
případů neúčinné, ale existuje i konzer-
vativní léčba, která trvá v řádu několika 
týdnů až měsíců, není pro pacienta ob-
těžující a bolestivá a má mnohdy větší 
efekt než operační řešení. 
Mezi konzervativní metody léčby za-
růstajících nehtů patří např. vypodlo-

žení nehtových valů a okrajů nehtové 
ploténky bužírkou. Další velmi jedno-
duchou metodou je tejpování nehto-
vých valů jejich oddálením od nehtové 
ploténky na vrcholu konvexity. Velmi 
účinnou metodou je tzv. „šponování“, 
kdy se používají umělohmotné nebo 
kovové špony k vyrovnání nehtové plo-
ténky. Ošetření je nutné opakovat po 
cca 5-ti týdnech do té doby, než se ne-
het úplně zhojí a odroste celá jeho 
délka. Výsledky této metody jsou velmi 
uspokojivé, ale u kovových špon je nut-
né si dávat pozor na nevhodně prove-
dený tvar špony, která nepruží a nezve-
dá ploténky a rovněž na předražené 
výkony. Cena se odvíjí podle použité 
špony od 300 - 600,- Kč.

XIII. MEZINÁRODNÍ 
PODIATRICKÉ 

SYMPOZIUM v Brně
Dne 14. 5. 2013 se v Brně konalo již třinácté mezinárodní Podiatrické symposium, které pořádala Česká obuvnická a ko-
žedělná asociace (ČOKA) ve spolupráci s Českou podiatrickou společností (ČPS) s tématem „Problematika zarůstajících 
nehtů, péče o nohu a výběru vhodné obuvi“. 

V programu byla prezentována  
a diskutována následující témata:

7   Základy podologie a konzerva-
tivní léčba zarůstajících nehtů 
MUDr. Vladimír Holoubek,  
Columna centrum Brno

7   Naše zkušenosti s ošetřením 
zarůstajících nehtů pomocí 
Kostky ARKADY 
MUDr. Jaroslav Lux,  
Centrum zdraví Medicia, Ostrava

7   TRAINORTHOT projekt -  
struktura a obsah kurzu  
Doc. Petr Hlaváček, UTB Zlín  
(Ing. Marek Bachura, PhD.,  
APTO, Bratislava)

7   Zdravotní aspekty obouvání 
Ing. Jana Vašková,  
Leon Shoes, Zlín 

7   Návrh podmínek hodnocení 
„komfortu“ u obuvi  
pro dospělou populaci 
Bc. Kateřina Ondrová  
a PhDr. Vlasta Mayerová,  
FT UTB, Zlín a ČOKA, Zlín

7   Workshop k tématu diagnostika 
nohou a výběr vhodné obuvi  
za účasti přednášejících
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MUDr. Lux představil novou léčbu za-
růstajících nehtů pomocí tzv. „Kostky 
Arkada“. Je to nová polská, velmi sofisti-
kovaná metoda, kterou lze přiřadit na 
pomezí mezi operačním a konzervativ-
ním řešením. Touto metodou lze řešit 
problematiku „zarůstajícího nehtu“ 
v průběhu jednoho dne s pomocí jedno-
duchého instrumentaria, kterým lze 
zlepšit tvar nehtové ploténky a o násled-
né doplnění nehtu gelovým materiálem.

Doc. Hlaváček informoval o nadnárod-
ním on-line kurzu zaměřeném na vzdě-
lávání odborníků, zabývajících se one-
mocněním nohou, a to především v oblasti 
ortopedie a protetiky. Na přípravě e-lear-
ningového vzdělávacího portálu se 
v  rámci mezinárodního projektu „Train 
Orthot“ podílí slovenská asociace pra-
covníků technické ortopedie (APTO) spo-
lu s  Biomechanickým institutem ve Va-
lencii (IBV), Mezinárodním sdružením 
protetiků a ortotiků (ISPO) a Univerzitou 
Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Pilotní testo-
vání a ověření vytvořeného kurzu pro-
běhne na podzim letošního roku a zpro-
voznění e-learningového vzdělávacího 
portálu se předpokládá začátkem roku 
2014. Více informací najdete na 
www.trainorthot.eu

Přednáška Ing. Vaškové byla věnována 
tématu zdravotních aspektů obouvání. 
Nejdůležitějším úkolem obuvi je ochrá-
nit nohy před nepříznivými vlivy vnější-
ho prostředí a podporovat jejich základ-
ní fyziologické funkce, jako jsou stání, 
chůze a běh. Protože obuv může zajistit 
částečnou eliminaci vrozených nebo zís-
kaných vad nohou, nebo se naopak po-
dílet na jejich vzniku, je důležité věnovat 
výběru obuvi patřičnou pozornost. 
Důležitým faktorem při výběru obuvi je 
pohodlí a dokonalé padnutí. Faktorů, 
které ovlivňují komfort a padnutí obuvi 

je celá řada, ale mezi nejdůležitější patří 
tvar a velikost obuvi, který by měl odpo-
vídat typu a tvaru nohou, dále použitý 
materiál, který by měl vyhovovat hygie-
nickým a zdravotním požadavkům, střih 
svršku, materiál podešve a konstrukční 
řešení obuvi, které by měly odpovídat 
účelu použití obuvi, ale také zdravotní-
mu stavu nohou. Provedení podešve by 
mělo zajišťovat dostatečné tlumící 
schopnosti obuvi a stabilitu při chůzi. 
K  zajištění stability je důležité rovněž 
správné postavení a fixace nohy v obuvi, 
čehož lze dosáhnout tvarem patní části 
obuvi, pevným a  dostatečně dlouhým 
opatkem a tvarovanou vkládací stélkou 
s  patní miskou. Důležitým kriteriem je 
i  použitý výrobní způsob v  souvislosti 
s účelovostí obuvi a nelze zapomínat ani 
na módu, jejíž role je při výběru obuvi 
rovněž nepostradatelná. V  další části 
přednášky byly specifikovány konstrukč-
ní a materiálové požadavky na obuv 
komfortní, ortopedickou a obuv pro dia-
betiky.

PhDr. Mayerová prezentovala výsledky 
diplomové práce Bc.  Kateřiny Ondrové 
s názvem: „Návrh podmínek dobrovolné 
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certifikace obuvi pro dospělou populaci“. 
Studentka se pokusila stanovit základní 
požadavky, které by měla splňovat 
„zdravotně nezávadná obuv“ pro dospě-
lou populaci, tzn. obuv, která je určena 
pro dlouhodobé nošení a kterou může-
me nazvat „komfortní obuví“. Vybrané 
typy obuvi byly testovány jednak labora-
torně z hlediska fyzikálně - mechanic-
kých a hygienických vlastností (např. 
propustnost pro vodní páry, tlumení 
nášlapných sil, absorpce energie v patě, 

obrušivost podešví, ale i váha obuvi atd.) 
a jednak zkouškami nošením. Probandi 
nosili obuv různých typů po dobu pěti 
týdnů a průběžně zaznamenávali sub-
jektivní pocity při nošení do předem při-
praveného dotazníku. Výrobci obuvi do-
dali k testovaným vzorkům i hygienické 
atesty na použité materiály, zejména 
stélky a podšívky. Nezbytným předpo-
kladem pro udělení certifikátu připravo-
vané „nové značky“ je i kvalitní konfekč-
ní provedení obuvi.

Studentka svou práci doplnila také o do-
tazníky s otázkami k tématu, co si před-
stavují pod pojmy „pohodlná a komfort-
ní obuv“ jak pro koncové spotřebitele 
(odpovědělo 123 osob), tak i pro výrobce 
(odpovědělo 6 firem). Z hlediska důleži-
tosti pro nadstandardní hodnocení  
kvality a komfortu obuvi pro dospělou  
populaci byly vybrány následující para- 
metry, které by měly být vždy hodno- 
ceny:

7   správná velikost obuvi a správné 
střihové provedení obuvi  
(nutné je správné délkové  
a šířkové označení obuvi,  
bude nutné hodnotit také kopyto)

7   hmotnost obuvi (v závislosti na 
účelovosti obuvi - zvážení obuvi)

7   odolnost proti opakovanému ohybu 
(kvalitativní parametr)

7   odolnost proti odírání podešve 
(kvalitativní i zdravotní parametr)

7   propustnost pro vodní páru  
(hygienický parametr)

7   absorpce pro vodní páry  
(hygienický parametr)

7   jímavost energie v oblasti paty 
(zdravotní parametr)

7   tepelně izolační vlastnosti  
u zimní obuvi  
(hygienický a zdravotní parametr)

7   použitý vrchový materiál  
(nevhodné jsou syntetické  
materiály typu koženek a poromerů 
hygienické a zdravotní hledisko)

7   výška podpatku (maximálně 3 cm)

Navržený model „dobrovolné certifikace 
obuvi pro dospělou populaci“ bude nic-
méně vyžadovat ještě ověření a „doladě-
ní v praxi“. Důležitým ukazatelem budou 
i zkoušky nošením a  „pocity“ komfortu 
či diskomfortu probandů při nošení  
obuvi.

V závěru symposia byly účastníkům v ří-
zeném workshopu předvedeny dia-
gnostické metody používané při podiat-
riickém vyšetření.

Účastníci sympozia měli následně mož-
nost si prohlédnout také veletržní pro-
story a.s. Veletrhy Brno, kde se konaly 
zdravotnické veletrhy MEDICAL FAIR 
a  REHAPROTEX 2013. V  pavilonu „A“ 
bylo umístěno pod patronací ČPS a ČOKA 
vzorové podiatrické pracoviště. V rámci 
projektu „Centrum komplexní péče 
o  nohu“ zde vystavovala řada firem 
produkty související s uvedenou proble-
matikou. Odborné poradenství návštěv-
níkům z  řad odborné i laické veřejnosti 
bylo po celou dobu konání veletrhů pro-
váděno ve spojeném stánku ČOKA a ČPS. 
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Lysá nad Labem

Ve dnech 13. - 16. června 2013 se konala 
 výstava Senior - Handicap: aktivní život 2013
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Výstava je již tradičně spojená s výstavou Šikovné ruce našich 
seniorů a Lázeňským veletrhem a od roku 2012 i s výstavou růží 
a květin časného léta. Návštěvníci v odborné části výstav Senior 
- Handicap a Lázeňský veletrh nalezli nabídku pomůcek a slu-
žeb pro různé druhy handicapů, zdravotní poradny, nabídku 
lázeňské léčebné, rehabilitační či relaxační péče, ale i odborné 
semináře a workshopy. Česká podiatrická společnost prostřed-
nictvím prezidentky MUDr. Marie Součkové nabídla na stánku 
ČPS zcela zdarma konzultaci problémů onemocnění nohy, 
screeningové vyšetření na plantoskopu a měření na tenzomet-
rické desce, včetně přednášky „Nohy jsou náš nejlevnější do-
pravní prostředek“ na hlavním pódiu. Stánek navštívilo mnoho 

návštěvníků různých věkových skupin i z  řad vystavovatelů, 
mnozí se stali členy ČPS. Akce byla velmi úspěšná. Součástí vý-
stavy byly i vystavovatelé, tedy firmy se zbožím nezbytným pro 
každodenní život. Podobná veletržní přehlídka tohoto typu 
v  republice neexistuje, žádná například neposkytuje možnost 
prezentace poskytovatelům sociálních služeb. Domovy dů-
chodců a ústavy sociální péče měly příležitost představit neleh-
kou práci, kterou v péči o staré a fyzicky či psychicky nemocné 
odvádějí. A nejen to. Na svých stáncích nabídly i výrobky svých 
klientů, což jim přineslo peníze, tolik potřebné třeba právě 
k rozšíření arteterapie či dalších zájmových činností. 

Miriam Tejklová, asistentka prezidentky
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Německo s  dokonalou sítí pedikérských a podologických pra-
covišť pokročilo v  komplexní péči o nohu ještě mnohem dál. 
V  obchodech s  obuví začínají prodejci zcela zdarma provádět 
analýzu plosky nohy s vyhodnocením nálezu a současně s do-
poručením vhodné obuvi ev. stélky. V  jednom z  nich jsem se 
zajímala o nabídku služeb. Prodavačka mi s úsměvem ochotně 
ukázala celý program, provedla analýzu plosky a doporučila mi 
dle výsledků z nabídky cca 10 různých typů obuvi, jen 2 páry 
s vhodnou stélkou. Byla jsem velice potěšena přístupem pro-
davačky a ověřila jsem si, že náš nastartovaný směr - vzdělávat 
pracovníky v prodejnách obuvi je správný.
V současné době dokončujeme s paní Ing. Vaškovou a p. Maye-
rovou z ČOKY projekt vzdělávání prodejců obuvi včetně analýzy 
nohou na plantoskopu a tenzometrické desce, které u nás v ob-
chodech s obuví zatím chybí. 

MUDr. Marie Součková, prezidentka ČPS

V německých obchodech s obuví 
provádějí analýzu plosky nohy
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Nebezpečí infekce 
v každodenní práci hrozí stále

Už jsme si zvykli, že se převlékáme a sterilizujeme, ale ne 
každý myslí na ochranu sama sebe.

Myslím tím používání roušky, rukavic, ochranných brýlí 
nebo štítu. Pedikér může při své každodenní práci přijít do 
styku s mnoha choroboplodnými zárodky. Klienta se ptáte, 
zda není diabetik, hemofilik. Ale kdo z vás se ptá, zda je 
klient HIV pozitivní, zda nemá hepatitidu typu C apod.

Než bychom tuto otázku vyslovili, raději se vyhněte riziku 
a zachovávejte zlatý standard v užívání ochranných opat-
ření. Mimo jiné klient vám nemusí sdělit pravdu. K efektiv-
ní prevenci patří užívání rukavic a roušky, kdy se chráníme 
před kontaminací kůže a dýchacích cest. Jemný prach při 
frézování nehtu napadeného plísní či jinými choroboplod-
nými zárodky je sice odsáván přístrojem, ale přece jen se 
malé množství dostává do prostoru. 

Při stříhání nehtu, může odlomek odlétnout a nechráněné 
oko poranit, nebo může dojít k  vdechnutí, zabodnutí do 
kůže apod. Někdo může namítnout, že v  rukavicích není 
dostatečný cit, jde jen o zvyk a hlavně záleží jaké rukavice 
užíváte. Vhodné jsou nepráškované s ideální velikostí, aby 
pevně obemkly ruku a prsty.

Dovolím si zde připomenout pár zásad užívání rukavic.

Nemusí být sterilní, ale je vhodné na každého klienta vzít 
nové a použité vyhodit. Měly by být nepráškované, v pří-
padě protržení, rukavici vyměňte. Máte-li ekzém či jiné 
dosud nezhojené poranění nebo i drobné oděrky, užívejte 
rukavice do plného vyhojení. Pokaždé si omyjte ruce a uží-
vejte dezinfekční mýdlo.

Ve vlastním zájmu tedy používejte vysoce kvalitní pohodl-
né nejen rukavice, ale i profesionální brýle, ev. štít či rouš-
ky s velmi dobrou prodyšností, nevlhnoucí při užívání.

Slovo na závěr - pro pár korun obětovat své zdraví by bylo 
největší pošetilostí, proto v  rámci své praxe myslete na 
sebe.
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Praktický slovník Praktický slovník 
abdukce - odtažení, pohyb 
směrem od osy těla, resp... končetiny 
např. v rameni - upažení

addukce - přitažení, v rameni 
připažení

aberace - odchylka

ablace - snesení, odnětí

abraze - obroušení, seškrábání

abrupce - odtržení

absence - nepřítomnost

absorpce - vstřebávání

adekvátní - přiměřený

adheze - slepení, srůst

adheziolýza - rozrušení srůstů

adipózní - tukový

adjuvantní - pomocný

ad usum externum -  
pro vnější použití

ad usum internum -  
pro vnitřní užití

ad usum medici -  
pro potřebu lékaře

ad usum proprium -  
pro vlastní použití

afekce - chorobné postižení

ageneze - vrozené nevyvinutí 
orgánu či části těla

agens - původce, činitel 

aferentní - přivádějící

ageneze - vrozené nevyvinutí 
orgánu či části těla

agravace - zveličování obtíží

akrální - okrajový 

akineze - ztráta hybnosti

akcesorní - přídatný

anomálie - odchylka
aplazie - nevyvinutí
asepse - naprostá nepřítomnost 
choroboplodných zárodků,  
mikroorganismů
asfyxie - dušení nedostatkem 
vzduchu
ataka - záchvat
ankylóza kloubní - ztuhlost 
kloubu
liberace - uvolnění
hypermobilita - nadměrná 
kloubní vůle
bazální - základní
prominující - vystupující  
nad okolí
ventrální - zepředu
dorzální - zezadu
bilance - rozdíl mezi příjatým  
a vydaným
burza - malý váček v okolí  
kloubů,šlach
cartilago - chrupavka
cefalea, cefalgie - bolest hlavy
cervikální - krční
cirkulace - oběh
congenitalis - vrozený
corpus - tělo, těleso
dekompenzace - selhání
dermální - kožní
dispozice - sklon k něčemu
distanzia - vzdálenost
distenze - roztažení, rozepětí
distorze - podvrtnutí kloubu
duální - podvojný
sekundární - druhotný

dysbalance - nerovnováha
etiologie - věda, zabývající se 
příčinami nemocí
exostóza - kostní výrůstek
exkoriace - oděrka
konstrikce - zúžení
kontinuální - nepřetržitý
konkávní - vyhloubený 
konvexní vapouklý, oblý
pronace -  rotace  - např. u ruky 
se stočí ruka za palcem navnitř
supinace - rotace končetiny  
či její části  zevně obrácený pohyb 
jako u pronace
proliferace - bujení
prolaps discu - výhřez ploténky
kraniální - horní, týkající 
se horní části
distální-  směrem dolů, vzdálený, 
na opačné straně než je začátek
genua valga - vbočená kolena 
do X  valgus - křivonohý
gebua vara - zakřivení bérců  
do O  Varus - křivý
ascendentní - vzestupný, 
stoupající
descendentní - sestupný, 
klesající
sagitální - rovina prochází tělem 
zepředu směrem dozadu
transversální - příčný, kolmý  
na dlouhou osu těla
frekvence - četnost
frontální - čelní, rovina prochází 
tělem rovnoběžně s čelem

mediální - vnitřní

laterální - zevní
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veletrhyveletrhy

15. a 16. 8. 2013  Vyšetřování nohou v pedikérské praxi  - Ostrava, Profi-pedikúra, Špálova 2

6. 9. 2013   3. workshop ČPS - pro členy zdarma - velký salónek, veletrh Letňany, Praha

7. 9. 2013   Refresh a psychologie v pedikérské praxi - velký salónek,  
veletrh Letňany, Praha

14.-15. 9. 2013   Uvolňující techniky nohy, mobilizace a kinesiotaping 
Chlumec, Holubova 369 - dvoudenní intenzivní kurz

22. 9. 2013  Vyšetřování nohou v pedikérské praxi - Plzeň, Cukrovarská 18, f. ORTOP

28. 9. 2013  Využití termoplastických vložek Vasyli Medical (Austrálie) v praxi  
lékaře, fyzioterapeuta a pedikéra - Restaurant Duran, Hradec Králové

4. - 5. 10. 2013   Dynamická platografie nohou a uvnitř obuvi Matscan a Fscan 
Zlín, firma Proteching, Ing. Borský

12.,13.10. a 16.11. 2013   Nail art nejen v manikúře - Praha, U Vršovického nádraží 14 - jednodenní kurz 

22. 11. 2013   Mezinárodní sympozium Syndrom diabetické nohy 
prof. Jirkovská, Praha 1, Autoklub, Opletalova 29

22. - 24. 11. 2013  Víkendový výlet za historií vzniku pedikúry a obouvání do Zlína

29. 11. 2013 Vyšetřování nohou v pedikérské praxi - Plzeň, Cukrovarská 18, firma ORTOP

6. - 7. 9. 2013  World of Beauty and Spa - podzim 2013 - veletrh Letňany

18 - 19. 10. 2013  Interbeauty Prague - Kadeřnický a kosmetický veletrh - Praha Holešovice

17.-19. 10. 2013  WORLD CONGRESS OF PODIATRY - Italie, Řím

5. - 6. 10. 2013   FUSS Kassel 
Stadthalle Kassel, Friedrich-Ebert-Str. 152, 34119 Kassel, 
www.fuss.zfd.de

26. - 27. 10. 2013   BEAUTY FORUM München  
Messegelände München, 81823 München 
www.beauty-fairs.de/muenchen/home.html

25. - 26. 1. 2014   COSMETICA Hannover 
Deutsche Messe AG, Messegelände, 30521 Hannover,  
www.ki-online.de/index.php?id=cosmetica_hannover

akce a kurzy ČPsakce a kurzy ČPS


