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milí členové a čtenáři!

Jaro je tady. po zimním čase se k nám navrací slunce  
a s ním do našeho života přichází více radosti, energie 

a lásky. stojí za to si vyjít do jarní přírody a pookřát 
nejen na srdci, ale také na duši. Je vhodný čas na  
změnu životního stylu a uvést v platnost mnohá  

naše opomenutá předsevzetí.

Dozorčí rada

změny nenastaly pouze v přírodě, ale také v naší  
společnosti. na funkci člena a předsedy dozorčí rady  

rezignoval mUdr. Vladimír Holoubek. děkujeme  
panu doktoru Holoubkovi za jeho dosavadní činnost  
pro společnost a věříme, že se bude nadále podílet  

na činnosti společnosti a jejím dobrém jménu. V rámci 
voleb do řídících a dozorčích orgánů společnosti byla  
na 14. sjezdu zvolena prvním náhradníkem v případě 

odstoupení člena dozorčí rady paní radvana Hroníková. 
dne 11. 3. 2016 byla kooptována za člena dozorčí rady  

a členky si zvolily aklamačně za předsedkyni dozorčí rady 
paní pavlu chadrabovou. oběma členkám blahopřejeme 

a přejeme jim hodně úspěchů ve funkcích.

Marie Součková

podiatrické listy 1/2016
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Vážení členové,

úsilí, které jsem vynaložila v  posledních měsících ve 
věci udělení autorizace právnické osobě, tj. České podi-
atrické společnosti z.s., bylo korunováno úspěchem.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky jako autorizující  
orgán věcně příslušný podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona 
č. 179/2005 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdě-
lávání a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpi-
sů udělilo: 

České podiatrické společnosti z.s,  
se sídlem U Vršovického nádraží 14, 101 00 Praha,  

zastoupené MUDr. Marií Součkovou 

autorizaci pro profesní kvalifikaci 

pod kódem 69-025H - Pedikérka a nehtová designérka 
na dobu 5 let. 

Dále pak MZČR rozhodlo ve věci žádosti autorizované osoby, tj. 
České podiatrické společnosti z.s. o udělení autorizace fyzické 
osobě, která je oprávněna provádět činnosti jménem autorizo-
vané osoby a vyhovělo požadavku navrženého zástupce za 
společnost.

Po odborném posouzení podané žádosti Ministerstvo zdravot-
nictví České republiky shledalo, že paní Jana Výmolová,  
nar. 22. 7. 1970, bytem Nová Horka 1, 742 13 Studénka 
splnila všechny podmínky stanovené zákonem č. 179/2006 Sb. 
a hodnotícím standardem příslušným pro danou kvalifikaci.

V praxi to znamená,  že společnost na základě přihlášky žadate-
lů o zkoušku, tj. fyzických osob straších 18 let, případně absol-
ventů rekvalifikačního kurzu starších 16 let, v souladu se schvá-
leným standardem pro obor pedikérka a nehtová designér-
ka je oprávněno provádět zkoušky za úhradu a vydat osvědče-
ní, které potvrzuje úspěšné vykonání a získání profesní kvalifi-
kace. Osvědčení je veřejnou listinou.

Žadatel o zkoušku zašle na Českou podiatrickou společnost  
přihlášku, která ji zaeviduje, do 21 dnů zašle uchazeči pozván-
ku ke zkoušce, která se musí konat do 3 měsíců od obdržení 
přihlášky.

Nejpozději do 7 dnů před zkouškou musí žadatel uhradit stano-
venou úhradu za zkoušku. Zkouška probíhá před autorizovaným 
zástupcem - tj. paní Janou Výmolovou dle hodnotícího standar-
du národní soustavy kvalifikaci pro obor 69-025 H pedikérka 
a  nehtová designérka, v prostorách autorizovaného zástupce 
společnosti. Zkouška je veřejná, přihlášený musí prokázat svoji 
totožnost, dle požadavků předložit požadované doklady uvede-
né v Národní soustavě kvalifikací. V případě neúspěchu zkoušky 
se provedená úhrada nevrací a nový termín další opravné 
zkoušky není časově omezen. O každé zkoušce musí AZ (autori-
zovaný zástupce) vypracovat záznam o jejím průběhu, nejpoz-
ději do 5 dnů, nejlépe ihned je uchazeči oznámen výsledek 
a v téže době obdrží osvědčení, které vydává Česká podiatrická 
společnost (autorizovaná osoba=AO) v počtu tří vyhotovení.
Autorizovaná osoba je povinna zaslat vypracovaný záznam 
o zkoušce - průběhu a výsledku Ministerstvu zdravotnictví ČR 
spolu se stejnopisem osvědčení, které se archivuje.  
Do 15 dnů ode dne vyrozumění o výsledku konání zkoušky 
může uchazeč dle § 20 požádat autorizující orgán - tj. Minister-
stvo zdravotnictví ČR o přezkoumání průběhu nebo výsledku 
zkoušky. MZČR musí do 60 dnů buď potvrdit výsledek zkoušky, 
nebo nařídit opakovanou zkoušku, která se koná do 30 dnů od 
doručení rozhodnutí před stejnou autorizovanou osobou a au-
torizovaným zástupcem, V tomto případě hradí náklady autori-
zovaná osoba.
Osobně si myslím, že jde o velký úspěch, který posouvá Českou 
podiatrickou společnost významně kupředu. Všem, kteří chtějí 
zúročit léta své profesní praxe, se otevírá možnost získat osvěd-
čení profesní kvalifikace v  daném oboru. Nové rekvalifikační 
kurzy jsou již dle platnosti zákona ukončovány právě zkouškou 
před autorizovanou osobou, nikoli jako dosud jen před organi-
zátorem kurzu a pozvanými komisaři. 
Milí členové, složením zkoušky se vám zúročí léta vzdělávání, 
bodového hodnocení a v očích klientů vás tato kvalifikační 
zkouška pozvedne do úrovně kvalifikovaného profesionála po-
dobně jako absolventy Baťovy školy v minulosti.

 MUDr. Marie Součková

Udělení aUtorizace
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Nejprve si musíme ujasnit, z  jakého materiálu jsou nástroje 
vyrobené, abychom lépe pochopili rozdíly a důležité zásady při 
péči o ně. 

Nástroje označené pouze známkou YES a ERBE jsou vyrobené 
z ušlechtilé, avšak nikoliv nerezové oceli a jsou určeny pro do-
mácí a soukromé použití, kde se nevyžaduje dezinfekce a steri-
lizace. Povrchová úprava je provedena pochromováním nebo 
poniklováním. Ve styčných plochách, kloubech a na ostří po-
chopitelně povrchová úprava být nemůže. Proto tyto plochy 
mohou tmavnout, v extrémních podmínkách i rezivět. Nástroje 
je proto dobré po použití opláchnout v čisté a teplé vodě, řádně 
vysušit a uskladňovat v suchém prostředí. Doporučuje se klou-
by nástrojů občas promazat speciálním olejem LUBRA nebo WD 40. 

Pro profesionální použití, kde je nezbytná dezinfekce a sterili-
zace, je nutné používat nástroje ERBE s označením INOX, 
ROSTFREI nebo STAINLESS (anglické, nebo německé označení 
oceli). Tyto nástroje mají vlastnosti nezbytné pro proces dezin-
fekce a sterilizace. Při dezinfekci dodržujte přesně expoziční 
dobu dezinfekce, její nedodržování nástroje poškozuje. Po de- 
zinfekci je nutné nástroj opláchnout pod tekoucí pitnou vodou, 

důkladně osušit a pak vložit do sterilizátoru (sterilizační teplota 
180°C, doba sterilizace 20 minut). Klouby také mažeme olejem 
LUBRA, tento olej snáší i sterilizační teploty. 

Sterilizace nástrojů se provádí v horkovzdušném sterilizátoru 
s nuceným oběhem vzduchu minimálně 20 minut při teplotě 
180 °C. Překročení teploty vede ke ztrátě tvrdosti nástrojů a tím 
k omezení životnosti.

Frézky musíme nejprve mechanicky očistit kartáčem a poté je 
vhodné vložit je do ultrazvukové čističky s čistícím a dezinfekč-
ním prostředkem určeným pro UZ čističky. Nepřekračujte dobu 
expozice, frézky potom korodují. Ultrazvukové čištění usnadní 
práci a výrazně prodlouží ostrost a životnost nástrojů. Po vy-
jmutí z  UZ čističky nástroje omyjeme pod tekoucí studenou 
pitnou vodou a osušíme. Teprve zcela suché frézky můžeme 
vložit do sterilizátoru. Frézy gumové, korundové a silikonové 
nesterilizujeme, vysoké teploty je zcela zničí.

Pravidelnou a systematickou péčí vydrží frézy z tvrdých kovů až 
24 měsíců.

Eliška Kopecká, zdroj: www.coneta.cz

Péče o nástroje v pedikúře
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dezinfekční plán pro Uz čističky
Předkládám vám vzorový dezinfekční  plán pro UZ čističky. Uvá-
dím výrobky nejdostupnější na našem trhu, s  požadovanou 
koncentrací a expozičním časem, pokud je uveden v informač-
ním letáku.
K přípravkům používaným na vašem pracovišti musíte mít sta-
žené nebo od výrobce (prodejce) zaslané bezpečnostní listy 
(jak jsme již několikrát v  Podiatrických listech i na školeních 
zdůrazňovali). Lze si také stáhnout informační leták, kde je 
uvedena mikrobiologická účinnost (spektrum účinnosti), ob-
last použití, koncentrace, expoziční čas, exspirace, zda se jedná 
o koncentrát nebo se používá neředěný, teplota vody použité 
na ředění, pro které materiály je určen, zda je určen pro UZ čiš-
tění a další cenné informace. Respektováním těchto údajů 
chráníte sebe, klienty i používané pracovní nástroje. Obecně 
platí, že tekutý přípravek je pro nástroje šetrnější, než práškový.
Na UZ čističce musíte mít uvedené: název přípravku, který prá-
vě používáte, datum výměny roztoku, datum exspirace origi-
nálního balení. Pro větší přehled a zjednodušení práce mám 
uvedenou také požadovanou koncentraci a čas expozice, ne-
musím je hledat každý den v dezinfekčním plánu, a to i v přípa-
dě kontroly z KHS. Zde bych chtěla upozornit, že není problém 
koncentraci roztoku ověřit, proto nešetřete na nepravém místě 
a neřeďte roztoky slabší. Můžete mít problém nejen s úřady, ale 

také si domů donést bakterie, viry, plísně, které vám mohou 
způsobit nemalé problémy. Naopak - vyšší koncentrace, než je 
uvedeno, poškozuje drahé nástroje a zvyšuje náklady.
Jak správně čistit a dezinfikovat nástroje v UZ čističce? Nástroje 
musí být v roztoku zcela ponořené, proces čištění by měl pro-
běhnout ihned po ponoření, aby nedošlo ke korodování nástro-
jů. Nesmíte nechat UZ čističku otevřenou při práci (viz návod 
k používání přístroje). Po uplynutí expozice je nutné dle použi-
tého dezinfekčního přípravku nástroje vyjmout, opláchnout 
pod tekoucí pitnou studenou vodou (u některých přípravků se 
neoplachují!), nechat oschnout a teprve poté vložit do sterilizá-
toru. Silně znečištěné nástroje po proběhnutí procesu v UZ čis-
tičce očistíme kartáčem a vložíme do UZ čističky s nově připra-
veným čistým dezinfekčním roztokem. Vyhneme se riziku při-
pečení nečistot na nástroj ve sterilizátoru a tím znehodnocení 
nástroje. Ještě zdůrazňuji, abyste nezaměňovali čištění, dezin-
fekci a sterilizaci. 

Některé vhodné čistící a dezinfekční prostředky,  
koncentrace a doba expozice:
Stammopur DR 8 (koncentrát): 2% - 5 min., 1% - 15 min.

KorsolexBohrerbad (neředí se) - 5 min.

EfesolBohrerbad (neředí se, pouze čistí)

Gigaseptinstru AF (koncentrát): 3% - 5 min.

Gigasept FF new: 5% - 15 min.

Gigazyme (pouze čistí): 0,5% - 10 min.

Rotasept (neředí se): 15 min.

Dezipur - 1%

Sekusept Plus: 4% - 10 min., 5% - 5 min.

SekuseptPulver: 2% - 15 min.

Sekusept Forte (pouze dezinfikuje, nečistí): 1,5% - 15 min.

Sekusept Extra N: 3% - 5 min.

Sekudrill (neředí se): 10 min.

Tabulka ředění:

Koncentrace 0,5% 1,5% 2% 3% 5%

Množství
roztoku

1l 5 ml 15 ml 20 ml 30 ml 50 ml

3l 15 ml 45 ml 60 ml 90 ml 150 ml

5l 25 ml 75 ml 100 ml 150 ml 250 ml

8l 40 ml 120 ml 160 ml 240 ml 400 ml

Správný výpočet: 

2% roztok v 600 ml - (600 x 2): 100 = 12 ml + 588 ml vody
2% roztok v 1l - 20 ml přípravku do 980 ml vody.

Eliška Kopecká
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Dear members, 
 
2016 will be a fantastic year for Podiatry worldwide. With the 
World Congress in Montreal from 26-28 May, with more than 
1500 participants and over a 100 exhibitors, we will put Podia-
try in the spotlight. We are very pleased to announce the ab-
stracts have been chosen (with some very impressive presenta-
tions) and the workshops are filled in. I’m very happy of the 
work that has been done and with the collaboration of the Ca-
nadian Podiatric Medical Association with whom we are orga-
nizing the congress. The program of this World Congress will be 
of a very high level with very divers subjects that touch the 
practice of the podiatrists everywhere in the world. 
Moreover, the exhibition area will be the place to go during the 
Congress. We have secured a large number of companies that 
will show their most innovative products. 
 
 I’m looking forward welcoming you there. 

Carine Haemels, President FIP-IFP 
 

Vážení členové,

rok 2016 bude skvělým rokem pro podiatry celého světa. Světový kongres v Montrealu ve dnech 26. - 28. května 
navštíví více než 1500 účastníků a přes 100 vystavovatelů. Podiatři  zazáří ve světle reflektorů. Jsme velmi rádi, že 
všechna abstrakta přednášek byla dodána (některé prezentace jsou velmi působivé) a worshopy jsou naplněny. 
Jsem také ráda, že se přípravy konají ve spolupraci Kanadské podiatrické lékařské asociace, s nimiž organizujeme 
kongres. Program tohoto světového kongresu bude na velmi vysoké úrovni s velmi rozličnými příspěvky, které se 
dotýkají praxe podiatrů všude na světě.
Kromě toho bude výstavní plocha místem, kam je možné v průběhu kongresu zajít. Zajistili jsme velký počet 
společností, které budou předvádět obrovské množství inovativních produktů.
 
Těším se na Vaši návštěvu v Montrealu

Carine Haemels, Prezident FIP-IFP
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Chemická legislativa je až na dílčí detaily v EU harmonizovaná. 
V ČR tuto chemickou legislativu zastřešuje zákon 350/2011 Sb. 
v pl. znění o chemických látkách a chemických směsích... (che-
mický zákon). Klíčové právní úpravy jsou Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 v pl. znění o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek... (ozna-
čované jako Nařízení REACH) a Nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady (ES) č. 1272/2008 v pl. znění o klasifikaci, označování 
a balení látek a směsí (označované jako Nařízení CLP). Další 
právní normy týkající se chemické legislativy jsou např. zákon 
120/2002 Sb. v pl. znění o uvádění biocidních přípravků a účin-
ných látek na trh (zákon o biocidech) nebo Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 v pl. znění o detergentech 
a celá řada dalších. 

Jedna z částí chemické legislativy, u které je předpoklad dopa-
du na podiatrická pracoviště a provozovny pedikúry, je zákon 
č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Ten v § 44, velmi 
zjednodušeně řečeno, stanoví mantinely pro nakládání s che-
mickými látkami a chemickými směsmi, které zákon považuje 
za nebezpečné. Tímto se dostáváme k hlavnímu tématu tohoto 
článku, co jsou písemná pravidla a s jakými povinnostmi jsou 
spojena.

Po letech určitých právních zmatků vyšla ve Sbírce zákonů no-
vela zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví pod 
číslem 267/2015 Sb., a to s s  účinností od 1.12. 2015. V  této 
novele se mimo jiné upravují pravidla pro nakládání s vybraný-
mi nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (§ 44a 
a § 44b). 

Povinnosti vyplývající z tohoto zákona pro podiatrická pracovi-
ště a provozovny pedikúry souvisejí s nakládáním s chemikálie-

mi používanými pro úklidové a desinfekční činnosti. Například 
takové produkty, které jako účinnou složku obsahují aktivní 
chlór (většinou ve formě chlornanu sodného). Pro udržení sta-
bility těchto produktů je nezbytné vysoké pH, čehož se dosahu-
je např. přídavkem hydroxidu sodného. Při dosažení určitých 
minimálních koncentrací jmenovaných složek bývají takovéto 
směsi dle Nařízení CLP klasifikovány jako Skin Corr 1 (Žíravost 
pro kůži, kategorie 1A, 1B a 1C) a mají přiřazenou standardní 
větu o nebezpečnosti H314. 

Nastane-li tato situace, z § 44a, odst. 7 vyplývá pro právnické 
osoby nebo podnikající fyzické osoby povinnost vydat pro pra-
coviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými lát-
kami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako ...žíra-
vé.... písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví 
a ochraně životního prostředí při práci s nimi. Pravidla musí být 
volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat 
zejména informace o nebezpečných vlastnostech látek a směsí, 
se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, 
ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první 
před-lékařskou pomoc a postup při nehodě. Text pravidel je 
právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna pro-
jednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle 
místa činnosti. Tedy s okresním hygienikem.

Tato písemná pravidla si každý vytváří sám, pro jejich tvorbu 
není žádný závazný kvalifikační požadavek. Kdo si na tuto práci 
netroufne, a to z jakéhokoliv důvodu, může si pravidla nechat 
zpracovat u některé firmy, která se zabývá chemickou legislati-
vou. Je obvyklé, že firma projedná zpracovaná pravidla s  pří-
slušným hygienikem. K tomu ovšem potřebuje Vaše zplnomoc-
nění.

Nebezpečné chemikálie 
na podiatrických pracovištích 
a provozovnách pedikúry
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Zdůrazňuji, že projednaná pravidla musí být viditelně vyvěšena 
na pracovišti, kde se s  nebezpečnou chemikálií nakládá, pra-
covník je musí mít neustále na dohled. Je špatně, pokud má 
někdo pravidla zpracována a projednána s hygienikem, ale ná-
sledně je uloží do šanonu, do skříně apod. 

To, že se na některý chemický produkt vztahuje výše uvedená 
povinnost, profesionální uživatel vyčte v bezpečnostním listě, 
který mu je dodavatel produktu povinen dodat nejpozději 
s jeho první dodávkou. Je-li produkt zakoupen ve spotřebitel-
ské síti (drogerie apod.) a uživatel nemá k  dispozici bezpeč-
nostní list, základní potřebné informace musí být uvedeny na 
štítku na obalu produktu. U produktů klasifikovaných jako 
„Skin Corr. 1“ (Žíravost pro kůži, kategorie 1A, 1B a 1C) musí 
být na štítku uvedeny minimálně tyto údaje:

9   Identifikátor výrobku (obchodní název produktu)

9   Velikost balení (objem nebo hmotnost)

9    Grafický výstražný symbol pro žíravinu  
(GHS05)

9   Signální slovo (v našem případě „Nebezpečí“)

9    Vyjmenované vybrané nebezpečné složky směsi  
(např. hydroxid sodný)

9  Standardní věty o nebezpečnosti (H314)

9  Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty)

9   Doplňující informace na štítku (např. pokud se jedná  
o detergent, informace vyžadované dle Nařízení ES  
č. 648/2004 v pl. znění), jedná-li se o biocidní přípravek, 
případně další doporučená označení

9  Jméno a telefonní číslo dodavatele látky nebo směsi

Dále chemické produkty klasifikované jako „Skin Corr 1“ (Žíra-
vost pro kůži, kategorie 1A, 1B a 1C) musí být zabaleny v obalu, 
který je opatřen uzávěrem odolným proti otevření dětmi 
a je opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé.

Nicméně, při zpracování písemných pravidel se vychází z infor-
mací uvedených v bezpečnostním listě a hygienik ho zpravidla 
při jejich projednávání vyžaduje. Takže uživateli (v našem pří-
padě podiatrovi, pedikérovi) nezbude, než si ho od dodavatele 
chemikálie zajistit. 

Uvedený příklad se vztahuje na nebezpečné směsi klasifikova-
né jako žíravé, které jsou v  případě podiatrického pracoviště 
a  provozovny pedikúry považovány za nejčastěji používané. 
Povinnost zpracování písemných pravidel se však vztahuje i na 
další vybrané kategorie nebezpečnosti chemických látek 
a směsí, jejichž klasifikace jsou uvedeny v  již zmíněné novele 
zákona o ochraně zdraví, jmenovitě v § 44a, odst. 7. Nakládání 
s těmito chemikáliemi na vašich pracovištích je však málo prav-
děpodobné.

Závěrem bych ještě podotkl, že ve značení nebezpečných che-
mických látek a směsí je zde jeden rozdíl proti minulé právní 
úpravě. Tento rozdíl může být pro nepozorného uživatele poně-
kud matoucí. 

Dle předchozí chemické legislativy (označované jako DSD/DPD) 
se výstražným grafickým symbolem  označovaly 
výhradně nebezpečné chemické látky a směsi 
klasifikované jako „žíravý“ s rizikovými větami 
R34 nebo R35. Tedy pro každou takto označenou chemikálii 
platila povinnosti zpracovat písemná pravidla. Bez výjimky.

Podle nové legislativy (označované jako CLP) se výstražným 
grafickým symbolem neoznačují pouze chemikálie 
klasifikované jako „Skin Corr 1“ (Žíravost pro kůži, 
kategorie 1A, 1B a 1C) se standardní větou o ne-

bezpečnosti H314, ale také chemikálie klasifikované jako „Eye 
Dam. 1“ (Vážné poškození očí, kategorie 1) s přiřazenou stan-
dardní větou o nebezpečnosti H318. Na chemikálie klasifiko-
vané jako Eye Dam. 1 (H318) se povinnost zpracovávat pí-
semná pravidla nevztahuje.

Ing. Jiří Kamenec



podiatrické listy 1/2016

www.podiatrie.cz10

Oznamujeme všem členkám, členům, sympatizantům, firemním zástupcům a příznivcům,  
že 15. sjezd České podiatrické společnosti se koná v sobotu dne 11. června 2016  
v Kongresovém centru BVV, Veletržní 1, 603 00 Brno. 

Program 15. sjezdu České podiatrické společnosti z.s.
8.00 - 9.00 hodin Registrace účastníků

Zasedání valné hromady
09.00 - 09.15 hodin Zahájení + volba členů do komisí: mandátová, návrhová, volba skrutátorů 
09.15 - 09.40 hodin Zpráva prezidentky za uplynulé období  
09.40 - 10.00 hodin Zpráva předsedkyně podologicko-pedikérské sekce za uplynulé období 
10.00 - 10.30 hodin Zpráva o hospodaření za rok 2015, schválení rozpočtu na rok 2016 - předseda DR 
10.30 - 10.50 hodin Zpráva o kongresu FIP v Montrealu - 1. víceprezident 
10.50 - 11.15 hodin Coffee break

Odborný program
11.15 - 11.40 hodin  Superfeet - prémiové ortopedické vložky - Andy Blair, Milan Borský - firma Superfeet, simultánní tlumočení 
11.40 - 12.00 hodin  Získané vady chodidel a jejich ošetření z pohledu ortopedického protetika - Petr Krawczyk,  

předseda Ortopedické protetiky ČLS JEP z.s., Proteor s.r.o.
12.00 - 13.00 hodin  Oběd
13.00 - 13.15 hodin  Hodnocení účinku ortopedické vložky a obuvi pomocí pedobarograf. stélek a 2 D kinematické analýzy -  

Lucie Honzíková, ortopedická protetika Frýdek Místek s.r.o., ING Corporation spol. s.r.o.
13.15 - 13.30 hodin Zkušenosti s využitím stabilizace nohy při plantární fasciitidě - Miroslav Havrda, MEDsport Hradec Králové
13.30 - 13.45 hodin Dětská a dospělá funkční noha, proč aplikovat vložky - Ladislav Holoubek, Columna centrum, Brno
13.45 - 14.00 hodin Dětská noha a velká odpovědnost za její zdravý vývoj - Marie Součková, Lékařské podiatrické centrum, Praha
14.00 - 14.15 hodin  Individuální ortopedické vložky řeší individuální problémy každého klienta - Anna Brettová,  

firma Pedikom Czech s.r.o. - generální sponzor sjezdu
14.15 - 14.40 hodin diskuze k přednáškám
14.40 - 15.00 hodin Coffee break
15.00 - 15.15 hodin Různé
15.15 - 15.30 hodin Schválení Usnesení 15. sjezdu ČPS
15.30 - 16.00 hodin Tombola a závěr sjezdu

Po celou dobu konání sjezdu bude probíhat doprovodná  
výstava firem s možností koupě zboží za výhodné ceny.
Bližší informace budou sdělovány průběžně na stránkách 
společnosti www.podiatrie.cz. Závazné přihlášky zasílejte 
mailem na adresu: podiatrie@seznam.cz do 31. 5. 2016,
nebo poštou na adresu: Česká podiatrická společnost,  
U Vršovického nádraží 14, 101 00 Praha 10.

Pozvánka na 15. sjezd 
České podiatrické společnosti z.s.
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příjmení: .................................................................................. Jméno: .................................................................... titul: ...................................

členské číslo: .................................................................... členský příspěvek uhrazen dne: ................................................

forma úhrady:      Bp        hotově       fakturou (číslo) .........................................................

oběd - cena 150 Kč:     ano          ne

PŘIHLÁŠKA
na 15. sjezd České podiatrické společnosti 

 sobota 11. června 2016
BVV, kongresové centrum, Výstaviště 1, Brno-pisárky

Vyberte si obědové menu, zakroužkujte jeden hlavní chod a dezert.

polévka:
  slepičí vývar s masem a nudlemi
           
Hlavní chod:
1 350g zeleninové lasagne (cuketa, rajčata, lilek, mozzarella)  
2 120g  smažený kuřecí řízek, bramborový salát     
3 150g Kuřecí stehenní steak s pepřovou omáčkou, šťouchané brambory
4 120g Jelení ragú se zeleninou a houbami, houskový knedlík
         
dezert a káva:
1x  Káva s mlékem/čaj
1  mini větrník
2  Jablečný koláč s drobenkou, tvarohem, rozinkami a ořechy
3  Krémová roláda

Závazné přihlášky zasílejte mailem na adresu: podiatrie@seznam.cz,   nebo poštou na adresu:  
Česká podiatrická společnost, U Vršovického nádraží 14, 101 00 Praha 10, nejpozději do 30. 4. 2016.
15. sjezdu se mohou účastnit sympatizanti za přímou úhradu 1000 Kč v den konání sjezdu.
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Na přelomu roku 2015/16 jsem opět navštívil Nový Zéland (NZ). 
Jedním z cílů mé cesty bylo obnovit a navázat dobré kontakty 
s místními odborníky. Na NZ existuje podiatrická společnost již 
téměř 70 let a vzdělávání podiatrů je podobné jako ve všech 
anglicky mluvících zemích (USA, Austrálie, Velká Británie).

Celosvětově uznávanou firmou z  města Christchurch je Foot 
Science International, která již více než 30 let vyrábí termoplas-
tické vložky Formthotics. S jejím výkonným ředitelem, Gregem 
Thompsonem a vedoucí pracovnicí marketingu, Nicolette Le 
Cren (foto 1), jsem měl možnost si prohlédnout výrobní závod  
a probrat novinky světové podiatrie. Centrum města bylo zá-
sadně zničeno zemětřesením (2012), ale sídlo firmy leží na-
štěstí na periferii města, kde nedošlo k  žádnému poničení 
domů, ani ke ztrátám na životech (foto 2). Firma F.S.I. se rozhlí-
ží po možnosti rozšířit své výrobní prostory i výrobní kapacity, 
neboť denní produkce 1000 párů stélek nestačí poptávce ob-
chodníků a odborníků z celého světa. 

V městě Christchurch je celá řada podiatrů. Jedním z nejlepších 
je Bruce Baxter, který byl mnoho let prezidentem novozéland-
ské podiatrie. Jeho klinika je umístěna v několikapatrové mo-

derní budově u řeky Avon, několik stovek metrů od epicentra 
zemětřesení. Na rozdíl od mnoha dalších budov vydržela a po-
diatr může pracovat v původních prostorách. Kousek od letiště 
má svoji praxi další známý mladý podiatr Nick Haley (foto 3), 
který se zaměřuje i na sportovce.  Na zdejší klinice se provozuje 
nejen podiatrie, ale i rehabilitace, je zde místnost na cvičení, 
provádí se kineziologické rozbory apod. Sám Nick používá me-
tody pedikérské, má kvalitní vybavení pro přístrojovou pedikú-
ru, natáčí chůzi pacientů na kameru a jednoduchým softwarem 
ji vyhodnocuje. Umí také vyrobit individuální termoplastické 
vložky Formthotics, vč. příslušné korekce. Velkým překvapením 
pro nás oba byl fakt, že našimi společnými učiteli byli Dr. Char-
les Baycroft a Greg Coyle, dvě významné kapacity v oblasti po-
diatrie na Novém Zélandu. Nickovi se velmi líbily nové české 
nožní strapy, které slouží ke stabilizaci nožní klenby a plosky 
a  velmi by si přál zakoupit moderní techniku pro vyšetřování 
nožních tlaků při stoji a chůzi. Je možné, že se objeví poprvé 
v Evropě na MEDsport sympoziu 2017.

V rámci cesty po Novém Zélandu jsem pobýval delší čas v měs-
tečku Wanaka, kde jsem mohl sledovat práci dvou podiatrů. 

Novozélandská podiatrie

1. 2. 3.
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V nové, moderní nemocnici, která byla vybavena i ambulance-
mi, ordinoval mladý podiatr James Barnes, další ordinaci měl 
na místní poliklinice v asi 80 km vzdáleném městečku Cromwell. 
Také on používal ve své ordinaci nejen pedikérské metody, 
ošetřoval pacienty s diabetickou nohou, ale vytvářel také indi-
viduální termoplastické vložky zn. Footbionics a Formthotics. 
V centru města, které je v zimě výchozí branou Nového Zélandu 
pro sjezdové a běžecké lyžování a také pro snowboard, vznikla 
před několika lety technická podiatrie, kde nepracuje podiatr, 
ale obuvnický technik Jason Woolf (foto 4), který studoval tuto 
problematiku v Anglii a vytváří skutečně perfektním způsobem 
individuální termoplastické vložky Sidas. 

V  hlavním městě Aucklandu jsem mj. navštívil podiatrickou 
ordinaci Caron Orelowitz (foto 5), která se zaměřuje kromě vše-
obecné podiatrie na problémy dětské nohy, vč. rehabilitačních 
technik, obutí a dětských stélek. 

Novozélandská podiatrie má před českou a slovenskou náskok 
v tom, že běžný občan a pacient ví, co podiatrie obnáší, žádá si 
tento zdravotnický či technický servis pro své nohy a je ochoten 

si za něj i přiměřeně zaplatit. Podle typu pojištění byly doplatky 
pacienta v přepočtu od 500 do 1500 Kč.

Velkou výhodou je i propracovaný systém vysokoškolského 
vzdělávání podiatrů na Novém Zélandu. Tito odborníci nemají 
problém uplatnit se i v  dalších anglicky mluvících zemích a 
s Austrálií mají personální unii. Oproti našim podiatrům však 
minimálně využívají podoskop, a spíš mimořádně drahé dia-
gnostické podobarometrické metody. Pedikúra, vč. přístrojové, 
je dosažitelná prakticky na každém podiatrickém pracovišti, 
nezřídka jsou využívány kvalitní německé přístroje. Prakticky 
každý podiatr používá ve své ordinaci termoplastické materiály 
k  vytváření individuálních vložek převážně australských 
(např.  Vasyli) a novozélandských značek (např. Formthotics, 
Footbionics).

Doufám, že se v budoucnu opět podívám na Nový Zéland, který 
je oázou klidu, harmonie, fantastické přírody a milých lidí. Také 
se pokusím pozvat novozélandské přátele do České republiky, 
aby pomohli a svými znalostmi rozšířili možnosti naší podiatrie.

MUDr. Miroslav Havrda

4. 5.4.



CALLUS SOFTENER 

Změkčovač mozolů určený pouze 
pro profesionály. Poskytuje ryhlé 
a efektivní pro změkčování mozolů, 
nehtů a nehtové kůžičky. 
Tento viditelný výsledek nastává 
již po prvním ošetření. 

CRACKED HEEL FORMULA 

Přípravek určený pro hydrataci 
a obnovu extrémně zrohovatělé, tvrdé 
a popraskané kůže. Bez okluze. 
Pěna se okamžitě vstřebává 
a nezanechává mastný film. 

ROUGH SKIN FORMULA 

Preventivní péče o suchou, šupinatou 
až drsnou pokožku náchylnou 
k plísňovým onemocněním. 
Poskytuje nohám úlevu od svědění 
a viditelné výsledky jsou již po 2 týdnech.

ANTI-FUNGAL TOE TINCTURE 

Přípravek pečující o nevzhledné nehty 
se sklonem k plísňovým onemocněním. 
Skvělý výsledek po 18 týdnech. 

Výsledky mluví samy za sebe

Výsledky jsou vidět již za několik dní! Od zvláčnění 

suché kůže po řešení více problematických potíží 

způsobených cukrovkou. Bylo klinicky prokázáno, 

že jedinečné složení Footlogix® transformuje kůži 

a nehty na nohou. Poskytuje vašim zákazníkům zdra-

vé, šťastné nohy. 

 

 

 

V souladu s měnícím se přístupem k potřebám v péči o nohy 

odborníků a jejich klientů, byla vědecky vyvinuta řada produk-

tů Footlogix® obsahuje jedinečnou technologii Dermal Infusion 

Technology®, která napomáhá aktivním látkám proniknout rychleji 

a hlouběji do problematické kůže na nohou. Viditelné změny již 

v pouhých pár dnech, od prosté suché pleti nohou až po závažněj-

ší kožní problémy způsobené cukrovkou.

Informovaní klienti současného světa vyhledávají 
produkty orientované na viditelné výsledky.

Současní profesionální pedikéři si žádají přípravek, který je snad-

no použitelný, cenově efektivní, spolehlivý, ale především produkt, 

který opravdu funguje.

Footlogix® schvalují přední lékaři a podiatři po celé 
Severní Americe a Evropě.

Již milion nohou prověřilo, že Footlogix® transformuje vaše nohy. 

Footlogix® poskytuje účinné přípravky, jež jsou žádány proslulými 

odborníky a předními salóny po celém světě. 
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   Změna po jednom ošetření přípravkem CALLUS SOFTENER.
 

   Zjemnění pokožky po 4 týdnech používání přípravku CRACKED HEEL FORMULA.
 

   Nehet po 18 týdnech používání přípravku ANTI-FUNGAL TOE TINCTURE.
 

Postaráme se 
o vaše nohy 
od paty až po prsty

„

   Zjemnění pokožky po 2 týdnech používání přípravku ROUGH SKIN FORMULA.
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SNOUBENÍ MEDICÍNY 
S PEDIKÚROU
Footlogix® je první a jedinou pedikúrní péčí na světě s pěnovou řadou PEDICEUTICALS®, 
kterou vyvinula Katharin von Gavel – jedna z předních autorit v oblasti podiatrie 
v Severní Americe a skutečná průkopnice v péči o nohy. Nyní je značka Footlogix® 
pro vás k dispozici i v České republice a na Slovensku.

„Mým úkolem je zvýšit povědomí o důležitosti 
zdravých nohou a vytvořit unikátní řešení, 
jak dosáhnout měkkých, krásných, dobře ošetřených 
chodidel, které si troufnete odkrýt.“ 

Katharin von Gavel, 
PhD, BSc Pod, DNM, DCh
Zakladelka a CEO, Footlogix / KvG Group Inc.



CALLUS SOFTENER 

Změkčovač mozolů určený pouze 
pro profesionály. Poskytuje ryhlé 
a efektivní pro změkčování mozolů, 
nehtů a nehtové kůžičky. 
Tento viditelný výsledek nastává 
již po prvním ošetření. 

CRACKED HEEL FORMULA 

Přípravek určený pro hydrataci 
a obnovu extrémně zrohovatělé, tvrdé 
a popraskané kůže. Bez okluze. 
Pěna se okamžitě vstřebává 
a nezanechává mastný film. 

ROUGH SKIN FORMULA 

Preventivní péče o suchou, šupinatou 
až drsnou pokožku náchylnou 
k plísňovým onemocněním. 
Poskytuje nohám úlevu od svědění 
a viditelné výsledky jsou již po 2 týdnech.

ANTI-FUNGAL TOE TINCTURE 

Přípravek pečující o nevzhledné nehty 
se sklonem k plísňovým onemocněním. 
Skvělý výsledek po 18 týdnech. 

Výsledky mluví samy za sebe

Výsledky jsou vidět již za několik dní! Od zvláčnění 

suché kůže po řešení více problematických potíží 

způsobených cukrovkou. Bylo klinicky prokázáno, 

že jedinečné složení Footlogix® transformuje kůži 

a nehty na nohou. Poskytuje vašim zákazníkům zdra-

vé, šťastné nohy. 

 

 

 

V souladu s měnícím se přístupem k potřebám v péči o nohy 

odborníků a jejich klientů, byla vědecky vyvinuta řada produk-

tů Footlogix® obsahuje jedinečnou technologii Dermal Infusion 

Technology®, která napomáhá aktivním látkám proniknout rychleji 

a hlouběji do problematické kůže na nohou. Viditelné změny již 

v pouhých pár dnech, od prosté suché pleti nohou až po závažněj-

ší kožní problémy způsobené cukrovkou.

Informovaní klienti současného světa vyhledávají 
produkty orientované na viditelné výsledky.

Současní profesionální pedikéři si žádají přípravek, který je snad-

no použitelný, cenově efektivní, spolehlivý, ale především produkt, 

který opravdu funguje.

Footlogix® schvalují přední lékaři a podiatři po celé 
Severní Americe a Evropě.

Již milion nohou prověřilo, že Footlogix® transformuje vaše nohy. 

Footlogix® poskytuje účinné přípravky, jež jsou žádány proslulými 

odborníky a předními salóny po celém světě. 
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   Změna po jednom ošetření přípravkem CALLUS SOFTENER.
 

   Zjemnění pokožky po 4 týdnech používání přípravku CRACKED HEEL FORMULA.
 

   Nehet po 18 týdnech používání přípravku ANTI-FUNGAL TOE TINCTURE.
 

Postaráme se 
o vaše nohy 
od paty až po prsty

„

   Zjemnění pokožky po 2 týdnech používání přípravku ROUGH SKIN FORMULA.
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SNOUBENÍ MEDICÍNY 
S PEDIKÚROU
Footlogix® je první a jedinou pedikúrní péčí na světě s pěnovou řadou PEDICEUTICALS®, 
kterou vyvinula Katharin von Gavel – jedna z předních autorit v oblasti podiatrie 
v Severní Americe a skutečná průkopnice v péči o nohy. Nyní je značka Footlogix® 
pro vás k dispozici i v České republice a na Slovensku.

„Mým úkolem je zvýšit povědomí o důležitosti 
zdravých nohou a vytvořit unikátní řešení, 
jak dosáhnout měkkých, krásných, dobře ošetřených 
chodidel, které si troufnete odkrýt.“ 

Katharin von Gavel, 
PhD, BSc Pod, DNM, DCh
Zakladelka a CEO, Footlogix / KvG Group Inc.
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Mechanismus účinku A-PRP
ošetření a-prp využívá léčebný potenciál pa-
cientovy vlastní krve a stimuluje neovaskulari-
zaci a tvorbu nové tkáně. Injekce se aplikuje 
jehlou do místa poranění a jeho blízkého oko-
lí. a-prp využívá bohaté spektrum růstových 
faktorů (pdGf, pd-eGf, TGf-ß, IGf, eGf, VeGf, 
bfGf) obsažené v krevních destičkách a sti-
muluje tak mezenchymální kmenové buňky, 
které lidský organismus využívá výhradně 
v  procesu hojení. růstové faktory z destiček 
aktivují fibroblasty, vedou k revaskularizaci 
tkáně, zvyšují tvorbu mezibuněčné hmoty, 
brání její degradaci a stimulují chemotaxi. mi-
grující monocyty a makrofágy plní v místě po-
škození obrannou funkci, zároveň však působí 
pomocí produkce prozánětlivých cytokinů 
i na aktivaci a množení mezenchymálních bu-
něk. aktivované fibroblasty začnou po stimu-
laci prozánětlivými cytokiny produkovat vlák-
na kolagenů I a III, retikulin, elastin a kyselinu 
hyaluronovou, tedy látky nezbytné pro zacele-
ní rány. následně dochází k remodelaci tkáně 
a na závěr k reepitelizaci, v níž hrají důležitou 
roli keratinocyty.

Využití A-PRP v ortopedii  
a sportovní medicíně
aplikace a-prp in situ se využívá v ortopedii 
a čelistní chirurgii již od 90. let 20. století. Kon-

krétně v ortopedii se využívá k indukci proce-
su hojení chrupavek, šlach, svalů a kostí. In-
jekční aplikace a-prp  do zraněného svalu 
urychluje hojení, aktivuje satelitové buňky 
a zvětšuje průměr regenerujících svalových fi-
bril. V prvních měsících po operaci zmírňuje 
také bolest. aplikace a-prp do poraněné šla-
chy pozitivně ovlivňuje genovou expresi a sti-
muluje proliferaci a produkci růstových fakto-
rů VeGf a HGf aktivovanými fibroblasty. ob-
dobně příznivých výsledků je dosaženo i při 
aplikaci a-prp do poškozené chrupavky. růs-
tové faktory obsažené v a-prp stimulují sekre-
ci kyseliny hyaluronové a produkci IGf. pora-
nění chrupavek je přitom jedním z nejčastěj-
ších úrazů v odvětví sportovní medicíny a or-
topedie. retrospektivní metaanalýza otištěná 
v časopise sports medicine a zahrnující více 
než 31 000 artroskopických procedur prokáza-
la v 63% případů přítomnost chondrální léze. 
Kromě akutního poranění chrupavky jsou sub-
chondrální hematomy přítomné i v případě 
poranění křížových vazů v koleni. přítomnost 
subchondrálního hematomu je přitom příči-
nou dlouhodobé bolestivosti a vzniku chond-
ropatie, která je predisponujícím faktorem 
v etiopatogenezi osteoartrózy. Účinnost a-prp 
při stimulaci proliferace a syntézy chondrocy-
tů poraněné chrupavky byla ověřena studie-
mi in vitro a in vivo.

proces chondrogeneze je také limitujícím fak-
torem v etiopatogenezi osteoartrózy. efektivitu

Využití autologní plazmy  
bohaté na destičky v ortopedii  
a sportovní medicíně
aplikace autologní plazmy bohaté na destičky (autologous-platelet rich plasma - 
a-prp) je patentovaná technologie, která při podání in situ umožňuje rychlejší, in-
tenzivnější a lépe kontrolovaný proces hojení. své uplatnění tedy nachází mimo 
jiné i v ortopedii a sportovní medicíně.
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růstových faktorů při chondrogenezi a pre-
venci degenerace kloubů prokázalo již ně-
kolik studií. studie italských lékařů publiko-
vaná v roce 2012 v časopise sports Health se 
zaměřila právě na terapeutickou aplikaci 
a-prp plazmy u pacientů se symptomatic-
kou osteoartrózou. do studie bylo zahrnuto 
50 pacientů se symptomatickou osteoartró-
zou ve fázi 1-3 dle Kellgrena-lawrence. prů-
měrný věk zúčastněných činil 47,7 roku 
a průměrné BmI 26,7 ± 2,4. zúčastnění pod-
stoupili terapii dvěma injekcemi a-prp plaz-
my jednou měsíčně. Všichni pacienti provo-
zovali sport na amatérské úrovni. Výsledky 
byly hodnoceny pomocí škály Tegner a marx, 
Visual analogue scale for pain (Vas) a Knee 
Injury and osteoarthritis outcome score 
(Koos). U všech pacientů došlo  během 6 
a 12 měsíců k významnému zlepšení (p < 0,01) 
a vrátili se k předchozím aktivitám, včetně 
rekreačních sportů. Během terapie nebyly 
zaznamenány žádné komplikace.

Laboratoř RegenLab
Švýcarská laboratoř regenlab je průkopní-
kem v oblasti buněčné terapie. firma se spe-
cializuje na využití a-prp v mnoha terapeu-
tických indikacích v odvětvích dermatolo-
gie, ortopedie, chirurgie, stomatologie nebo 
oftalmologie. Injekční aplikace a-prp umož-
ňuje jednoduchou a velmi rychlou léčbu 
akutních i chronických lézí. aplikace a-prp 
urychluje návrat mobility, snižuje morbiditu 
a v neposlední řadě také zcela zásadně mění 
prognózu nemocných.

regenlab má patentovanou unikátní tech-
nologii cellular matrix, jež spočívá v labora-
torní kombinaci a-prp a Ha (předpřipravené 
ve zkumavce).

(holi)

Zdroj: Gobbi A., Karnatzikos G. New possibilities  
for Cartilage repair: Mesenchymal Stem cells  
and PRP. Sports Health: A Multidisciplinary  
Approach 2012; 4 (2): 162-72.
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Začíná to velmi nenápadně: diabetikovi stačí malé poranění, 
které může vést do několika dnů k zanícení a riziku šíření in-
fekce. Podiatři mají v posledních letech stále více možností, jak 
se pokusit o záchranu končetiny, která by byla dříve důvodem 
k amputaci. Jednou z možností je i doplňková fyzikální terapie 
MDM. Čeští lékaři ji již pět let využívají také k  tlumení chro-
nických a neuropatických bolestí, odléčili už více než 2 500 pa-
cientů. 
Že malá ranka může skončit i amputací, se přesvědčil dlouho-
letý diabetik Rudolf Anděl z  České Lípy. O první prst na noze 
přišel poté, co mu ranka začala kvůli špatně se prokrvující tkáni 
přerůstat ve velký vřed. Brzy na to mu lékaři amputovali další 
prst a hrozilo, že přijde o celou nohu. 
Pan Anděl se rozhodl podstoupit terapii MDM, která mu už 
dříve pomohla utlumit bolesti spojené s  diabetickou neu-
ropatií. Po dobu deseti dnů docházel na půlhodinové terapie, 
současně mu sestřičky každý den ránu převazovaly a čistily. 
K tomu, aby se rána mohla začít správně zacelovat a uzdravo-
vat, bylo potřebné, aby dodržoval správný léčebný plán, který 
mu stanovil lékař. „Pan doktor mi pomohl sehnat vhodnou 
odlehčovací ortézu. Zdá se to neuvěřitelné, ale tak jednoduchou 
věc není snadné v  Česku sehnat. Brzy ji už odložím. Na cestě 
mám speciální nové boty ušité na míru,“ těší se muž, jemuž 
zbyla na chodidle už jen malá ranka, která se podle prognóz 
lékařů brzy zacelí.

82-procentní účinnost 
„Včasnou diagnózou a účinnou léčbou je možné amputacím 
zabránit až v 80 procentech případů. Rozhodující je včasné 

zahájení léčby na specializovaném pracovišti,“ potvrzuje jeden 
z předních českých podiatrů Emil Záhumenský.  Je proto podle 
něj důležité všímat si symptomů a žádnou ranku nepodceňovat. 
Pacienti s ranami na nohou mohou terapii MDM podstoupit na 
třech specializovaných pracovištích: v Praze, ve Zlíně a v Opavě. 
Podle nedávných výsledků z  lékařské praxe terapie výrazně 
pomohla 82 procentům pacientů se syndromem diabetické 
nohy. Léčba je zcela neinvazivní, nebolestivá a pacienta nijak 
nezatěžuje. 
Pokud se tedy u klientů setkáte s  projevy chronických ran či 
neuropatických bolestí, poraďte jim bezplatnou konzultaci 
s některými z  lékařů z MDM Center. Ti dokážou určit, zda jim 
terapie pomůže od bolesti či k nastartování léčby chronických 
ran. Terapie se skládá ze třinácti procedur v trvání deseti po 
sobě jdoucích dnů, včetně víkendu (první tři dny probíhá proce-
dura 2x denně, poté 1x denně), trvá třicet minut, zlepšení bývá 
patrné obvykle již na konci první desetidenní série.

Pacientům  
se syndromem  
diabetické nohy 
uleví metoda MDM

I malá ranka na noze může být 
důvodem k amputaci
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 Ve dnech 15. a 16. ledna 2016 se v příjemném prostředí Sa-
natorií Klimkovice konal již 3. ročník konference na téma 
Multidisciplinární přístup v péči o nohy diabetiků. Přednášky 
byly určeny pro pedikérky, fyzioterapeuty, lékaře, zdravotní 
sestry, tedy pro všechny, kdo se starají nejen o nohy diabeti-
ků. Kongres navštívilo přes 150 účastníků, včetně studentů 
zdravotní školy a kosmetické školy. Konal se pod záštitou se-
nátora doc. MUDr. Petra Koliby CSc.

Konference
Multidisciplinární přístup  
v péči o nohy diabetiků
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Přednášející byli z řad odborníků na diabetes, diabetic-
kou nohu, cévní lékařství, dětskou nohu a zdravé obou-
vání. Posluchači měli možnost vybrat si z  několika 
workshopů a zhlédnout i praktické ukázky, např. vyšetře-
ní neuropatie či nápravu zarůstajících nehtů. V rámci 
workshopu mohli nahlédnout i do zákulisí lázní.

Vystavující firmy nabídly novinky v  oblasti diabetické 
obuvi, dětské zdravotní obuvi, glukometrů, kompresních 
punčoch, přípravků na hojení ran apod. Na závěr prvního 
dne konference se konal společenský večer s  bohatým 
rautem a disco hudbou. Program byl skutečně nabitý 
a již teď se připravuje další ročník konference.

 

MUDr. Miroslav Koliba
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Diabetologie prochází za posledních několik let zásadními 
změnami, a to zejména v léčbě cukrovky 2. typu. Rozlišujeme 
několik typů cukrovky: 

Diabetes mellitus 1. typu je autoimunitní onemocnění, které je 
charakterizováno absolutním nedostatkem inzulínu. Pacienti 
jsou odkázáni na jeho podávání, a pokud by si inzulín nepodali, 
hrozí jim časné úmrtí. Pacientů s cukrovkou 1. typu je v České 
republice přibližně 60 tisíc (7% všech diabetiků). 

Cukrovka 2. typu je naopak nejrozšířenějším typem diabetu, 
souvisí s pokrokem civilizace a bude jí věnován další odstavec. 
Dále klasifikujeme cukrovku těhotenskou, která je diagnostiko-
vána v graviditě a porodem končí. Aktuálně platí v ČR přísná 
HAPO kritéria pro diagnostiku gestačního diabetu, která stano-
vují jako rozhodující hladinu krevního cukru hodnotu glykémie 
na lačno 5,1 mmol/l a výše, ve dvou po sobě jdoucích měřeních. 
Na rozdíl od ostatních typů cukrovky, pro které platí jako horní 
hranice normy hodnota glykémie 5,6 mmol/l. Dalším typem 
cukrovky jsou tzv. jiné typy cukrovky, kam řadíme pacienty po 
operaci slinivky či pacienty léčené léky s dopadem na metabo-
lismus cukrů. 

Cukrovka 2. typu je jedním z nejrozšířenějších metabolických 
onemocnění. Charakterizuje ho nejen relativní nedostatek in-
zulínu, ale zejména neschopnost tkání správně využít inzulín 
(tzv. inzulinorezistence). I přes rozvoj farmakoterapie v léčbě 
daného onemocnění nadále zůstávají dva základní pilíře léčby. 
Prvním pilířem jsou dietní opatření. Tím základním je omezení 
příjmu sacharidů. Jen malý počet pacientů je ochotno si jídlo 
vážit a počítat tzv. výměnné, ev. chlebové jednotky, nicméně 
základní informací zůstává, že nejvíce sacharidů v běžné stravě 
je obsaženo v pečivu, mléčných výrobcích, v přílohách (bram-
bory, rýže, těstoviny) a v ovoci. Fakt, že ovoce obsahuje cukr, 
překvapuje pacienty nejčastěji. Doporučujeme jim nekon-
zumovat ovoce na noc. Naopak vhodnou doplňkovou stravou je 
zelenina, nejen pro nízký obsah cukru, ale i pro vysoký obsah 
vlákniny. Rovněž doporučujeme omezit tuky. Libové maso 

v  běžném příjmu neomezujeme. Druhým základním pilířem 
léčby jsou režimová opatření, především pravidelná pohybová 
aktivita. Od pacienta neočekáváme extrémní výkon, doporuču-
jeme spíše nižší až střední intenzitu zátěže s délkou trvání mi-
nimálně 30 minut, ideálně 45-55 minut. 

Medikamentózní léčba diabetu je založená na terapii příprav-
kem, který je v medicíně užíván již desetiletí. Jedná se o met-
formin (např. Siofor, Glucophage, Metfogamma apod.), který je 
doporučován v léčbě ihned po zjištění diagnózy cukrovky 
2.  typu. Neměl by být podáván např. lidem s dušností nebo  
ledvinnou nedostatečností, musí se vysadit před podáním kon-
trastní látky nebo celkovou anestézií. Kromě zmíněných  
kontraindikací se jedná o účinný lék, u něhož už dnes máme 
důkazy, že snižuje riziko rakoviny tlustého střeva nebo incidenci 
infarktů. 

Druhou lékovou skupinou jsou léky ze skupiny sulfonylureo-
vých preparátů (např. Amaryl, Diaprel). Tyto léky patří ve světě 
k  nejčastěji předepisovaným, a to pro jejich výhodnou cenu. 
Nicméně pozlátko jejich účinku kazí riziko hypoglykémie (po-
klesu krevního cukru pod normu), které je nemalé, zejména 
pokud nemá pacient pravidelný jídelní režim.

Pak máme skupiny léků, které jsou užívané omezeně. Obáváme 
se však, že by Vám podrobný popis mohl připomínat učebnici 
farmakologie, proto se dále zmíníme jen o třech skupinách 
léků, které jsou hitem posledního desetiletí.   

Jedná se o GLP-1 agonisty (např. Victoza, Lyxumia, Byetta, By-
dureon), léky, které se podávají injekčně. Svým složením připo-
mínají hormon sytosti (řečeno značně zjednodušeně) a působí 
na hormonální osu trávicího traktu. Zahájení léčby bývá dopro-
vázeno nechutenstvím, které však časem ustupuje. Vede k ne-
malým váhovým úbytkům a dnes už můžeme tyto léky podá-
vat i s inzulínem. Hranicí užitelnosti je jejich cena, pojišťovna je 
hradí pouze u pacientů s neuspokojivou kompenzací diabetu a 
značnou obezitou.

diabetologie 21. století 
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Dále máme skupinu léků označovanou jako DPP4i (např. Ja-
nuvia, Galvus, Onglyza, Vipidia). Tyto léky rovněž pracují na 
úrovni trávicího traktu. Blokují enzym, který inaktivuje tzv. in-
kretinové hormony a díky tomu tyto hormony mohou déle pů-
sobit. Výhodou těchto léků je podání v tabletové formě. Rovněž 
jejich předpis pojišťovna  dost přísně limituje. Jinak se jedná 
o  léky bezpečné, dnes již s prokázanou kardiovaskulární bez-
pečností. 

Poslední novinkou na poli diabetologické léčby jsou léky, které 
doprovází velký mediální zájem. Jedná se o glifloziny (např. 
Jardiance, Forxiga či Invocana). Ledviny propouštějí cukr do 
moče při filtraci odpadních látek při vysokých hladinách krevní-
ho cukru. Daná skupina léků působí na tzv. SGLT2 receptory 

v  ledvinných klubíčcích a jejich zablokováním vede k většímu 
„odpadu“ cukru do moče, cca kolem 70 gramů denně. Tyto léky 
jsou podle dosavadních zkušeností velmi účinné, vedou nejen 
ke snížení glykémie, ale i k  poklesům hmotnosti a mírnému 
snížení krevního tlaku. Předpis této medikace má přesná zdra-
votní i úhradová kritéria a zatím je zatížen velkou finanční ná-
ročností. 

V příštích podiatrických listech si přečtete o tom, jak předchá-
zet cukrovce druhého typu. 

MUDr. M. Koliba a  MUDr. J. Homolová
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Ischemický či neuro ischemický defekt v oblasti dolních konče-
tin u diabetiků jako projev kritické končetinové ischémie je 
spojen s velmi špatnou prognózou pacienta nejen co se týče 
zachování celistvosti končetiny, ale i co se týče celkové morbidi-
ty a mortality těchto pacientů. Je to dáno jednak významnou 
koincidencí ischemické choroby dolních končetin a diabetu 12-
17%, a jednak poměrně vysokou prevalencí defektu v populaci 
diabetiků 4-10%. Roční přirozený vývoj neselektované popula-
ce pacientů s kritickou končetinovou ischémií je zatížen 25% 
pravděpodobností amputace, 25% kardiovaskulární mortali-
tou a pouze 50% pacientů přežívá bez nutnosti amputačního 
výkonu. Je alarmující, že 40 až 60% amputací připadá právě na 
pacienty s diabetem. Bezprostřední mortalita těchto pacientů 
je po amputaci 23% a méně než 50% dosáhne po amputaci 
opětovné mobility. Tříroční mortalita dosahuje více než 50% 
a pětiletá mortalita se pohybuje kolem 75%. V době nárůstu 
incidence a prevalence diabetu se tak stává léčba defektů dol-
ních končetin u diabetiků stále závažnějším celospolečenským 
problémem, který na sebe váže nemalé finanční prostředky.

Cílem našeho sdělení je podat komplexní pohled na dnešní 
možnosti mini invazivní endovaskulární léčby pacientů diabe-
tiků s defektem, s cílem charakterizovat specifika těchto paci-
entů co se týče lokalizace a rozsahu postižení tepenného systé-
mu dolních končetin, zhodnotit primární úspěšnost léčby a její 
vliv na hojení chronického defektu, se zdůrazněním komplex-
ního multioborového přístupu k těmto pacientům i v období po 
vlastní intervenci. Cílem revaskularizace však není pouze zajis-
tit rychlé zhojení defektu, ale pokud možno zabránit jeho časté 
recidivě, která v 1., 3. a 5. letém sledování dosahuje 44%, 61% 
a 70%. Je to dáno především vysokou pravděpodobností res-
tenózy či reokluze především v oblasti bércového řečiště, jehož 
postižení je typické právě pro populaci diabetiků. Pro toto po-
stižení jsou charakteristické především dlouhé, kalcifikované 
uzávěry, které jsou hlavní limitací jak primární úspěšnosti, tak 
dlouhodobé průchodnosti tepen po endovaskulárních výko-

nech. Proto je optimálním přístupem k těmto pacientům mul-
tioborový přístup, na kterém se spolupodílí všichni zaintereso-
vaní specialisté, jako diabetolog, nejlépe s podiatrickou erudicí, 
angiolog, cévní chirurg, endovaskulární specialista, protetik, 
chirurg se zkušeností péče o chronické rány, ortoped, ev. další 
odbornosti řešící komplikace diabetu. Rozhodnutí o typu revas-
kularizační léčby by poté mělo vzejít jako společný konsenzus 
angiologa, podiatra, cévního chirurga a endovaskulárního spe-
cialisty, kteří zhodnotí jednak symptomy a objektivní status 
pacienta, výsledky paraklinických vyšetření - duplexní ultra-
zvuk, zobrazovací metody - CT či MR angiografii, transkutánní 
kyslík, zhodnotí závažnost přidružených, především kardiovas-
kulárních, plicních a renálních komorbidit a rozhodnou o meto-
dě revaskularizace, která by měla pacientovi nabídnout neje-
nom maximální primární úspěšnost procedury a její bezpeč-
nost, ale i dlouhodobou funkčnost. V některých případech, 
především při multietážovém postižení tepen dolních konče-
tin, se s úspěchem využívá tzv. hybridní způsob léčby, kdy 
v  jedné době cévní chirurg provede chirurgickou část výkonu, 
např. endaterectmii společné femorální tepny či femoropopli-
teální bypass, a endovaskulární specialista provede PTA v příto-
kové či výtokové oblasti tepen dolních končetin. Tímto způso-
bem je zajištěna velmi rychlá a efektivní revaskularizace, která 
by při užití jednotlivých procedur samostatně nebyla možná. 
Abychom správně zhodnotili význam tepenné revaskularizace 
u diabetiků s chronickým defektem, je nutné zhodnotit neje-
nom primární či sekundární úspěšnost vlastní procedury, ale 
i  vliv revaskularizace na zhojení defektu. Primární úspěšnost 
tepenné revaskularizace se pohybuje při přítomnosti pouze 
stenotického postižení mezi 98% a 100%, u přítomnosti chro-
nických uzávěrů je naše úspěšnost přímo úměrná délce uzávěru 
a množství přítomného kalcia a  pohybuje se mezi 90 - 95% 
u krátkých uzávěrů do 5cm a 57 - 71% u kalcifikovaných uzávě-
rů přesahujících 10cm. Míra restenózy či reokluze po intervenci 
je daná použitým instrumen táriem a rozsahem postižení. Roč-

Vliv úspěšné endovaskulární 
revaskularizace na hojení  
ischemického defektu  
dolních končetin u diabetiků
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ní míra restenózy či reokluze se při užití prosté dilatace balon-
kovým katetrem pohybuje mezi 53 až 64%, při užití nepotaho-
vaných stentů mezi 27 až 35%, při užití léčivem potahovaných 
balónků (DEB) se snižuje na 14-22% a při užití léčivem potaho-
vaných stentů (DES) u lézí do 5cm se pohybuje mezi 3 až 8%. 
Zhojení defektu je poté odvislé od míry postižení, úspěšnosti 
revaskularizace a komplexního přístupu k léčbě po intervenci. 
Pokud hodnotíme procento kompletního vyhojení defektu za 
podmínek standardní následné péče, dosahujeme při úplné 
revaskularizaci všech 3 bércových tepen 93%  -  96% úspěšnos-
ti, 85%  až  88% úspěšnosti u průchodných 2 bércových tep-
nách, 79%  až  82% při průchodné 1 bércové tepně a 63% 
úspěšnosti - pokud se nám nepodaří kompletně zprůchodnit 
žádnou bércovou tepnu. Je však třeba zdůraznit, že se snažíme 
zprůchodnit především tepnu, která anatomicky zásobuje ob-
last defektu - teorie angiosomů. Endovaskulární léčba pacientů 
s diabetickým defektem je nejenom náročná technicky a časo-
vě, ale i ekonomicky. Průměrná cena pouze endovaskulární in-
tervence se na našem pracovišti pohybuje kolem 100 tisíc ko-
run a bohužel přesahuje cenu, která je zdravotními pojišťovna-
mi za tuto péči hrazena. Je třeba však zmínit, že pouze osamo-
cená, úspěšná endovaskulární revaskularizace nemá zachraňu-
jící efekt na nehojící se defekt diabetika. Je bezpodmínečně 

nutné, aby na úspěšnou endovaskulární proceduru navazovala 
komplexní léčba, jejíž dominantou by měla být účinná, cílená 
a  většinou dlouhodobá antibiotická terapie, protetická léčba 
s důrazem na odlehčení končetiny a chirurgické ošetřování dia-
betické nohy s kvalitním debreatmentem nekrotických tkání 
a v neposlední řadě účinné oprotézování končetiny, pokud pa-
cient dospěje k nutnosti částečné amputace.

Závěr:
Endovaskulární léčba diabetiků s ischemickým defektem je při 
užití kompletního spektra dostupného instrumentária bezpeč-
ným a účinným způsobem léčby tohoto onemocnění, vyznaču-
jící se vysokou primární i sekundární úspěšností, minimální in-
vazivitou a nízkým rizikem závažných komplikací. Dosažení 
kompletní revaskularizace vede k vysoké pravděpodobnosti 
zhojení defektu a užití technologií zabraňující restenóze 
a reokluzi, jako jsou lékem potahované balónky a stenty, s vel-
kou pravděpodobností povede i k snížení rekurence tohoto 
onemocnění.

D. Kučera 
Vaskulární centrum, Vítkovická nemocnice a.s. Ostrava

Tepny bérce před revaskularizací

Tepny bérce po provedené úspěšné  
endovaskulární revaskularizaci
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Působí proti 99,99 % všech relevantních bakterií, plísní a virů, i na odstranění zárodků MRSA (zlatý stafylokok) 
na nohou a nehtech (testováno dle směrnic VAH). Identické receptury jsou standardní 

při ošetřování chronických ran a popálenin.

Díky  nezávadnému dermatologickému složení jsou obzvláště dobře snášeny citlivou pokožkou, 
např. u dětí, diabetiků a alergiků (nezpůsobují pálení, nevysušují pokožku). 
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Regulují a stabilizují pokožku, která je namáhána obuví a oděvem (např. kompresní punčochy)
 a zabraňují jejímu vysychání.
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ProntoMan® SPRAY
Umožňuje šetrné ošetření klienta, usnadňuje a zrychluje práci s nehty, nehtovými valy, 
otlaky, hyperkeratózou apod. Lze používat při suché i  mokré pedikúře. 
Výrobek je určen pro profesionální pedikérky, podiatry a podology
 po absolvování produktového školení.

ProntoMan® PFLEGESCHAUM - pěna
Ošetřuje a při pravidelném používání zlepšuje strukturu pokožky. Antimikrobiální 
ochranný �lm chrání pokožku před choroboplodnými zárodky, podrážděním 
či vysycháním, pokožka se stává vláčnější. Výrobek je ideální pro citlivou pokožku, 
stejně tak pro uživatele kompresních punčoch, protože se rychle vstřebává
a usnadňuje oblékání.

ProntoMan® Gel
Po nanesení vytváří na nehtech a pokožce ochranný �lm, který chrání 
před choroboplodnými zárodky a bakteriemi a zabraňuje rozšiřování 
mykóz. Lze využít v každodenní profesionální praxi i při běžném domácím 
ošetření po poučení.

ProntoMan® PROTECT Nagel
Gel ve spreji, který chrání nehty před mykózami
a infekcemi. Pokožku nevysušuje, 
vhodný pro každodenní domácí použití.  

ProntoMan® PROTECT Fuß 
Sprej bez alkoholu vhodný pro 
ochranu před mykózami, 
jako prevence při návštěvě
bazénů, saun, hotelů apod.

ProntoMan® PROTECT Schuh
Sprej k dezinfekci obuvi, působí bez alkoholu, 
fenolů a formaldehydu. Nastříkat denně 
do vnitřního prostoru suché obuvi 
a nechat působit přes noc.

Doporučuje se používat současně všechny tři produkty:  ProntoMan® PROTECT Nagel na nehty, ProntoMan® PROTECT Fuß
 na chodidla a meziprstní prostory a ProntoMan® PROTECT Schuh na obuv, neboť tím se zabrání reinfekci

 a docílí  nejlepší účinnosti všech tří produktů.
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Neudermatitida je široce rozšířená. Projevem zanícené a silně 
svědivé pokožky trpí 5 % dospělých a dokonce až 20 % dětí. 
O  jasných příčinách tohoto nepříjemného onemocnění se 
v medicínských kruzích stále vedou debaty. Ví se ale, že za tě-
mito alergickými projevy pokožky stojí genetické dispozice 
a nesprávná odezva imunitního systému. 
Pro ekzematickou pokožku je zásadní, aby obsahovala dosta-
tečné množství bariérových lipidů - ceramidů. Jejich úkolem je 
totiž zadržovat ve svrchní vrstvě kůže vodu. Pokud pokožka 
nemá tyto lipidy, pak se ztrácí její schopnost hydratace. Vysuše-
ná pokožka se špatně brání škodlivinám, umožňuje proniknutí 
alergizujících látek a choroboplodných zárodků. Se správnou 
péčí se však neurodermatitida dá zvládnout. Preventivním 
ošetřením vhodnými přípravky se minimalizuje riziko rozvinutí 
komplikací. Léčbu je vhodné podpořit léky, úpravou stravova-
cích návyků, změnou životního prostředí a psychoterapií.
Pokožka s neurodermatitidou je suchá, hrubá, zarudlá a oby-
čejně zanícená. Není schopná dostatečně dostát své ochranné 
funkce. Kontakt s chemikáliemi, bakteriemi a nečistotami vede 
k  zánětu a reakci imunitního systému. Do této škály látek se 
počítá i oblečení, minerály rozpuštěné ve vodě a alergeny, jako 
je srst zvířat, pyl a prach. V nemalé míře mají na stav naší po-
kožky vliv i počasí, výživa a naše psychická pohoda. Abychom 
zjistili, co je příčinou naší neurodermatitidy, je nezbytné stav 
konzultovat s kožním lékařem a zvolit léčbu na míru. 

CHVILKA DENNĚ ZNAMENÁ MNOHO
O ekzematickou pokožku je třeba pravidelně denně pečovat. 
Dodržováním několika málo bodů níže efektivně posílíte ob-
ranné schopnosti své pokožky:

•  Na mytí nepoužívejte mýdlo, ale jemný syndet (syntetický 
detergent)

•  Raději se sprchujte, než myjte, a to krátce a ne příliš horkou 
vodou

• Pokožku nefrotýrujte, pouze jemně osušte

• Ihned po osprchování pokožku namažte

• Pokožku ošetřujte dlouhodobě, i když se ekzém neprojevuje

• Noste lehké a hladké látky (bavlna, hedvábí, len)

• Nenoste vlnu

• Odpárejte štítky a oblečení s hrubými švy noste naruby

• Nové oblečení nejprve vyperte

• Při praní nepřidávejte k máchání parfemované látky 

JAKÉ PŘÍPRAVKY?
Je důležité, aby pečující přípravky obsahovaly látky, které po-
kožce dodají chybějící tuky a vlhkost –ureu a lipidy. Samotné 
krémy by měly mít lehkou texturu a měly by se snadno vstřebá-
vat. Měly by být testovány s ohledem na alergizující látky a ne-
měly by obsahovat parfemaci, barviva ani konzervační látky.
Tělová krémová pěna Allpresan™ s 10 % urey stabilizuje 
poměr vlhkosti v kůži, posiluje její obranyschopnost a zmírňuje 
svědění. Je nanejvýš vhodná k ošetření neurodematitidy a jako 
antialergická je doporučena Německým svazem pro alergii 
a astma DAAB (Deutchen Allergie- und Asthmabund).
Aby byl účinek optimální, doporučujeme pokožku ošetřovat 
dvakrát denně: po ranní sprše a před spaním. Důležitá je pravi-
delná a dlouhodobá péče.
  

Na neurodermatitidu  
platí včasná péče

Výhradní distributor kosmetiky Allpresan pro Českou republiku je firma G. P. S. Ofa s.r.o.  
www.gps-ofa.cz
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PŘiHlÁŠKa na SeMinÁŘ
Řešení kožních defektů a péče o problematickou pokožku s technologií krémové pěny

pátek 8. dubna 2016 od 10.00 hodin 
paspův sál v pivovaru staropramen, nádražní 43/84, 150 00 praha 5

JmÉno, pŘÍJmenÍ, TITUl: ....................................................................................................................................................................................................................

daTUm narozenÍ: ..................................................................................... KonTaKTnÍ Telefon: ..........................................................................

e-maIl: ....................................................................... faKTUračnÍ adresa: ...........................................................................................................................

Jsem členem společnosTI: .....................................................................................................................................................................................................

Jsem členem česKÉ podIaTrIcKÉ společnosTI:      ano       ne

Vyplněnou přihlášku nám prosím zašlete poštou, e-mailem nebo faxem. 
Současně prosíme o uhrazení lektorného ve výši 500,- /400,- kč (sleva 20 % pro členy České  
podiatrické společnosti) na účet: 2108406909/2700 
Jako zprávu pro příjemce uveďte prosím Vaše jméno a heslo: Seminář nsc.

děkujeme a těšíme se na spolupráci s Vámi.
kontakt: G.p.s. ofa s.r.o., fügnerova 1244, 252 28 Černošice, tel.: 251 642 165, e-mail: info@gps-ofa.cz

Více informací o semináři najdete na adrese: 
 www.gps-ofa.cz/kosmetika-allpresan/seminare-vystavy
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Počátkem měsíce března se konal na výstavišti v Letňanech již 21. veletrh World of Beauty and Spa 2016, kterého se zúčastnila 
i Česká podiatrická společnost. Na stánku ČPS probíhaly konzultace týkající se problémů klientů a po oba dny probíhala registrace 
nových členů do naší společnosti. Členky řídící a dozorčí rady společnosti trpělivě odpovídaly na dotazy nejen z řad veřejnosti. 

V pátek se konal 8. workshop zaměřený na prezentace nových výrobků FOOTLOGIX, distribuovaných firmou European Beauty Distri-
bution a.s.. Účastníci workshopu se seznámili s produkty ProntoMan a 5 benefity přírodní terapie od firmy La Biorganica. V návaz-
nosti na projednávaný zákon o elektronické evidenci tržeb byla nastíněna možnost dotykových pokladních systémů s jednoduchým 
programem pro oblast služeb. 

MUDr. Marie Součková hovořila o realizaci bodového hodnocení v rámci celoživotního vzdělávání podologů a pedikérů a vyzvala 
přítomné k zasílání potřebných podkladů na adresu paní Ivany Kamencové. MUDr. Marie Součková dále informovala o významném 
posílení kompetencí České podiatrické společnosti z.s., podala informace o činnosti společnosti a plánovaných akcích pro druhé 
pololetí t.r., včetně nabídky možnosti účasti na zahraničních profesních veletrzích.

MUDr. Marie Součková, prezidentka ČPS

ohlédnutí za veletrhem  
World oF Beauty & SPa 2016 
v Praze-letňanech ve dnech 11.-12. 3. 2016



podiatrické listy 1/2016

www.podiatrie.cz32

Návštěvy klientů  
v domácím prostředí
U některých klientů přichází s věkem různá onemocnění, v ně-
kterých případech bohužel i omezení jejich mobility. Pro klien-
ty to však nemusí znamenat konec návštěv pedikúry, pedikérka 
je začne navštěvovat v obvyklých periodách a v domácím pro-
středí. Práci přitom musí přizpůsobit nejen  tomuto prostředí, 
ale především zdravotnímu stavu klienta. Důležité je vybrat 
polohu, ve které je klient schopen vydržet celou proceduru.  
Vždy jde o individuální přístup pedikérky ke klientovi. Pokud 
známe celou zdravotní stránku klienta, je to pro nás jednoduš-
ší. Vždy ale musíme pamatovat na hygienické zásady a při zá-
kroku dbát opatrnosti. Je také důležité zjistit a během výkonů 

bedlivě hlídat, zda se klient nestává neklidným, nebo se u něho 
neprojevují občasné tiky či záškuby končetin. Pokud ano, volí-
me pro zkrácení nehtů raději frézku před ostrými nůžkami.
V  případě, že klienta navštěvujeme v  domácím prostředí, je 
vhodné mít v jeho klientské kartě poznamenané telefonní číslo 
ošetřujícího lékaře. Pokud bychom zjistili něco neobvyklého, je 
důležité lékaře informovat, ať už se jedná o jinak zbarvenou 
pokožku, než je obvyklé, či jiné defekty (počínající dekubity, 
tuhost a zarudnutí pokožky...). Můžeme tím předejít dalším 
obtížím v budoucnosti. 
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Zde uvádím příklad klientky, paní B.W., 92 let, Rakousko 
Anamnéza:
Alzheimerova choroba, Diabetes Mellitus 1. typu. Dříve hyperkeratóza plosek v oblasti pat. Mykotické nehty na obou 
nohách. Nyní paty normální, již dva roky velmi malá hybnost. Z přípravků na ošetření kůže používá v posledním roce 
pěnu Allpresan diabetic, dříve Gehwol Schrunden-Salbe, nehty střídavě ošetřuje přípravky Allpresan Nageltinkture 7 
a Gehwol Sprej. Poslední rok je komunikace s klientkou omezená, pravidelná péče 1x za měsíc. Klientka už dříve pode-
psala souhlas se zveřejněním fotografií. Klientčin stav vyžaduje 24 hodinovou péči, proto se o ni starají dvě pečovatelky, 
které se střídají v její domácnosti každých 14 dní. Tato služba je plně hrazená rodinou klientky. 
Zde bych ráda upozornila na důležitost pedikérek. To, že naše společnost pořádá různé semináře a školení, mi pomohlo 
odhalit skrytý problém u nejednoho klienta. Při pravidelné návštěvě v měsíci září loňského roku jsem si všimla na pa-
tách klientky počínajících dekubitů. Upozornila jsem na tento defekt pečovatelku a obratem jsem informovala ošetřu-
jícího lékaře. Rozsah poškození tkáně byl částečný, kůže byla začervenalá, vrchní vrstva kůže byla již odloupaná. Pečo-
vatelka si všimla, že klientka spí pouze na zádech, a patami tlačí do pelesti postele. Následující den navštívil klientku 
její ošetřující lékař a předepsal obvazy a mast na dekubity. Do dvou dnů přišel na adresu klientky balík s danými suple-
menty a s antidekubitární podložkou do postele, plně hrazen pojišťovnou. Lékař každé tři dny klientku navštívil a pro 
ošetření použil doručený materiál. 

V prosinci byla klientka bez krytí. Dnes její paty vypadají takto:  

Při naší práci je nutnost komunikace s klientem. Zjišťujeme při 
tom různé změny pozorované klientem nebo pečovatelkou. 
Většinou se týkají změn na kůži, zavodnění a různých problé-
mů horních i dolních končetin. 
Pokud už klient nedokáže sám komunikovat, jako u výše uve-
deného případu, vše vysvětlujeme pečovatelce. Bohužel u této 
nemoci může být klientka zmatená (např. má strach, cuká no-
hou atd.), je dezorientovaná v prostoru a čase, není schopná 
soustředění a komunikace. Každým rokem jsou patrny změny 
osobnosti. V tomto případě bylo důležité navázat vztah s pečo-
vatelkou a domluvit se s ní na dalších postupech při práci s kli-
entkou. Pečovatelka byla poučena o různých defektech, které 
se mohou vyskytnout. Jelikož klientka již sama nekomunikuje, 
je velmi důležitá erudovanost pečovatelky, která nyní funguje 
jako klientčina pravá ruka.

Uvedla jsem pouze jeden příklad, díky kterému zdůrazňuji nutnost dalšího vzdělávání pedikérek. I v tomto případě 
jsem použila znalosti z  různých vzdělávacích aktivit, jako je Multidisciplinární přístup v  péči o nohy diabetiků 
v Klimkovicích, a různých seminářů pořádaných ČPS. Neméně důležité jsou kontakty s dodavateli, jako jsou Allpre-
san, Gehwol, Varomed, a další. Vždy odborně zodpoví vaše dotazy a doporučí vhodný přípravek či obuv pro diabe-
tickou nohu. Bc. Eva Ptáčková
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Milí členové České podiatrické společnosti, vítám vás u Sloupku 
bezpečí, který je zde opět jako určité odpočinutí si od odbor-
ných, profesních témat. 
V minulých sloupcích jsme si říkali o ochraně majetku a práv-
ních kvalifikacích. Co je ještě přestupkem a co již trestným či-
nem, a kde a jak se uvedené konflikty projednávají, tedy zda 
jde o řízení správní či soudní. Také jsme si říkali o ochraně pro-
vozoven a majetku pojistnou smlouvou, kde nám malým srov-
návacím testem vyšla pro naše účely nejlépe ČSOB Pojišťovna.
Dnes si povíme rovněž o možném pojištění naší provozovny, 
nikoliv však proti nenechavé osobě, nýbrž proti ohni. Řekneme 
si, jak se chovat, aby k zahoření vůbec nedošlo a jaká preventiv-
ní opatření by mohla pro nás být užitečná. Každá provozovna 
by už při zřizování měla projít stavebním řízením (změna užívá-
ní), jehož součástí je i vyjádření Hasičského záchranného sboru 
v podobě požárně bezpečnostního řešení provozovny. Toto ře-
šení vypracovávají odborně způsobilé osoby mimo HZS.
Českému ohni „vládne“ zákon o požární ochraně č.133/1985 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů a norem. Cesta do bezpečí je ta, 
pokud máme oheň pod kontrolou, jsme připraveni čelit nepří-
jemným i nebezpečným situacím, které nás v  životě mohou 
potkat. Nejdůležitější je však požární prevence. Měli bychom 
vědět, že po celém území České republiky jsou hasičské zá-
chranné sbory napojeny na bezplatné tísňové linky č.150 a me-
zinárodní tísňovou linku č.112, která je rovněž „zajišťována“ 
hasičskými operátory. Na tísňovou linku můžeme požár ozná-
mit, stejně jako další mimořádné události, jakými jsou výbuch 
či živelná pohroma. Podobně jako Policie ČR (158) jsou i HZS 
tvořeny územními celky, tzv. Územními odbory s místní působ-
ností, zařazenými pod jednotlivá krajská ředitelství HZS. Kraj-
ská ředitelství HZS kopírují územně správní krajské uspořádání.
Jak tedy zajistit provozovnu proti požáru a jaká zvolit protipo-
žární opatření? Většina požárů vzniká lidskou nedbalostí a po-
rušováním požárně bezpečnostních předpisů. Jestliže požár 
spatříme, snažíme se ho nejprve uhasit vhodným hasicím pří-
strojem, který musí být na provozovně ze zákona umístěn. 
Vzhledem k  tomu, že naše provozovny nejsou zařazeny jako 
objekty s vysokým, či se zvýšeným požárním nebezpečím, ne-

budou pro ně kladeny speciální protipožární požadavky. Hasicí 
přístroje dělíme podle typu náplní na pěnové, vodní, práškové, 
sněhové a halotronové, které jsou výhodné pro svoji univerzál-
nost. Dá se s  nimi hasit i elektrotechnika, včetně počítačů 
a elektrických zařízení pod proudem. Pro naše potřeby by měl 
stačit jeden práškový nebo sněhový hasicí přístroj o obsahu 
kolem 6 kg. Pořizovací cena hasicího přístroje se pohybuje 
v průměru kolem jednoho tisíce korun, s životností 5 let a jsou 
u nich povinné roční periodické kontroly zpoplatněné částkou 
kolem 120 korun. Po uplynutí pětileté doby životnosti se pří-
stroje vyměňují za nové dle návodu výrobce. 
Hasicí přístroje (HP) se dále dělí podle toho, na jaké hořlavé 
materiály se používají. HP se označují velkými písmeny A, B, C 
a  E. (Např. přístroje A se používají na tuhé látky, jako dřevo, 
další písmena pak označují použití u kapalin, nebo chemických, 
vysoce hořlavých kapalin. 
Po pravidelné prohlídce je přístroj označen datem. Důležité je 
i umístění HP na snadno přístupném a viditelném místě, nejvý-
še 1,5 metru nad zemí. I na HP je zákonný předpis, vyhláška 
č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany sta-
veb. Zbývá připomenout, že HP se používá vždy po směru větru 
a hořící plochu začínáme hasit od kraje. Po každém, byť sebe-
kratším použití HP je potřeba zajistit jeho opětovné naplnění. 
Na provozovně byste měli mít k dispozici doklady o kontrolách 
hasicích přístrojů, i o případném novém naplnění (pro potřeby 
kontrolních orgánů). 
Samostatnou kapitolou požární prevence jsou komíny a kouřo-
vody. Tato zpravidla svislá konstrukce s jedním nebo více otvo-
ry, které slouží k odvodu kouře z tepelných spotřebičů, se musí 
udržovat v řádném technickém i stavebním stavu. Znamená to 
například udržovat celistvost a neprodyšnost komínového 
pláště, starší komín by měl být řádně vyspraven a pokud mož-
no omítnut. Požáry často vznikají žhnutím trámů, které jsou 
zazděné v komíně. Čištění komínu nechme zásadně provádět 
osoby povolané - kominíky, kteří vedle čištění provádějí i revizi 
komínu. Pozor! O proběhlém čištění či revizi si vždy nechte vy-
hotovit písemný doklad. Za nezávadný stav komínu nese odpo-
vědnost správce nebo majitel objektu. 

SLOUPEK BEZPEČÍ - POžÁR
Něco o bezpečnosti aneb Sloupek  
o ochraně života, zdraví a majetku
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Na vašich provozovnách by měl být označen únikový prostor, se 
kterým souvisí i použití protipožárních dveří. Minimální šířka 
nechráněné únikové cesty je 550 mm. Protipožární dveře svým 
značením na štítku charakterizují dobu tepelné odolnosti proti 
průniku požáru, průniku kouře a sálavému teplu. Např. označe-
ní PB 30 znamená, že dveře odolají přímému ohni po dobu 30 
minut. Platí zde úměra: čím kvalitnější, odolnější protipožární 
dveře, tím i dražší investice.
Pro pojištění vaší provozovny nám minule vyšla v malém srov-
návacím testu českých pojišťoven nejlépe ČSOB Pojišťovna, kde 
je jedním ze základních pojistných kritérií i pojištění proti ohni. 
Částky, které nám pojišťovna nabízí za rozumné pojistné k pl-
nění bez větších vložených finančních prostředků, náš majetek 
na provozovně s přesahem zajistí. Jaká však bude rychlost pří-
slušné pojišťovny při plnění v  případě, že k  požáru skutečně 
dojde? Pozitivní je, že přibývá pojišťoven, které dávají téměř 
okamžité zálohy pro plnění. 
A nakonec ještě krátká informace o tzv. hlásičích požáru, které 
se jeví jako spolehliví ochránci vašich životů i vašeho majetku. 
Tyto hlásiče se používají v rámci elektrické požární signalizace 
(EPS), kde jsou pak hlásiče připojeny na specializovanou 

ústřednu, která předává poplachový signál dál. Instalaci prová-
dí specializované firmy s příslušným bezpečnostním oprávně-
ním. Dále existují autonomní hlásiče požáru, kouře (AHP), které 
jednoduchým způsobem detekují vznikající požár a vyvolávají 
akustický poplašný signál bez dalšího připojení na ústřednu. 
Napájení těchto přístrojů je většinou přes baterii. Instalace AHP 
je rychlá a snadná, stačí k  tomu hmoždinky a běžné nářadí, 
může si jej instalovat majitel salonu sám a zakoupí je ve speci-
alizovaných hasičských prodejnách. Tyto hlásiče se většinou 
umísťují do středu stropu.
A nezapomeňte, že i u hasičů platí, že neznalost zákona ne- 
omlouvá. 
Přeji Vám hezké dny bez požárů, protože požár vám sebere ne-
jen majetek, ale i klid na delší dobu, po kterou se věnujete od-
straňování následků. A to i tehdy, jedná-li se jen o zahoření, 
které je včas zlikvidováno a nevznikne škoda většího rozsahu. 
Navíc jsme ze zákona povinni strpět určité omezení vyplývající 
z opatření nařízených, např. velitelem zásahu na místě apod.
Příště nás čeká u Sloupku bezpečí snad o něco veselejší téma. 

Přemysl Maixner
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relaxační víkend Beskydy 2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové a přátelé Podiatrické společnosti! 

Dovolte mi, abych Vás pozvala na letošní víkend plný zážitků, zábavy, odpočinku, ale i trochu profesního vzdělávání. Ve dnech 
24. 6.  - 26. 6. 2016 se sejdeme na Moravě, v překrásném prostředí Beskyd. Ze široké nabídky jsem vybrala ubytování v hotelu 
s příhodným názvem RELAX (www.hotelrelax.cz), který leží v Rožnově pod Radhoštěm. Je situován v přírodě, kromě pěkného 
ubytování tu nabízejí také lázeňské a rehabilitační služby, hotel disponuje i prostorem pro děti.  
Nedaleko se nachází firma UNIPAR na výrobu svíček, a to ne ledajakých. Vyrábí se zde nádherné kolekce pro tuzemský i zahraniční 
trh. Firmu navštívíme formou exkurze, v podnikové prodejně si budete moci svíčky také zakoupit. Pro inspiraci se podívejte na 
(www.unipar.cz). Dále projdeme s průvodcem téměř celý Rožnovský skanzen, který má tři okruhy (www.vmp.cz). Dojdeme také 
na opravdový skvost - Jurkovičovu rozhlednu. Protože k Beskydům patří koliby, večer strávíme na jedné z nich, na Kolibě pod horů 
(www.kolibapodhoru.cz), kde nám bude hrát cimbálová muzika nejen k poslechu, ale i k tanci, ochutnáme samozřejmě i dobré 
vínečko. A protože už budeme nachozeni do sytosti, i když ne vyčerpaní, máme zajištěn odvoz po skupinkách.  
Po vydatném spánku proběhne profesní školení, téma bude upřesněno později.
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Předpokládaná cena je 2.700 Kč /osoba / dvoulůžkový pokoj. Příplatek za jednolůžkový pokoj na 2 noci je 800 Kč. Přistýlka 
pro dítě do 12 let s polopenzí na 2 noci je 820 Kč. Pro nečleny je cena stanovena na 2.950 Kč.
V ceně je ubytování, veškeré stravování, včetně oběda s sebou, přípitek, i nějaké to vínko v pátek a v sobotu. Každý z účastníků 
dostane jeden valašský frgál. V ceně je pro každého také jedna jalovcová vířivá masáž a jedna částečná podvodní masáž, nebo uh-
ličitá koupel. Vstup do bazénu je neomezený po celou dobu pobytu, proto si nezapomeňte vzít s sebou plavky. Jako překvapení nám 
v hotelu uvaří v sobotu k večeři krajovou specialitu. Zatím vám ji neprozradím, ale věřte, že bude výborná a poslouží jako dobrý 
základ pro návštěvu koliby. V ceně máme dále vstupy do skanzenu, na Jurkovičovu rozhlednu, služby průvodce a dopravu na kolibu 
tam a zpět.

PÁteK  24. 6.
Příjezd a ubytování 14.00 - 17.00 hodin 
Večeře s přípitkem a uvítací společný večer 18.30 - 23.00 hodin

SoBota  25. 6. 
 Snídaně 7.30 - 8.30 hodin 
Odchod do firmy UNIPAR 8.45 hodin 
Návštěva firmy UNIPAR 9.30 - 10.30 hodin 
Přesun na prohlídku skanzenu 
Prohlídka skanzenu 2-3 okruhy + rozhledna 11.00 - 16.30 hodin 
Návrat, odpočinek 
Společná večeře 18.00 hodin 
Přesun na kolibu 18.45 - 19.45 hodin 
Koliba od 20.00 hodin

neděle   26. 6. 
 Snídaně 8.00 -  9.00 hodin 
Vzdělávací akce - školení 9.00 - 11.00 hodin 
Oběd 11.30 - 12.30 hodin                      
Rozloučení a odjezd                                

ProGraM
Pevně věřím, že se Vám nabídka líbí a že se 
sejdeme v hojném počtu. Rezervaci máme 
zatím pro 30 osob, takže přihlášky čím dříve, 
tím lépe. Kapacita se sice dá navýšit o cca 10 
osob, ale s předstihem, nikoliv na poslední 
chvíli. Těším se na společné setkání s Vámi. 
Přihlášky posílejte na huskovah@seznam.cz, 
nebo formou SMS na tel. 720 148 478.

Hušková Hana

Upozornění:
Platbu poukažte na účet společnosti 
č.1011043959/5500, variabilní symbol je 
Vaše členské číslo, do zprávy pro příjemce 
uveďte: Relax + příjmení a jméno (bez 
diakritiky). V přihlášce je nutné uvést počet 
osob, popř. počet dětí. Uzávěrka závazných 
přihlášek je k 15. 5. 2016 včetně platby.
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V  letním období se často výrazně stupňují typické příznaky 
chronické žilní insuficience, jakými jsou otok dolních končetin, 
pocit těžkých nohou, pocit napětí v nohou, bolest. Ke zhoršení 
stavu dochází nejen vlivem vyšší okolní teploty, ale také v dů-
sledku cestování a přechodných změn životního stylu, které 
jsou vždy s cestováním spojeny. 

Aby jediným zážitkem z dovolené nebyl pocit těžších a těžších 
nohou, kdy už nemůžete stát, nebo dojít k  další památce, je 
potřeba se na dovolenou připravit. Nejen sbalit šatník, fotoapa-
rát, kameru, ale hlavně posoudit svůj zdravotní stav, případně 
se poradit s  ošetřujícím lékařem o možnostech prevence, jak 
předejít zhoršování projevu žilní nedostatečnosti a omezení ri-
zika vzniku žilní trombózy a plicní embolie. 

Před plánovanou cestou je vhodné užívat venotonikum 
v doporučené dávce. Pokud byla dolní končetina zatížena trom-
bózou, je na zvážení aplikace nízkomolekulárního Heparinu 
těsně před absolvováním delší cesty, např. letadlem. Nezapo-
meňte si na cestu vzít vzdušné oblečení, ne příliš těsné boty 
a  podpůrné podkolenky nebo punčochy. Prodělal-li někdo 
v minulosti trombózu, či se u něho vyskytují varixy, jsou vhod-
né punčochy v II. kompresní třídě. 

Při cestě neseďte pasivně a pravidelně provádějte jednoduchá 
cvičení nohou (kroužení v kotnících, hýbání prsty, procvičování 
lýtkových svalů, změna polohy vsedě). Dále je potřeba dbát na 
dostatečný příjem tekutin (nejlépe neperlivé minerální vody, 
ne však alkoholu a kávy). Pokud cestujete automobilem, do-
přejte si pravidelné zastávky po dvou hodinách jízdy. 

V průběhu dovolené dbejte na vhodnou stravu a pitný režim. 
Zařazujte do svého jídelníčku zejména dostatek vlákniny, obil-
ných produktů, celozrnného pečiva, ovoce a zeleniny. Pijte vel-
ké množství tekutin, alespoň 1,5 až 2 l denně. 

Buďte opatrní při slunění a vyhněte se pobytu na slunci během 
nejteplejší části dne (tj. od 11 do 16 hodin). Pokud je to možné, 
snižte účinek horka na rozšíření cév dolních končetin, například 
přiložením vlhkého ručníku na nohy. Je nezbytné nanést na 
kůži obou dolních končetin opalovací krém s vysokým ochran-

ným faktorem. Při vysokých okolních teplotách se také doporu-
čuje ochlazovat nohy studenou vodou (například sprchou). 

Chůze je velmi vhodná pro aktivaci žilní pleteně uložené v cho-
didle. Chůze výrazně stimuluje svalovou pumpu, která hraje 
důležitou roli v regulaci žilního oběhu. Pokud trávíte dovolenou 
u moře, choďte ve vodě. 

O dovolené si dopřejte odpočinek během dne a nohy si vždy 
dávejte do zvýšené polohy, možno i při nočním spánku. 

Chraňte se před štípnutím hmyzem (pavouci, komáři) použitím 
vhodných repelentů. Bodnutí může zhoršit kožní změny, které 
jsou u pacientů s chronickou žilní nedostatečností časté.

MAMINKY POZOR!  Prevence je nutná i před vaší nejkrás-
nější dovolenou na světě, před mateřskou dovolenou. 

Platí stejná režimová opatření, jako výše popsaná. V průběhu 
těhotenství dbejte na správnou kompresivní terapii s využitím 
podpůrných punčoch nebo punčoch s  I. až II. kompresivní  
třídou. Poraďte se svým gynekologem o vhodnosti užívání ve-
notonika. Nebojte se, vašemu dítěti neublíží a vám po-
může. 

Šťastný návrat z dovolené s mnoha příjemnými zážitky  
vám přeje Vaňousová Dana, všeobecná sestra  
interní ambulance z Litomyšlské nemocnice. 

Chronická žilní insuficience
Prevence před dovolenou 
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mezinárodní akce 2016

3. 5. - 6. 5. 2016

ORTHOPÄDIE + REHATECHNIK 
Lipsko, Mezinárodní odborný veletrh a světový 
kongres ortopedických, protetických  
a rehabilitačních technologií 

9. 4. - 10. 4. 2016

  GUT zu FUSS  STUTTGART  
Deutschland, Podologie und Fuß Fachmesse  
mit Fachkongress

16. 4.  - 17. 4. 2016 

TRENDS OF BEAUTY  GRAz 
Österreich, Die Fachmesse für Kosmetik, 
Nagel-Design, Fußpflege und Massage

18. 6. - 19. 6. 2016

COSMETICA  FRANKFURT 
Frankfurt am Main, Deutschland,  
Kosmetik-Fachmesse mit Kongressprogramm  
für Kosmetik-Profis

23. 4. - 24. 4. 2016

  BEAUTY  FORUM  LEIPzIG 
Lipsko Odborný kosmetický veletrh a kongres
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1. 4. 2016   9     Seminář Formthotics systém - G. Slovanský dům, Na Příkopě 22, IPSOS s.r.o., Praha 1

8. 4. 2016   9     Řešení kožních defektů a péče o problematickou pokožku 
G.P.S. Ofa s.r.o. Paspův sál v Pivovaru Staropramen, Nádražní 43/84, 150 00 Praha 5

15. 4. - 17. 4. 2016   9     Kurz podiatrie pro lékaře - IPVZ Praha, IV. část, č. 218061102, MUDr. Marie Součková

16. 4. 2016   9     Produktové školení ProntoMan® - Teoretická průprava, praktické ukázky a samostatné 
provádění ošetření přípravky ProntoMan® - Medicia, Daliborova 421/15, 709 00 Ostrava

23. 4. 2016   9     Podiatrické minimum - vyšetření na podoskopu a se systémem PODOCam,  
MEDsport, Foerstrova 1656, 500 02 Hradec Králové

29. 4. 2016   9     Kurz ošetřování zarůstajících nehtů, Medicia, Daliborova 421/15, 709 00 Ostrava

6. 5. 2016   9     Produktové školení ProntoMan® - Teoretická průprava, praktické ukázky a samostatné  
provádění ošetření přípravky ProntoMan® - Medicia, Daliborova 421/15, 709 00 Ostrava 

13. 5. 2016   9     Seminář pro pedikérky, Jana Výmolová, Piaristický klášter, Lidická 50, Příbor

27. 5. 2016   9    Produktové školení ProntoMan® - Teoretická průprava, praktické ukázky a samostatné  
provádění ošetření přípravky ProntoMan® - Medicia, Daliborova 421/15, 709 00 Ostrava

11. 6. 2016   9     15. sjezd České podiatrické společnosti - Kongresové centrum BVV, Brno

17. 6. 2016   9     Produktové školení ProntoMan® - Teoretická průprava, praktické ukázky a samostatné  
provádění ošetření přípravky ProntoMan® - Medicia, Daliborova 421/15, 709 00 Ostrava

18. 6. - 19. 6. 2016   9     Podiatrie - fyzioterapie nohy - Mgr. Pavla Rybová, Praha, Fyziostudio DIRES, 
Mukařovského 1985/5, Praha 5 - Stodůlky

24. 6. - 26. 6. 2016   9    Relax v Beskydech, Hana Hušková

2. - 3. 6. 2017   9     10. výroční MEDsport sympozium - téma: Podiatrie a pohybový aparát, Hradec Králové


