




Vážení čtenáři a příznivci Podiatrických listů,

držíte v ruce letní číslo časopisu, někteří již po dovolené, jiní se 

teprve těšíte. Věřím, že po studeném jaru se přece jen ohřejeme 

a načerpáme energii, abychom po zbytek roku pracovali 

s chutí a statečně bojovali nejen se syndromem vyhoření.

16. sjezd České podiatrické společnosti z. s. je již za námi. Vše 

podstatné, co se projednávalo, najdete v tomto čísle časopisu, 

stejně jako v loňském roce. 

Nedávno jsem pro Podiatrické listy založila vlastní databázi 

fotografií s lékařskou a pedikérskou tématikou. Chtěla bych 

tímto poprosit všechny vášnivé fotografy amatéry z řad našich 

čtenářů, zda by nebyli tak hodní a nevěnovali redakci 

Podiatrických listů některé ze svých zajímavých snímků např. 

fotografie nohou, lékařské či pedikérské pracoviště, ruce 

pedikérky při práci apod. Upřímně děkuji všem, kteří tak již 

učinili. Své příspěvky můžete posílat na moji níže uvedenou

e-mailovou adresu. Použijeme-li některé fotografie v Podiat-

rických listech, uvedeme samozřejmě i jméno autora.

V tomto čísle časopisu vás opět čeká celá řada článků, 

kazuistik, dozvíte se, kde a proč byli členové ŘR a DR ČPS na 

služebních cestách, jaké zkušenosti přivezli a co pro naši 

společnost mohou jejich poznatky přinést. Pěkné autorské 

články pro vás připravili také fyzioterapeuté a pedikérky. Vy, 

kteří máte zájem publikovat, nebo máte ve své praxi zajímavé 

případy, které by mohly být ostatním přínosem, můžete mne 

kontaktovat na e-mail: kopeceli@seznam.cz.

Teplé a slunečné dny plné pohody vám přeje

Eliška Kopecká
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Účast na mezinárodních
konferencích

MUDr. Jaroslav Lux, 2. viceprezident ČPS, Lékařská fakulta OU v Ostravě
Podiatrické centrum Medicia Ostrava, www.zarostlynehet.cz

Dne 15. 3. 2017 se konala v Petrohradě 

mezinárodní konference podologů, které 

jsem se na pozvání organizátorů aktivně 

zúčastnil. Přednášku na téma: Plastika neh-

tových valů po provedeném zákroku dle 

Arkadyho si vyslechlo asi 40 pedikérů a po-

dologů z Ukrajiny, Ruska a Polska. Na 

konferenci navazoval 2 denní kurz Specialista 

I. st. na řešení zarůstajících nehtů metodou 

Arkady.  V programu kurzu byla jeden den 

také ukázka plastiky kožních valů, která se 

provádí v případech zbytnělých paraunguál-

ních kožních valů po chronických zánětech

u zarůstajících nehtů.

Je asi neodpustitelné být v Petrohradu - dříve 

hlavním městě Ruska - a nevidět historické 

památky, kterých je ve městě s tak bohatou 

historií spousta. Na prohlídku města orga-

nizátoři vyčlenili jeden půlden, ve kterém se 

však, nejen pro mrznoucí déšť, nedalo stih-

nout všechny pamětihodnosti navštívit. Tak 

alespoň Zimní palác - sídlo ruských carů, 

křižník Auroru a výstavní Něvský prospekt 

pěšky, zbytek už jenom za večerních přejezdů 

z auta. To nám ale umožnilo zase vidět jak 

monumentální historické budovy vypadají při 

velmi působivém a velkorysém celonočním 

nasvětlení.

Účast na tomto setkání mi také umožnila 

navázat mnoho nových kontaktů a přinesla 

zajímavé informace. Například v kontextu 

diskuzí o ceně naší práce mne zaujala 

informace o ceně pedikérských služeb v Pe-

trohradu. Za základní pedikérské ošetření - 

bez masáže - si účtuje kvalitní pedikérka v pře-

počtu 50 Eur. Snad před 2 - 3 lety to bylo do-

konce až 80 Eur. Znovu se mi tak potvrzuje, že 

cena práce našich pedikérek je mnohdy 

výrazně podhodnocena a že za kvalitní 

pedikúru a služby je zákazník ochoten 

poskytnout i vyšší odměnu. Zajímavá byla 
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Prezentace plastiky nehtových valů dle 
Arkadyho v rámci kurzu

Prodejna suvenýrů na Něvském prospektu
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Konference proběhla v novém letištním hotelovém komplexu  ve Wroclawi
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Videoprojekce ošetření 

metodou Arkady v průběhu konference

Účastníci odborného semináře 

v rámci konference

Přijeli podologové a pedikérky

z celého Polska

A na závěr společné foto

účastníků konference

například i informace o povinnosti jednot-

ného umístění a označení informací pro 

spotřebitele v každé provozovně. U vstupu 

uvnitř provozovny musí být umístěn jednotný 

„Koutek spotřebitele”, kde jsou vyvěšena 

práva spotřebitelů a klíčové dokumenty 

opravňující k provozování pedikérských slu-

žeb v daných prostorách, jak z hlediska 

odbornosti pedikéra, tak z hlediska oprávně-

nosti využívání prostor a náležitostí pro-

vozního vybavení.

Svou aktivní účastí jsem přispěl do programu

i mezinárodní konference podologů ve Wroc-

lawi, na kterou jsem byl pozván dne 3. 6. 2017. 

Ústředním mottem konference bylo téma 

„Lékařská stránka podologie”. Ve své před-

nášce jsem měl možnost podělit se o zku-

šenosti našeho pracoviště s chirurgickými 

plastikami v oblasti valů po rekonstrukcích 

nehtů metodou Arkady. Právě plastiky 

kožních valů dle Arkadyho završují celý 

komplex řešení zarůstajících nehtů a dá se již 

říct, že spolu s metodou Arkady vytvářejí 

ucelený systém řešení této problematiky.

Asi 250 účastníků - pedikérek a podologů - si 

vyslechlo spoustu dalších zajímavých sdělení. 

Velmi upoutala například přednáška Dr. Eleny 

Arsové ze Srbska na téma: PR v pedikérské 

praxi, či přednáška zakladatelky pedikérské 

školy v Holandsku Henie Rothman-Hermsen 

na téma: Onkologický pacient v pedikérské

a podologické praxi. Myslím si, že zařazení 

takových témat by oživilo i naše odborné akce 

a zaujalo by i naše kolegyně a kolegy. Řadu 

nových poznatků se budu snažit zařadit i do 

našich dalších vzdělávacích akcí.
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Pavla Chadrabová
pedikérka, předsedkyně DR ČPS, Strakonice

Dostala jsem možnost jet na sjezd FIPu do 

Tübingenu v Německu a zároveň při té 

příležitosti navštívit ve Stuttgartu Podolo-

gickou školu. Tato škola je státním zařízením

a doba studia trvá 2 roky - 3.000 hodin, z toho 

2.000 hodin teorie a praktické výuky a 1.000 

hodin stáž v Podiatrické ambulanci. Studovat 

zde mohou také zájemci z České republiky. 

www.bfw.de

Po vřelém uvítání v učebně ředitelem školy, 

kde podél zdí bylo plno občerstvení a na 

zdech viselo mnoho fotografií s rozpra-

covanými materiály k učivu, jsme odešli do 

učebny, kde byly ukázky výroby špon, ko-

rektorů a dalších pomůcek. Tam mne zaujalo, 

jak se učí drátové špony od větších po ty 

Návštěva Podologické školy
ve Stuttgartu
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Prosíme všechny členy Podologicko-pedikérské sekce o zasílání svých certifikátů

o vzdělávání v podiatrii (doklad o dosažení nejvyššího vzdělání, pokud budou chtít) do

 30. 12. 2017. Kdo již certifikáty zaslal, prosíme, ať si zkontroluje svoji aktualizaci bodů po 

svém přihlášení na webu a případné nesrovnalosti nahlásí do konce tohoto roku.

Radvana Hroníková, Živcová 985/3,  Praha 5, PSČ 15300 , tel.: 603 432 437

Připomínáme, že certifikáty je třeba okopírovat, třeba

i oboustranně a poštou zaslat na adresu: 

Děkuji a s pozdravem Marie Součková, prezidentka společnosti

Oznámení

www.podiatrie.cz     9
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nejmenší a dále výroba podkládání kladív-

kových prstců.

Poté jsme pokračovali do učebny praxe, kde 

byla moderní křesla a stroje na přístrojovou 

pedikúru a také vaničky na mokrou pedikúru. 

Velmi se mi líbila místnost přípravy, kde mají 

pračky, sterilizátory, ultrazvuk, rukavice a jiné 

potřebné pomůcky k práci.

Jako ošetřující pěny používají značku ALL-

PRESAN.

Když jsem šla na toaletu, všimla jsem si na 

zdech chodeb pěkně rozkreslených kuřích ok 

nebo Clavus neurofibrosus.

Závěrem bych chtěla říci, že i když neumím 

německy, tak jsem si přivezla informace

o vzdělání v zahraničí a utvrzení, že jdeme 

správnou cestou, a když se vzděláváme, tak 

jsme na stejné úrovni.



Zpráva z pravidelného ročního
zasedání FIP-IFP

MUDr. Marie Součková
prezidentka České podiatrické společnosti

PODIATRICKÉ 2/2017

ve dnech 6.–7. května 2017, Tübingen, Německo

Předseda FIP-IFP Dr. Matthew Garoufalis 

shrnul ve své zprávě strategický plán a jakých 

bylo dosaženo cílů, která jednání a zasedání 

se konala od poslední valné hromady. 

Jedním z dalších cílů výkonné rady FIP-IFP je 

zvýšení počtu členských zemí. Od posledního 

jednání požádala o vstup do společnosti  

Indie a Rumunsko.

FIP - IFP je federace profesních sdružení

v oboru podiatrie. Akademické složky FIP - 

veřejná instituce IFP prostřednictvím FIP - IFP 

akademie poskytne edukační odborné 

znalosti a podporu společné evropské 

federaci. FIP - IFP bude dále budovat 

regionální akademické partnerství (Evropská 

síť Podiatrie  v oblasti vysokoškolského 

vzdělávání). Dále pokračuje v budování 

akademického partnerství v Latinské Ame-

rice. Rozvoj modelu podiatrie prostřed-

nictvím evropského společného rámce 

odborné přípravy je součástí znalostí 

podiatrie jako zdroje informací a vzdělávání, 

který je podpořen federací. Rozsah praxe 

podiatrie po celém světě je velmi rozdílný

a proto se budou průběžná vzdělávání 

uskutečňovat prostřednictvím Světového 

kongresu, a kongres poskytne i možnost 

uplatnění přednášejících  na vnitrostátních 

kongresech. Dalším z cílů federace je 

zvyšování profilu povolání prostřednictvím 

řádné správy věcí veřejných, lepší zapojení

a komunikace mezi členskými zeměmi má 

klíčový význam při posilování profilu této 

profese a sdružení. Vypracování společného 

rámce odborné přípravy a lepší práce v Ev-

ropě jsou prioritní oblasti pro příští rok. 

Silná aliance s jinými mezinárodními  specia-

lizovanými svazy, partnerství s dalšími 

federacemi je prospěšné nejen pro federaci 

na globální úrovni, ale také má přímý přínos 

pro členy. Partnerství s Evropskou asociací 

léčby chronických ran zahrnuje snížený 
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poplatek podiatrů pro účast na kongresu.  

Během zasedání se hodně hovořilo o činnosti 

ECP a také o činnosti dalších členů výkonné 

rady FIP-IFP, především o ustanovení Svě-

tového dne podiatrů, o kampani Pojďme léčit 

bolest paty – květen 2017 a o dalších akcích, 

které se zahájí v září 2017.

Světový kongres Podiatrů FIP-IFP v Can-

cúnu, v Mexiku se uskuteční od 31. října –

2. listopadu 2019.  Bylo velmi obtížné najít

v této době v Cancúnu vhodné místo, ale 

nakonec byl vybrán Hard Rock Hotel Riviéra 

Maya. Očekává se, že přijedou podiatři 

z celého světa, protože se kongres koná na 

krásném místě a v dobrém období daného 

roku. Výkonný prezident Dr. Matthew Ga-

roufalis podal přehled o historii pořádání 

Světového kongresu a financování. Když byla 

národní sdružení odpovědná za organizaci 

Světového kongresu a zisk šel totálně ve 

prospěch národního sdružení, byl Světový 

kongres v deficitu. Teprve od chvíle, kdy se

v roce 2013 FIP-IFP stala organizátorem 

Světového kongresu, začíná být kongres  

ziskový.

Světový kongres nabízí úžasné možnosti 

vzdělávání pro členy, je místem setkání 

podiatrů z celého světa, dává možnost 

přednášet  inspirativním řečníkům, poskytuje 

jedinečné vytváření sítí pro členy a závěry 

mohou být použity pro prosazování podiatrie 

v jednotlivých zemích. Dále přináší trvalý 

dopad na rozvoj podiatrie a budování 

partnerství s dalšími sdruženími. Vzhledem

k tomu, že období konání Světového 

kongresu je dosud tříleté, byl podán návrh na 

zkrácení období na dvouleté s tím, že se na 

valné hromadě od 18. - 20. května 2018

v Hong Kongu bude hlasovat nejen o  délce 

období konání kongresu, ale jednotlivé 

země=zájemci  přednesou referát a výsledek 

záleží na hlasování zúčastněných zemí. Česká 

podiatrická společnost má velký zájem, 

aby se další Světový kongres konal v Praze, 

a věřím, že pokud se mi podaří dosáhnout 

tohoto cíle, že mi budou všichni členové 

nápomocni.

Výroční valná hromada v roce 2019 se bude 

konat před zahájením Světového kongresu

v Cancúnu.

Zasedání valné hromady v Tübingen mělo 

ještě další akcent – oslavy 70. výročí vzniku FIP.  

Na společné večeři byly v krátkém filmu 

prezentovány začátky sdružení, zakladatelé, 

postupně vstupující země v průběhu let

a představeno nové logo společnosti.
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Zasedání ECP
dne 5. května 2017 – Německo, Tübingen

MUDr. Marie Součková
prezidentka ČPS, Lékařské podiatrické centrum, Praha
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Jednání zahájila paní Peter Boelensová 

uvítáním členů ECP a zástupců FIP - IFP

a přečetla dopis odstupujícího předsedy S. 

Simmonite. Následně dle programu se 

hovořilo o činnosti ECP za poslední rok včetně 

rozpočtu a hospodaření. Nejdůležitějším 

bodem programu byla jednání členů ECP

a prezidenta FIP-IFP s členy Evropské komise 

při Evropském parlamentu a diskuze ohledně 

směrnic o uznávání odborných kvalifikací.

První schůzka ECP proběhla 20. ledna 2017

v Paříži, kde se diskutovalo o směrnici 

2013/55/ES s požadavkem na zodpovězení 

aktivit v jednotlivých zemích ohledně jejího 

přijetí, dále pak i na téma volného pohybu 

osob v rámci povolání a možnosti za-

městnávání v zemích EU nebo uznávání 

kvalifikace.  EU v roce 2016 provedla reformu 

systému uznávání odborných kvalifikací v EU 

s cílem zjednodušit související administrativní 

postupy a proto provedla úpravu původní 

směrnice o odborných kvalifikacích (směrnice 

2005/36/ES). Směrnice byla změněna v roce 

2013 ve směrnici 2013/55/ES. Lhůta pro 

provedení imple-mentace směrnice do 

vnitrostátních předpisů byla 2 roky a měla být 

předložena nejpozději do 18. ledna 2016. 

Mnoho zemí přijalo zásadu částečného 

přístupu = přístup k části činností vyhra-

zených určitému povolání – toto je zahrnuto

v nové směrnici. Částečný přístup může 

přinést prospěch odborníkům, kteří se 

zabývají opravdovou hospodářskou činností 

v jejich domovském členském státě, který 

neexistuje, ale podle svého vlastního práva

v členském státě, nebo kam se chtějí 

stěhovat. Místo toho např. ekonomická 

aktivita může být jako součást povolání

s celou škálou činností. Navrhovaná opatření 

mají za cíl usnadnit činnost poskytovatelům 

služeb v oblasti administrativních formalit,

ale i členským státům pomohou identifikovat 

příliš zatěžující nebo zastaralé požadavky na 

pracovníky působící na domácím trhu nebo 

přes hranice. Zatímco zdravotnické profese 

byly vždy vyloučeny z nařízení týkající se 
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směrnice o službách. Evropská komise se 

snaží tímto způsobem integrovat zdra-

votnické profese na otevřeném trhu. Jedná se 

o velmi nebezpečnou cestu a proto  všechny 

členské země ECP musí situaci pečlivě 

sledovat.

Zástupci FIP - IFP a členská sdružení se 

jednomyslně shodli, aby ECP rada s jejich 

pověřením učinila další kroky k vypracování 

společného rámce odborné přípravy pro 

podiatrii v EU, a to na základě těchto zásad: 

Všechny orgány / profesní sdružení / vlády 

musí být zapojeny do procesu komunikace

Diskuse o zřízení společného rámce 

odborné přípravy  se musí realizovat na 

nejvyšší úrovni, s vědomím, že žádná země 

nemůže být vynechána z procesu 

Je třeba hájit potřeby pacientů

Rada ECP rovněž vyrozuměla členy pro-

střednictvím mailu o důležitých tématech

v oblasti evropských institucí (např. směrnice 

proporcionality). Peter Boelensová repre-

zentovala ECP na setkání Ceplis. Česká 

republika navrhuje s podporou Francie, aby

i nadále byly členské země informovány 

prostřednictvím mailů o činnosti jednotlivých 

členů ECP. Schváleno jednomyslně.

Situace v ČR

Pedikérka není v ČR regulovaným povoláním 

ve smyslu platné evropské legislativy, ale 

regulovanou živností.

Seznam kompetencí u živnosti pedikérka 

obsahuje nařízení vlády č. 278/2008 Sb. – 

předmětem obsahové náplně živnosti je péče 

o nohy, změkčování kůže a upravování, 

lakování, stříhání a broušení nehtů. Pro-

vádění speciálních koupelí nohou, speciální 

úkony při péči o nehty a pokožku (např. 

uvolňování zarostlých nehtů, obrušování 

ztvrdlé kůže pat a nehtů). Dále jde o odborné 

poradenství, depilace, masáže chodidel

a nártů s výjimkou specifických masáží. Podle 

kvalifikační úrovně spadá živnost pedikérky 

do úrovně 3.

Směrnice č. 2005/36/ES ve znění směrnice 

č. 2013/55/EU je transponována do 

českého právního řádu zejména zákonem 

č. 18/2004 Sb. V ČR je pedikérka a nehtová 

designérka živností spadající pod Minis-

terstvo průmyslu a obchodu. 

Dále se hovořilo o zásadách čerpání 

financí z rozpočtu, kdy v roce 2016 

přesáhly výdaje plánovaný rozpočet díky 

zpětnému požadavku o vyplacení náhrad 

odstupujícího předsedy. ECP rada a čle-

nové přijali zásadu, že možnost požádat

o vyplacení náhrad je možné pouze  do 60 

dnů po jednání.

V rámci jednání proběhly doplňující volby 

s funkčním obdobím jednoho roku na 

uvolněné místo předsedy ECP a byl 

aklamačně zvolen za předsedu ECP rady 

pan Carles Verges ze Španělska.

ECP rada a členové se shodli, že účinné 

ovlivňování politiky a prosazování ochrany 

povolání podiatrie v rámci evropské 

politiky musí být trvalou oblastí zájmu 

všech členů. Toto vyžaduje nejen přísluš-

nou přípravu, ale také výborné komu-

nikační a lobbovací nástroje. Výkonný 

ředitel bude více přítomen na evropské 

scéně, ale to bude chtít spoustu času

a dobrý strategický přístup.

www.podiatrie.cz     13
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MEDsport
sympozium 2017

MUDr. Miroslav Havrda
prezident MSS 2017, člen ŘR ČPS, Hradec králové

Začátkem června 2017 se uskutečnila v hotelu 

Tereziánský dvůr největší akce pro podiatry 

v České republice a na Slovensku s garancí 

České podiatrické společnosti. Jubilejní 10. 

ročník navštívilo po oba dva dny téměř 200 

účastníků, kteří si vyslechli celou řadu 

unikátních přednášek pro odborníky zabý-

vající se nohou a pohybovým aparátem.

V pátečním workshopu Schein tato německá 

firma představila svoje nové produkty 

z oblasti ortopedie, protetiky, obuvnictví

i měřící diagnostiky - tenzometrickou desku

i chodník.

Československou premiéru zde měla ně-

mecká firma ViALUX, která představila 

celotělový 3D scanner a novou filozofii 

v oblasti péče nejen o nohy diabetiků a ně-

mecká firma Neubourg skin care s produk-

tovou řadou Allpresan. Novou pomoc pro 

zdravotníky v oblasti financí představila firma 

Swiss Life Select - divize Medical.

Přednášku z oblasti myoskeletární medi-

cíny přednesla doc. V. Tošnerová, z oblasti 

biomechaniky nohy doc. I. Vařeka a unikátní 

bylo téma přednášky MUDr. M. Kanty 

z hradecké Neurochirurgické kliniky na téma 

Mortonovy neuralgie.

Na konec přednáškového dne si mohli 

účastníci zhlédnout praktické vyšetření 

stolního tenisty hendikepovaných na Podo-

Camu, tenzometrické desce, vyšetření na 

posuvném páse s podobarometrií, vyšetření 

postury na 3D scanneru a praktický návrh 

vytvoření sportovních individuálních vložek 

NovaPED sport dle jeho postižení.

Večer bylo na programu divadelní před-

stavení Ikaros v nedalekém divadle Drak

a v muzeu loutek Labyrint následoval bohatý 

raut s výběrem 8 druhů dobrého moravského 

vína ing. Špillara z Hodonic. 

Celá sobota byla věnována přednáškám. Jako 

první přednášel přednosta Ortopedické 

kliniky ÚVN Praha, prof. Bartoníček klinickou 

14     www.podiatrie.cz
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anatomii nohy a hlezna. Dále zde byla 

přednáška radiologická (MUDr. J. Brtková), 

rehabilitační (doc. A. Krobot), 2 ortopedické 

přednášky (MUDr. M. Smetana a MUDr. K. 

Bušková) a neuropodiatrická (MUDr. M. 

Havrda). 

Po závěr proběhla tradiční tombola, kde bylo 

vylosováno celkem 28 hodnotných cen. 

Hlavní výhrou byl unikátní novozélandský 

masážní přístroj na chodidla Oliver´s Feet 

v ceně 7000 Kč.

V sobotu odpoledne navazoval 16. sjezd 

České podiatrické společnosti.

Další, již 11. ročník MEDsport sympozia, bude 

v roce 2020 v Hradci Králové druhý víkend 

v červnu.
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Ohlédnutí
za akcemi a kurzy ČPS

Eliška Kopecká
členka ŘR ČPS

10. března 2017 se konal tradičně při veletrhu 

World of Beauty and Spa již desátý workshop 

pro pedikérky. Účastníky přivítala v úvodním 

slově prezidentka společnosti a zároveň 

zakladatelka tradice těchto workshopů, paní 

MUDr. Marie Součková. Zopakovali jsme si 

náležitosti k registračním pokladnám a také 

se dozvěděli novinky k tématu. 

Pak již následoval odborný blok – Chirurgie 

v podiatrii (pedikúře), který poutavě a s hu-

morem přednášel MUDr. Jiří Bartoš, vedoucí 

lékař chirurgie II., Nemocnice Nový Jičín.

O kvalitě přednášky svědčí množství po-

chvalných mailů pedikérek, které se akce 

zúčastnily. 

Velice zajímavá a příjemně emotivní byla 

přednáška o kolagenu a jeho významu pro 

lidské tělo s malým dárkem pro účastníky na 

závěr.

Veletrh World of Beauty and Spa v Praze 

Letňanech tradičně přivítal kolem 10 000 

návštěvníků. Opět i Česká podiatrická spo-

lečnost na svém stánku propagovala služby 

svých členů a obor podiatrie jako celek. Velké 

poděkování patří našim kolegyním, které se

o stánek obětavě staraly, podávaly informace 

a obětovaly i školení na workshopu. Další 

poděkování si zaslouží paní Ing. Lenka 

Konečná za organizaci veletrhu a velkou 

pomoc a vstřícnost při přípravě workshopu

a stánku ČPS.
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Tento workshop proběhl v sobotu 3. 6. 2017, 

před sjezdem České podiatrické společnosti 

v Hradci Králové. Nadstandardní účast pře-

kvapila nejen organizátory akce.

Dvě přednášky přednesly členky ČPS – Jana 

Výmolová z Příboru (Pedikúra 21. stol.) a Bc. 

Eva Ptáčková z Českých Velenic (Řešení 

zarůstajících nehtů pomocí nalepovacích 

spon Podofix). Stěžejním tématem tentokrát 

byly zarostlé nehty a je zřejmé, že tento 

problém pedikérky řeší často a nejvíce je 

zajímá. Z tohoto poznatku nyní vycházíme 

v plánování dalších kurzů. Třetí přednášející 

Helena Peřinová z Prahy doplnila téma 

ukázkou drátových spon. Velmi zajímavá byla 

také přednáška firmy G.P.S. Ofa s.r.o., která se 

týkala technologií a využití krémových pěn 

Allpresan. Dárek pro účastnice od této firmy 

všechny potěšil a poskytl jim možnost 

vyzkoušet, jak dobré pěny opravdu jsou.

Workshop pro pedikérky 
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16. sjezd
České podiatrické společnosti z. s.

4. 6. 2017 se v Hradci Králové v hotelu 

Tereziánský dvůr konal již 16. sjezd České 

podiatrické společnosti z. s. Po dopoledním 

zasedání valné hromady následoval odborný 

blok přednášek, zaměřený na přístroje v pe-

dikúře. Zajímavá byla také přednáška o lase-

rové terapii při léčbě onychomykózy.

Vážení firemní přátelé,

dovolte mi, abych Vám jménem 

České podiatrické společnosti 

poděkovala za účast na doprovodné 

výstavě v rámci 16. sjezdu v Hradci 

Králové a za Vámi projevenou 

podporu, dárky do tomboly

a prezentaci výrobků účastníkům 

sjezdu a workshopu. 

MUDr. Marie Součková

prezidentka České podiatrické společnosti

Těším se na další spolupráci.

Děkuji a v úctě

18     www.podiatrie.cz

generální sponzor G.P.S. Ofa s.r.o.

Madisson s.r.o.

European Beauty Distribution a.s.

FLORETT GmbH - EUROSTAR Hübner s.r.o.

Ing. Milan Borský – Proteching B,

Atlas Trade s.r.o.

BAT  MARKETING s.r.o.

MEDICALTECH s.r.o.

INCA Agency s.r.o.

Galderma-Spirig Czech & Slovak republic

MEDsport s.r.o.

Poděkování
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Program sjezdu:

MUDr. Marie Součková zahájila sjezd

a následně provedla volbu návrhové

a mandátové komise a skrutátorů v nás-

ledujícím složení:

Návrhová komise: Ing. Jana Vašková, 

MUDr. Eva Šuláková, Danuše Holaňová

Mandátová komise: Bc. Veronika Ho-

molková, Halina Mičková, Kristýna Breit-

kopfová

Skrutátoři: Marta Cahynová, Ing. Vikto-

rie Vinklerová PhD.

Návrhová a mandátová komise i skru-

tátoři byli zvoleni plným počtem hlasů 

aktuálně přítomných členů valné hro-

mady.

Prezidentka společnosti, MUDr. Marie Souč-

ková seznámila zúčastněné s programem 

sjezdu, se kterým souhlasilo všech 55 

zúčastněných členů a přednesla zprávu o čin-

nosti společnosti v uplynulém období, v roce 

2016.

Uvedla, že ve společnosti je k 28. 2. 2017 

celkem 195 aktivních členů, kteří uhradili včas 

členský poplatek na rok 2017, z toho jsou 3 

noví členi.

Zdůraznila potřebu mezioborové spolupráce 

a nutnost dalšího odborného vzdělávání 

členů společnosti. V loňském roce ukončilo 

Certifikovaný kurz pro lékaře IPVZ 18 lékařů. 

Uvedla, že se zatím nepodařilo ovlivnit náplň 

rekvalifikačních kurzů. V letošním roce bude 

dán větší prostor v přípravě workshopů

a odborných programů podologicko-pedi-

kérské sekci. 

Podiatrické listy byly zpřístupněny rovněž pro 

nečleny společnosti, což může zajistit příliv 

nových členů do společnosti a zlepšení 

mezioborové spolupráce. 

Dále byla zdůvodněna nutnost aktuální výše 

členského poplatku, což je 1 000 Kč/rok. 

Zvýšení členského příspěvku bylo m.j. 

příčinou ukončení členství u některých členů 

společnosti i přesto, že návrh byl schválen 87 

hlasy, pouze 3 se zdrželi hlasování a nikdo 

nebyl proti. Bylo zdůrazněno, že výše 

Počet účastníků:

65 přihlášených, 55 zúčastněných 
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členských příspěvků se odvíjí od nákladů 

společnosti. Mezi výhody členství patří m.j. 

20% sleva na akcích pořádaných společností, 

relaxační pobyty se vzděláváním, zdarma 

účast na sjezdu společnosti, zdarma Podia-

trické listy apod..  

Akce v roce 2016: byla rozšířena nabídka 

kurzů (certifikace akcí je za poplatek 200 Kč), 

proběhly nové typy školení s předváděním 

výrobků v praxi, bylo organizováno vzdě-

lávání na podiatrickou sestru a dvoudenní 

stáž pro pedikérky. Průběžně probíhala pre-

zentace oboru a osvětové akce v regionech.

Rezervy: propagace práce členů na we-

bových stránkách společnosti je malá, spo-

lečnost stále nepořádá rekvalifikační kurzy, 

dosud nebyl Podologicko-pedikérskou sekcí 

předložen návrh akreditovaného pracoviště 

pro pořádání kurzů a provádění odborných 

zkoušek ani statut k projednání. 

Úkoly: vylepšit spolupráci lékařů s pedikéry, 

pořádat více soutěží, navázat na Baťovu 

tradici klasické pedikúry.

Další informace se týkala spolupráce a člen-

ství ČPS ve FIP, které stále pokračuje a i nadále 

chceme být členem. Novinkou je možnost 5-ti 

letého studia Bakalář podiatr. V ČR zatím 

možnost studia v tomto oboru není. Zasedání 

FIP v Honkongu bude 18. - 20. 5. 2018. Příští 

světový kongres bude v Mexiku 31. 10. - 2. 11. 

2019. Den 2. května byl stanoven jako svátek 

podiatrů.

Rok 2018 bude ve znamení voleb – mezi 

nejdůležitější úkoly patří jednak zintenzivnit 

činnost podologicko-pedikérské sekce, zajistit 

možnost povolání podologa s odpovídající 

kvalifikací, vytvořit základy pro vzdělání 

v oboru fyzioterapeuti.

Pro budoucnost společnosti je třeba zlepšit 

cash flow, posílit jednotu a společný tah na cíl, 

zintenzivnit propagaci společnosti a spolu-

práci a účast ve FIP. Jedním z cílů je dosáhnout 

toho, aby Světový podiatrický kongres byl

v r. 2022 v Praze.

Dalším cílem je stát se lídrem podiatrie v ČR

a rozšíření aktivit i v mezinárodní spolupráci. 

Sjezd ČPS v roce 2018 je plánován na konec 

května v Praze.
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Valná hromada přijala přednesenou zprávu 

MUDr. Součkové jednomyslně.

Eliška Kopecká přednesla zprávu za podo-

logicko-pedikérskou sekci. Uvedla, že v loň-

ském roce si některé z pedikérek dokončily 

střední zdravotnické vzdělání, probíhala 

školení pro pedikérky a zvýšil se počet 

pracovišť pro realizování kurzů. Úkolem pro 

další období je zvýšit počet školitelů, rozšířit 

počet i zaměření školení a kurzů a zvýšit účast 

členů společnosti na odborných kurzech.

ČPS má již několik let profil na facebooku, 

který Eliška Kopecká doporučila více využívat 

a propagovat i směrem k veřejnosti. Dále 

vyzvala členy ČPS, aby se podělili o své 

zkušenosti z odborné praxe příspěvky 

v Podiatrických listech. Uvedla, že bude 

založen archiv s fotografiemi nohou, které 

budou přístupné k využití pro členy spo-

lečnosti. Do archivu může poskytnout 

fotografie kdokoliv, pokud je na fotce 

konkrétní osoba, je nutný její písemný 

souhlas se zveřejněním uvedené fotografie. 

Závěrem poděkovala členkám, které se 

aktivně zapojují do práce podologicko-

pedikérské sekce.

Zpráva přednesená Eliškou Kopeckou byla 

valnou hromadou schválena jednomyslně.

Předsedkyně dozorčí rady paní Pavla Chadra-

bová přednesla zprávu o hospodaření spo-

lečnosti v roce 2016.

Stav finančních prostředků je následující:

Stav na účtu společnosti k 1. 1. 2016: 105 626 

Kč, stav v pokladně: 10 341 Kč, celkem: 

115 968 Kč. 

Stav na účtu společnosti k 31. 12. 2016: 105 

626 Kč, stav v pokladně: 6 126 Kč, 156 EUR,  

celkem: 115 968Kč. 

Pohledávky se splatností do roku 2017: 

23 500 Kč, závazky se splatností do roku 2017: 

21 296 Kč, stav vlastního jmění k 31. 12. 2016: 

169 403 Kč, stav nerozděleného zisku k 31. 12. 

2016: 9 121 Kč.

Náklady společnosti v roce 2016 byly celkem: 

570 548 Kč, výnosy byly celkem: 579 669 Kč. 

Výsledek hospodaření je plusový, a to 9 121 

Kč. Členské příspěvky na rok 2016 byly 

vybrány ve výši 272 850 Kč.

Valná hromada schválila výsledky hospo-

daření za rok 2016 jednomyslně. 

Dále Pavla Chadrabová seznámila přítomné

s návrhem plánu hospodaření a rozpočtu na 

rok 2017. Plánované náklady jsou celkem 439 

666 Kč, plánované výnosy jsou celkem 

440 030 Kč. Výsledek hospodaření je očeká-

ván v plusu, konkrétně 364 Kč.
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Valná hromada schválila návrh plánu hos-

podaření na rok 2017 jednomyslně. 

Paní doktorka Součková uvedla, že k dneš-

nímu dni nejsou společností již evidovány 

žádné nedobytné pohledávky a informovala 

přítomné, že daňové přiznání za rok 2016 bylo 

podáno v řádném termínu. 

MUDr. Havrda přednesl zprávu z anulárního 

meetingu FIP v Tibingenu. Informoval o tom, 

že byly zprovozněny nové webové stránky 

společnosti www.fip-ift.org, kde jsou v di-

gitální podobě Foot steps – podiatrické listy, 

ve kterých publikuje i ČR. Federace získává 

stále další nové členy z různých částí světa.

Dále hovořil o účasti některých členů ČPS na 

evropském a světovém meetingu ve Stutt-

gartu s návštěvou podologické školy. Více in-

formací z akce poskytla Pavla Chadrabová

a MUDr. Součková.

Další meeting FIP s účastí MUDr. Součkové

a MUDr. Havrdy bude v Honkongu, kde bude 

prioritním úkolem našich zástupců lobovat za 

organizaci Světového podiatrického kon-

gresu v roce 2022 v Praze. 

V dalším programu následovaly odborné 

přednášky.

Návrh usnesení: 

Valná hromada schvaluje konání 16. Sjezdu 

ČPS dne 4. 6. 2017 v Hradci Králové.

Návrh usnesení byl valnou hromadou schvá-

len počtem 55 hlasů. Valná hromada jedno-

hlasně přijímá usnesení 16. sjezdu ČPS.

Ing. Jana Vašková, MUDr. Eva Šuláková, Danuše Holaňová
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Plán hospodaření na rok 2017
Česká podiatrická společnost z. s. se sídlem:

Praha 10, U Vršovického nádraží 14, IČ: 265 41 327
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Zpráva o hospodaření za rok 2016
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Ve školním roce 2016/2017 byl opět reali-

zován, již třetím rokem, certifikovaný kurz 

Podiatrie ve spolupráci s katedrou ortopedie 

IPVZ Praha. Tento kurz se těšil velkému zájmu 

lékařů různých specializací, a to především 

v oboru ortopedie, rehabilitace,  diabetologie 

a neurologie. Kurz ukončilo absolvováním 

100 hodin ve čtyřech víkendech celkem 17 

lékařů – podiatrů.

Absolventi obdrželi po absolvování kurzu 

Potvrzení odborné způsobilosti ve znění:

Výše jmenovaná(ý) absolvent 

Certifikovaného kurzu podiatrie splňuje 

odborné předpoklady ke sdílení

a vykazování kódu odbornosti:  

Ortopedická protetika - 671 15 

Pedobarografie

Výkon je ohodnocen 247 body.

Certifikovaný kurz
PODIATRIE

MUDr. Marie Součková
prezidentka České podiatrické společnosti

PODIATRICKÉ 2/2017

MUDr. Čapková  Martina

MUDr. Děkanová Jana

MUDr. Dulanská Jela

MUDr. Fejfarová Vladimíra Ph.D.

MUDr. Fraňková Štěpánka

MUDr. Grünwaldová Lucie

MUDr. Maršíková Marcela

MUDr. Pauch Zbyněk

MUDr. Uhlář Rudolf

MUDr. Vernerová Johana

MUDr. Votavová Martina

Absolvent je rovněž schopen pracovat se stélkami individuálního typu a vyžadovat za 

podiatrické vyšetření finanční odměnu, jelikož podiatrické vyšetření není hrazeno ze systému 

zdravotního pojištění. Kurz se započítává do systému celoživotního vzdělání ČLK. 

MUDr. Grycová Pavla

MUDr. Hašpicová Marcela

MUDr. Hlaváčová Květa

MUDr. Holubová Svělana

MUDr. Charvát Emil

MUDr. Maršík Jindřich, MBA

MUDr. Marie Součková, organizátor kurzu

Absolventi:
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Ivana Kamencová
Pedikúra Kraslice

Projekt Zdravá dětská noha
- Vítkův chodník

TO KAŽDÝ VÍ

PODIATRICKÉ 2/2017

Pokračování z PL č. 1/2017

Domácí použití p. Zajícová

Johanka, desetiletá holčička, má těžké kom-

binované postižení, nekomunikuje, nemá 

rozvinutou jemnou motoriku, plochá noha. 

VCH používá 1,5 roku.

Její maminka napsala:

Vítkův chodník jsme pořídili, aby naše 

hendikepovaná dcerka Johanka mohla po-

kračovat v rehabilitačním cvičení i doma. 

Mysleli jsme, že funkce chodníku je daná a že 

budeme posilovat svaly na nožkách, ma-

sírovat nožní klenbu, procvičovat stabilitu

a dělat vše, jak je v návodu psáno. Naše 

Jožinka však přišla na spoustu dalších 

zlepšováků a "hraní", ke kterým ji chodníček 

inspiroval. Necvičíme jen nožky, ale i ru-

čičky. Sama si zkouší různé úchopy, masíruje 

si ručky, zkoumá rozličné povrchy a vše dle 

svých potřeb. Dle nálady si hraje někdy 

s dřevem - kostky, jindy čočkou, pak s ka-

mínky...

Na otázku: „Došlo po používání chodníku 

u Johanky k nějakému zlepšení po stránce 

fyzické, psychické?“ její maminka odpo-

věděla: Ve spojení se vším, od každého něco - 

zlepšení úchopů, manipulace s předměty, 

nožní klenba se krásně formuje - Jožka 

neměla klenbu viditelnou, spíš plochonoží. Je 

úžasné, že když se vymyslí něco chytrého pro 

děti, dokážou v tom naše děti najít zalíbení

a užívat to přesně, kde potřebují. Johančino 

cvičení se spíše změnilo v hraní a Vítkův 

chodník se stal nedílnou součástí jejího 

nového dívčího pokojíčku.

Chodník má stále rozložený, využívají jej tak

 i kamarádi, kteří ji navštíví.

Dcera Kristýnka v době úrazu 18 let - 4. ročník 

gymnázia

Úraz se stal v 11/2014 

Zlomenina jednoho obratle s posunem do 

páteřního kanálu, zlomenina dalších 2 

obratlů bez posunu, fraktura lebky, krvácení 

do mozku, otok mozku.

První operace v délce cca 10 hodin v den 

úrazu – operace páteře, sešroubování zlo-

meného a posunutého obratle, dočasné 

odebrání části lebky z důvodu otoku mozku, 

operace mozku s ohledem na zastavení 

krvácení do mozku.

Následovalo 7 dnů umělého spánku, zjištěn 

poúrazový zápal plic jako pooperační kom-

plikace – vyřešeno léčbou antibiotiky.

Po 10 dnech - zánět močových cest, vyléčen. 

Cca 5 týdnů po úrazu, chůze s chodítkem. 

Poúrazová komplikace – Hydrocefalus – 

špatné vstřebávání mozkomíšního moku. Po 

6 týdnech druhá operace v délce cca 5 hodin – 

vrácena odejmutá část lebky, zaveden „šant“ - 

tedy přístroj, který zajistí odvod mozko-

míšního moku do dutiny břišní.

Doplňková domácí rehabilitace po úrazu
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Po dvou měsících hospitalizace propuštěna 

do domácího ošetřování. Následně odjezd do 

rehabilitačního ústavu Slapy na 4 týdny.

Po návratu první pokus návštěvy školy, 

alespoň na jednu hodinu jako přípravu na 

maturitní zkoušku.

V tomto období následná rehabilitace za 

pomocí Vítkova chodníku a souběžně 

ambulantní rehabilitace na rehabilitační 

klinice.

Kristýnka používala první týden VCH 3x týdně, 

od druhého týdne to bylo 6 - 7x do týdne. 

Všechny komponenty jí byly příjemné. Jen 

oblázky první tři týdny působily bolestivě, od 

čtvrtého týdne už pro ni byly méně nepří-

jemné a to až do ukončení rehabilitace na 

VCH, což bylo 5 měsíců.

Cviky na komponentech byly konzultovány 

s ošetřující fyzioterapeutkou a podle potřeby 

upraveny jako např. na balanční podložce. 

V září roku 2015 úspěšné dokončení maturitní 

zkoušky.

Cca 1,5 roku od úrazu bylo teprve možné kon-

statovat, že byla ukončena poúrazová rekon-

valescence.

Na začátku září roku 2016 proběhla další, 

snad poslední, operace, kdy byly vyjmuty 

šrouby fixující poškozený obratel. V druhé 

polovině září roku 2016 dcera nastupuje do 

Prahy na ČVUT.

Žádné zásadní zdravotní komplikace.

Zní to jako neuvěřitelný příběh s neuvěřitelně 

šťastným koncem, což ostatně i lékaři 

prezentují jako „zázrak“ vzhledem k rozsahu 

úrazu. Lékaři a zdravotní personál Neuro-

chirurgie v Hradci Králové předvedli na-

prosto neuvěřitelné věci a jsou to opravdoví 

světoví špičkoví odborníci, profesionálové 

s lidským přístupem. Tímto díky i vašemu 

přispění a ochotě zapůjčení VCH na domácí 

rehabilitaci.

Rehabilitace: Blanka Burocková, fyziotera-

peut Dis – RHB Kateřina, Jílové u Děčína

Vítkův chodník na rehabilitaci využívám pro 

všechny bez ohledu na věk, jen v případě, že 

by snad byl někomu nepříjemný, bych volila 

jinou aktivaci chodidla. Vzhledem k tomu, že 

nemám pacienty mladší pěti let, chodí po 

chodníku lidé od pěti do sedmdesáti let. Když 

předvádíme chodník na veřejných akcích, 

chodí po chodníku rodiče i s dětmi, které 

teprve chodit začínají. Dětská noha je velmi 

adaptabilní a těm nejmenším nevadí ani 

kameny. Chodník využívám v ordinaci k pro-

priocepci a senzomotorickému cvičení u po-

úrazových stavů, neurologických potíží a bo-

lestí zad. Když potřebuji, přestavím si kazetu 

s kostkami, aby klienti lépe cítili správné 

postavení chodidla. Někdy je to jen pěti-

minutová masáž chodidel, jindy pracujeme

i 20min., to když trénujeme stabilizační sys-

tém. 

Převážně pracuji s pacienty individuálně. Ale 

ti, co chodí cvičit do skupiny, chodí úmyslně 

dřív, aby mohli na chodník. A jsou to dospělí 

lidé, takže to opravdu není jen hračka pro 

děti. Jedna šedesátiletá paní mi tvrdí, že ji díky 

tomu přešly noční křeče nohou. Dá se tomu 

věřit, protože bývají okamžité úbytky otoku 

nohou po cvičení na chodníku. Přiznávám, že 

umím stejný účinek vyvolat i cvičením s over-

ball, ale chodník je milejší. Lidé bývají přek-

vapeni, jak příjemné je chodit bos po různých 

na první pohled nepohodlných materiálech. 

Třeba modřínové šišky měly velký úspěch, ale 

ty dělají velký nepořádek…

Stal se naším novým milým pomocníkem. 

Zajímavým způsobem procvičuje senzo-

motoriku, stimuluje propriocepci, cvičí plosky 

chodidel, dolní končetiny, upevňuje správné 

držení těla, fixuje správnou motoriku a zlep-

šuje ji. Zlepšuje i koordinaci, zvyšuje možnost 

soustředění, upevňuje správné hybné 

stereotypy.

Je tedy skutečně tou správnou pomůckou pro 

naše děti. Vždyť jsou to děti s DMO, 

periferními parézami, nervosvalovým one-

Hamzova odborná léčebna

pro děti a dospělé Luže - Košumberk

 Petr Krejsar
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mocněním, s vadami páteře: kyfózami, 

skoliózami, kyfoskoliózami, poruchami hyb-

nosti, stavy poúrazovými, pooperačními, 

vrozenými a získanými vadami pohybového 

aparátu, poruchami svalové koordinace, 

bolestivými stavy pohybového aparátu.

Děti jsou na lázeňském pobytu 28 dní 

většinou 1x do roka. Chodník využívají 1-2x 

denně, chodí po něm všechny děti, které udrží 

posturu.

Na pavilonu M, kde jsou pobyty dětí s dopro-

vody, využíváme Vítkův chodník individuálně, 

na pavilonu E, kde jsou děti starší na sa-

mostatných pobytech, je Vítkův chodník 

využíván i při skupinovém cvičení.

Když se děti projdou poprvé, je to většinou

s respektem, po terapii k chodníku přistupují 

již známě a kamarádsky. Chodník se stává 

nedílnou součástí fyzioterapie našich pa-

cientů. 

MUDr. Karla Nešporová, praktický lékař 

pro děti a dorost Uhlířské Janovice:

O Vítkově chodníku jsem poprvé slyšela 

v rámci kurzu České lékařské komory - Noha 

v ordinaci praktického dětského lékaře. 

Pracuji jako PLDD a denně se setkávám 

s dětmi, které mají vadné držení těla, skoliózu, 

bolesti zad, plochonoží. Proto mě velmi zaujal 

Vítkův chodník, který umožňuje chůzi po 

nerovném terénu i v místnosti. Představuje 

možnost pro formování dětské nohy, která 

vyzrává, posilování a aktivaci svalů, které jsou 

v botě v nečinnosti, a tím představuje i pre-

venci vadného držení těla. Vždyť v dnešní 

Lékař a MŠ

době plné techniky a vymožeností chybí často 

přirozený pohyb, chůze po nerovném terénu. 

Nejlepší možností se mi jevilo pořídit Vítkův 

chodník do naší mateřské školky. A tak po 

domluvě s učitelkami jsem chodníček za-

koupila. Určitou odměnou mi bylo krásné po-

děkování od dětí. 

Podobně se vyjádřila i MUDr. Mária  Dvořáč-

ková z Horní Lidče, která financovala chodníky 

a kurz do MŠ ve Francově Lhotě a Střelné.

Zkušenost pedagogů

z MŠ Uhlířské Janovice

V tuto chvíli je sestava chodníku umístěna

v tělocvičně, která je přístupna všem třídám

v MŠ. Jedná se celkem o 5 tříd – tj. 132 dětí. Dle 

zájmu si mohou paní učitelky sestavu kdykoliv 

přemístit do své třídy a využívat ji v herně na 

jednotlivých třídách. Nebo ji mohou využívat 

přímo v tělocvičně MŠ.

Naše zkušenost je taková, že Vítkův chodník si 

děti samy vyžádají, například během ranních 

her, kdy probíhají neřízené činnosti. Paní 

učitelky pomohou jednotlivé stupínky sesta-

vit. Děti si automaticky vyzují bačkůrky a po-

nožky. Již dobře vědí, jak se po šlapacích 

kazetách, balančních podložkách, laně, reha-

bilitačních ježcích a míčcích mají pohybovat. 

Paní učitelka je vždy nablízku, dětem je 

nápomocná a dbá na bezpečnost. Spo-

kojenost a nadšení je z dětských tváří patrné

a to i díky daru paní doktorky.

Bc. Eva Severinová

Pokračování článku v Podiatrických listech 3/2017

MŠ Uhlířské Janovice 
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Jak získat pracovní
povolení v některých
státech mimo EU

Ing. Michaela Koušová

Přístrojová pedikúra Kralupy, www.pedikura-kralupy.cz

V minulém čísle Podiatrických listů jste našli 

informace týkající se práce ve státech 

Evropské unie. Slíbila jsem vám, že se 

v příštím čísle podíváme na to, za jakých 

podmínek můžeme pracovat jako pedikérka 

v některých státech mimo Evropskou unii. 

Bohužel jsem nikde nenašla větší pod-

robnosti přímo k práci pedikérky, pouze 

obecné hledání práce.

Já sama mám jednu zkušenost s pracovním 

vízem do Spojených států. Pracovala jsem 

tenkrát pro americkou firmu v Čechách

a firma mne vyslala na dva měsíce na Centrálu 

v Clevelandu na zkušenou. Pracovní vízum mi 

zařizovala firma, a proto šlo při imigrační 

kontrole vše hladce, protože se za mne 

americká firma zaručila. Pouze se mě 

imigrační úředník zeptal na pár otázek 

ohledně firmy a zaměstnání a byla jsem 

vpuštěna do USA. Mohu tedy potvrdit, že 

pokud si vás vyžádá firma jako odborníka, 

není žádný problém.

Při mé druhé cestě do Spojených států, která 

byla soukromá – jela jsem na dovolenou, jsem 

naopak zažila při imigrační kontrole ne-

příjemné chvilky. Byla jsem svobodná a jela 

jsem sama na dovolenou, takže mne 

imigrační úředník podezříval, že jedu načerno 

pracovat. Docela si dovedu představit, jak je 

těžké získat pracovní vízum a práci si v USA 

a v ostatních vyjmenovaných zemích mimo 

EU zařídit.

Mimo Evropskou unii není totiž získání 

pracovního povolení jednoduché. Vybrala 

jsem čtyři velké země, ve kterých je nejvíce 

Čechů za prací – Nový Zéland, Austrálii, 

Spojené státy a Kanadu. 

Co nás táhne cestovat tak daleko a pracovat 

tam? Chceme si vylepšit jazyk, poznat cizí 

zemi a pokud možno si i něco vydělat. Ať už 

nás na práci v cizině láká cokoli, bez pra-

covního víza to ale nejspíš nepůjde. Získat 

pracovní vízum je přitom poměrně složité – 

většina zemí vám totiž pracovní povolení 

přiklepne, jen pokud máte předem zajištěné 

místo u konkrétního zaměstnavatele. Ten 

musí navíc mnohdy dokládat, že místo nelze 

obsadit místním uchazečem. Šanci na úspěch 

tak mají spíše kvalifikovaní pracovníci. Jako 

číšník, pokojská či sběrač ovoce pracovní 

povolení dostanete jen stěží. Přesto existují 

způsoby, jak si v zemích mimo Evropskou unii 

legálně přivydělat, i když pouze po omezenou 

dobu. Výhodu mívají většinou mladší, není to 

ale úplně nutná podmínka. V dnešním 

přehledu uvedu anglicky mluvící zámoří, 

protože angličtinou alespoň na nejzák-

ladnější úrovni vládne v Česku nejvíc lidí a jde 

o destinace nejvíc žádané.
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Austrálie

Pokud je cílem vaší zahraniční cesty pře-

devším přivýdělek, Austrálie pravděpodobně 

není nejlepší volba. Jestliže o vás neprojeví 

zájem konkrétní zaměstnavatel, můžete se do 

země na delší čas aktuálně dostat pouze 

díky studentskému vízu. Automaticky k němu 

sice dostanete pracovní povolení, ovšem jen 

na zkrácený úvazek – dvacet hodin týdně

(o školních prázdninách můžete vydělávat 

neomezeně).

O studentské vízum je možné žádat bez 

ohledu na věk – studentem se může stát 

čerstvý vysokoškolák i člověk po padesátce. 

Žádat o studentské vízum se dá kdykoli 

v průběhu celého roku, předtím je ale potřeba 

najít si konkrétní školu, uhradit školné a vy-

řídit si zdravotní pojištění pro zahraniční 

studenty. 

Výhodou australských studentských víz je 

možnost vzít s sebou partnera (případně

i děti). Studiu se přitom nemusíte věnovat 

oba, ale pouze ten z páru, který vystupuje jako 

hlavní žadatel. Partnerovi navíc úřady povolí 

pracovat – opět v rozsahu 20 hodin týdně. Na 

jak dlouho vízum dostanete, závisí na délce 

zvoleného kurzu. Po jeho skončení máte ještě 

nějaký čas k dobru, například na cestování. 

Pokud jste studovali méně jak deset měsíců, 

můžete v Austrálii zůstat ještě jeden měsíc. Po 

absolvování studia delšího než deset měsíců 

máte na poznávání země dva měsíce. Pobyt si 

můžete prodloužit, pokud se přihlásíte 

k dalšímu studiu.

Nový Zéland

Snadnější možnost přivýdělku – pokud jde

o získání pracovního povolení – nabízí Nový 

Zéland. Jde o jednu ze zemí, se kterými má 

Česko uzavřenou dohodu o pracovní do-

volené. V praxi jde o program Working 

Holiday, díky kterému můžou cizinci na území 

Nového Zélandu volně pracovat po dobu 

jednoho roku.

Working Holiday ale není pro každého, platí 

věkové omezení – o vízum si v rámci 

programu můžou zažádat pouze lidé ve věku 

od osmnácti do pětatřiceti let. Dalším 

omezením jsou kvóty. Working Holiday víza 

na Nový Zéland získává maximálně 1200 

zájemců z Česka ročně. Žádost se obvykle 

podává začátkem března a kvóta se často 

naplní už během první hodiny od otevření.

O vízum se žádá online, přímo na stránkách 

novozélandského imigračního úřadu. I tady je 

potřeba počítat s poplatkem – 208 novo-

zélandských dolarů, tedy něco přes tři

a půl tisíce korun. Další podmínkou je finanční 

rezerva potřebná na pokrytí nákladů na život 

v zemi – ekvivalent alespoň 4200 novozé-

landských dolarů (přibližně 74 tisíc korun). 

Peníze po vás nikdo nebude chtít, úředníky 

bude zajímat pouze výpis z účtu. Jakmile vám 

vízum přiklepnou, máte rok na vstup do země 

– dvanáctiměsíční lhůta pro pobyt začíná 

běžet ode dne, kdy na Nový Zéland přijedete.

Další možností jsou studentská víza, která 

fungují na stejném principu jako v Austrálii – 

současně s vízem dostanete pracovní po-

volení na 20 hodin týdně.
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Kanada

Program Working Holiday se nabízí zájem-

cům o práci také v Kanadě. Ten je zde součástí 

širšího programu International Experience 

Canada. I tady je ale potřeba splňovat věkový 

limit – 18 až 35 let. Pracovat na území Kanady 

je pak možné po dobu jednoho roku, 

v různých částech země a vystřídat libovolný 

počet zaměstnavatelů. Kvóta je ovšem ještě 

nižší než v případě Nového Zélandu – 

každoročně se otevírá pouze tisícovka míst.

O něco složitější je i proces podání žádosti.

Nejdřív je potřeba zaregistrovat se do 

takzvaného poolu. Z něj následně kanadský 

imigrační úřad zcela náhodně v několika 

kolech vybere uchazeče, kterým udělí 

možnost žádost o vízum dokončit – dodat 

potřebné dokumenty. Podmínkou pro 

udělení víza je například cestovní pas platný 

po celou dobu pobytu v Kanadě. Už při podání 

žádosti byste také měli uzavřít zdravotní 

pojištění – doklad o zaplacení je potřeba 

k žádosti přiložit. Další podmínkou je 

prokázání dostatku finančních prostředků – 

ekvivalentu 2500 kanadských dolarů, tedy 

47 659 korun. Žádost o Working Holiday stojí 

226 kanadských dolarů, v přepočtu tedy něco 

kolem 4300 korun. 

Odjet legálně za prací je zdaleka nejtěžší 

v případě Spojených států. Pracovní vízum 

zpravidla dostávají pouze kvalifikovaní pra-

Spojené státy

covníci. O něco snazší situaci mají vysoko-

školští studenti, případně mladí do 26 let. 

První skupina může využít program Work and 

Travel – podmínkou je započaté studium na 

vysoké nebo vyšší odborné škole. Díky Work 

and Travel programu pak můžou studenti 

v USA legálně pracovat až čtyři měsíce po 

dobu letních prázdnin, dalších 30 dní můžou 

strávit například cestováním.

Pokud se chcete do programu Work and 

Travel zapojit, neobejdete se bez asistence 

agentury – pro pobyt v USA totiž musíte mít 

jakéhosi garanta, kterým jsou právě americké 

agentury. Ty také spolupracují s tuzemskými 

agenturami, které de facto fungují jako 

zprostředkovatel. Agentura vám vyřídí po-

třebná povolení, zajistí víza. Jejím pro-

střednictvím si můžete také najít práci. Pá-

trat po vhodném zaměstnání ale můžete

i na vlastní pěst. Předem dohodnuté za-

městnání je podmínkou k přijetí do pro-

gramu. Agentura si za zprostředkování účtuje 

poplatek – například u Student Agency 

zaplatíte 619 amerických dolarů (necelých 

16 000 korun) v případě, že si práci seženete 

sami, 999 dolarů (zhruba 25 500 korun) 

pokud hledání zaměstnání necháte na 

agentuře. Počítejte také s poplatkem za vízum 

160 dolarů, tedy něco přes čtyři tisíce korun.

Podrobnější informace o možnostech a pod-

mínkách práce, povinných registracích a da-

ňové problematice v jednotlivých zemích vám 

poskytnou jejich velvyslanectví, jejichž adresy 

naleznete na www.mzv.cz

Zdroj: Peníze.cz , nicm.cz
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Vloni před Vánocemi mi pán K. P., 64 let napsal 

mail a poprosil mě o konzultaci ohledně 

nehtu na levém palci dolní končetiny. 

Nehet byl 4 měsíce po ablaci z důvodu ony-

chomykózy nehtu. Dorostl do určité délky

a kvůli většímu valu v distální části palce 

nemohl dál růst a působil bolest i zarůstání. 

(foto č. 1) 

Provedla jsem vyčištění nehtových valů, 

snížení nehtové ploténky pomocí prontoman 

spray, tamponádu, dezinfekci volného okraje 

nehtu, oddálení nehtového valu pomocí 

pásky. (foto č. 2) Poučila jsem zákazníka

o domácím ošetření nehtu a domluvila další 

návštěvu, při které bude provedena nehtová 

protetika akrylem se stříbrem arkady. 

Nehtovou protetiku jsem nedělala hned při 

Jana Výmolová

pedikérka, školitelka, Příbor

Nehtová
protetika

první návštěvě, protože jsem chtěla nejdříve 

nehet uvolnit tamponádou, oddálit nehtový 

val páskou - tejpem a dát možnost nehtu růst. 

Za 17 dní přišel pán na nehtovou protetiku. 

Nehet již poporostl. (foto č. 3)  Byla provedena 

nehtová protetika. (foto č. 4)  Zákazník byl 

poučen, jak pečovat o nehet s akrylem, 

doporučena pravidelná dezinfekce nehtu

a preventivně antimykotika pod nehet

z důvodu dřívější onychomykózy na nehtu. Za 

2 měsíce po nehtové protetice je vidět velký 

odrost nehtu, (foto č. 5) akryl je v půlce nehtu. 

Na domácí ošetření zakoupen Allpresan 

tinktura č. 7. Poslední foto č. 6 je za 5 měsíců 

po první návštěvě u mne. Nehet roste bez 

problémů a zákazník je spokojen.  
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Bc. Miroslava Synková
školitelka, pedikérka, Polička

PEDIKÚRA
U KLIENTŮ
NA LDN

PODIATRICKÉ 2/2017

Před časem jsem byla oslovena, zda bych byla 

ochotna zajišťovat pedikérské ošetření

u klientů na oddělení LDN (léčebna dlou-

hodobě nemocných), DPS (domov s pe-

čovatelskou službou) a DD (domov dů-

chodců). Neváhala jsem, neboť to pro mne 

byla výzva ve směru práce se seniory a roz-

šíření znalostí i v oboru podiatrie. Též se mi to 

hodilo k zařazení praktické výuky pro své 

kurzistky v rekvalifikačním kurzu v oboru 

pedikúra včetně nehtové modeláže.

Na následujících řádcích se s vámi podělím 

tedy o práci pedikérky v LDN. Začala jsem tím, 

že jsem celé zařízení, což je 5 oddělení prošla, 
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RIZIKOVÉ FAKTORY U KLIENTŮ
1) KLIENT NA LŮŽKU

u těchto klientů nelze provádět pedikúru 

mokrou cestou a mnohdy ani přístrojovou 

neboť je to generace, která má obavy či 

„výrazný respekt” z této techniky. Je-li na 

plosce otlak či silnější vrstva rohovatění, 

použijeme změkčení pomocí zábalu (kos-

metická vazelína, mikrotenový obal, froté 

ručník po dobu 20–60min.)

následuje velmi opatrné odstranění skal-

pelem a zjemnění velkým hrubým pil-

níkem

jemná masáž prstů a plosky nohy

ošetřující přípravek

Prevence – doporučení přípravku z řady znač-

ky Flexitol

Rizikové faktory těchto seniorů vedly k tomu, 

že jsem ošetření rozdělila do několika typů

a podle složitosti ošetření začala s klienty, 

kteří vyžadovali delší časovou přípravu na 

samotný úkon pedikúry.

upoutání na lůžko - omezení

spolupráce při výkonu pedikúry

diabetes s neuropatií

bércové vředy, růže

žilní onemocnění

gangrény, amputace

keratózy

POSTUPY OŠETŘENÍ

seznámila se s denním harmonogramem, 

ošetřujícím personálem včetně lékařů a s kli-

enty samotnými. Po schůzce s primářem

a vrchní sestrou jsme vytvořili plán průběhu 

zajištění pedikúry na jednotlivých odděleních, 

protože bylo třeba prostudovat anamnézy 

některých klientů a sestavit možný postup 

ošetření. V tomto zařízení je podobný režim 

jako v nemocničním prostředí, je tedy třeba 

určit den a čas pedikúry, aby příliš ne-

omezoval denní chod oddělení. Pravdou je 

též i to, že klienti zde potřebují pevný řád, klid 

a maximální vstřícnost.
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2) KLIENT NA LŮŽKU - lehké ošetření

těmto klientům se věnuji v době mezičasu 

(před klientem se zábalem), běžně postačí 

pouhé zastřihnutí nehtů, ovšem tak, aby 

nehty přesahovaly 2 mm přes lůžko, neboť 

zkušenost je taková, že mnozí mají nehet 

přilnutý k nehtovému lůžku

zapilování nehtů směrem k volnému o-

kraji

masáž prstů, a pokud nejsou končetiny 

bandážovány, tak i masáž plosek

3) POHYBLIVÝ KLIENT

ošetření standardním způsobem mokré 

pedikúry, která je vnímána jako skvělá 

relaxace a u některých seniorů je to i často 

první zkušenost s pedikúrou. Ve svých 80 

letech vás bedlivě sledují a zajímají se

o vše, co s tímto ošetřením souvisí, kladou 

otázky co je to za přípravky, nástroje, 

zajímá je význam peelingu atd.

Prostě to, co je pro nás běžnou rutinou, oni 

neznají, jsou to pro ně nové zkušenosti.

Jistě budete se mnou souhlasit, že v našem 

oboru se stáváme jakýmisi psychoterapeuty

a při péči o klienty na LDN, DPS a DD to platí 

mnohonásobně. Nejen, že je potřeba zruč-

nosti, odbornosti, znalosti chorob v podiatrii, 

ale opravdu se zde neobejdete bez značné 

trpělivosti a psychologických znalostí. Lidé 

zde k vám mají obrovskou důvěru a svěřují 

vám zdravotní i osobní problémy s rodinou, 

v partnerství, nebo vztahové na pokoji. 

Upínají se k vám, protože vy je vyslechnete - je 

na to prostor a většinou jste zde jen vy dva. 

Berou vás i přes velký věkový rozdíl, možná na 

ně dobře působí vaše vystupování či bílý 

oděv.

Závěrem tohoto prvního nahlédnutí do práce 

pedikérky v LDN bych vás ráda oslovila, máte-

li vstřícný vztah k seniorům, nebojte se vstupu 

do těchto zařízení. Můžete být velice mile 

překvapeni vstřícností personálu i samotných 

klientů, a co se týká zázemí, tak řada zařízení 

je opravdu skvěle vybavena a zrekons-

truována, takže lidé zde mají důstojný pobyt. 

Co pro vás bude přínosem? Obohacení o nové 

poznatky v našem oboru, protože jednotlivé 

anamnézy a postupy ošetření je třeba řešit

s ošetřujícím lékařem či odborníky z řad 

internistů, chirurgů, ortopedů, ale i kožního 

lékařství. Načerpáte i zkušenosti od svých 

klientů, což je obohacující v osobním životě

a v neposlední řadě je to pro vás i stálý 

finanční příjem.

PSYCHOTERAPIE
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Mgr. Pavla Rybová
fyzioterapeut – podiatr

MedFeet s.r.o.
www.medfeet.cz

Když jezdíme po klinických pracovištích 

s naším podiatrickým projektem, jedním 

z nejčastějších požadavků bývá ukázat přís-

tup k řešení bolestí v oblasti pat.

Bolesti pat se objevují plošně v celé populaci, 

ale příčina bývá různá. Zkusme se tedy 

podívat na tuto problematiku podrobněji. 

V prvé řadě vyšetřující musí zachovat klid

a věřit ve své vyšetřovací schopnosti, to 

znamená nepodléhat tomu, že se jedná

o mysteriózní záhadu.

Zrovna když jsem přemýšlela nad touto 

problematikou, přijel na vyšetření chlapec 

z Benátek právě kvůli bolestem pat . Má 10 let 

a zabývá se 2 x týdně fotbalem a jednou týdně 

gymnastikou. Měl doporučené gelové pod-

patěnky a tvrdil, že ho pata bolí rok. Bolesti 

pat můžete třeba vyléčit už tím, že se zeptáte, 

kde to klienta bolí. Napoprvé ukázal velkou 

oblast na vnitřní straně hlezna i s patou a když 

jsem se ho znovu zeptala, ať ukáže přesněji, 

kde ho to bolí, ukázal oblast pod vnitřním 

kotníkem, konkrétně průběh m. tibialis 

posterior (viz. obr.). Takže jsme vyléčili bolest 

paty pouhým přeptáním se na místo bolesti. 

Každopádně další vyšetření potvrzuje vý-

raznou asymetrii při zatížení dolních kon-

četin ve smyslu valgozních kotníků (viz. obr. 

2), kde při běhu mám o chlapcovu pravou 

nohu opravdu velké obavy. Tento hoch tedy 

dostává stélky, které zajišťují dobrou biome-

chanickou kontrolu a možnost následné do 

úpravy. Místo gelových podpatěnek bude mu-

set projít metodikou vytvořenou naším 

pracovištěm na obnovu správné chůze. 

Další zajímavý případ, který jsem v poslední 

době řešila, byly bolesti pat u 8-leté dívky, 

která hraje basketbal 3 x týdně. Opravdu 

Obecně můžeme konstatovat, že bolesti 

pat bez vhodného materiálového vyba-

vení nemáme šanci uspokojivě řešit.
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ukazuje na oblast pat, na celou plochu ze 

strany plosky. Dokonce přichází s vyrobenými 

dětskými ¾ stélkami Formthotic vel. J4 (viz. 

obr. 3). Po podrobném vyšetření se však 

rozkrývá, že dívka má vysokou konstrukci 

nohy (obr. 4) s velkým přetížením v oblasti pat 

a hlavně s poruchou v oblasti odrazu 

chodidla, projevující se na malíkové hraně. 

Z uvedeného vyplývá, že dobře nasizeovaná 

stélka J4 nevyhovuje zjištěné poruše a kon-

strukci chodidla. Obecně tato stélka není 

stavěná na zátěž v patě, velmi dobře řeší 

planovalgozitu dětské nohy, ale určitě není 

vhodným řešením pro 8-letou basketbalistku 

s přetěžováním v patách a poruchou odrazu. 

Po indikaci vhodné stélky (obr. 5) dívka na 

další návštěvě uvádí vymizení obtíží.

Často to bývá změna obuvi. Nedávno jeden 

pán nemohl najít běžecké boty a našel pouze 

sálovky a s těmi asi 3 x odhodlaně běžel na 

běžeckém pásu. Bývá to také nevhodné 

užívání minimalistických bot bez podpory 

paty. Jeden tatínek vodil svého syna na flor-

bal a po dobu jeho tréninků si brával své nové 

barefootové boty a běhal v nich na atletickém 

ovále. Byl to zrovna ten případ, kdy jeho nohy 

podléhaly velkému vbočení. Děti bolí paty 

častokrát v kombinaci přetížení v nevhodné 

obuvi, což jsou bohužel kopačky.

 Je to dáno 

anatomickými parametry chodidla a nás-

ledně jinou biomechanikou chůze. Vysoké 

chodidlo, jakoby zapomnělo odvíjet. Tvrdě 

došlápne na patu (paty mívají i svou typickou 

kvadratickou konstituci). Poté chodidlo 

přeskočí rovnou tvrdě na řadu MT kloubů

a většinou na této úrovni odval končí, prsty se 

do odrazu nezapojí. Patní kost je tažená do 

plosky a za normálních okolností hladké 

okraje calcaneu najednou pouhým po-

otočením „vystrkují růžky“ jak do plantární 

fascie, tak na druhé straně do Achillovy 

šlachy.

Dalším častým „spouštěčem“ bolestí pat 

bývají časté, anebo špatně zaléčené distorze 

hlezna. Mechanismus bývá takový, že po-

volené vazy po úraze hlezna nedrží patu 

v centrovaném postavení. Většinou pata 

sklouzává při zatížení do varózního pos-

tavení. Tato situace je nebezpečná tím, že 

odchylka může být minimální a klient si ji ani 

nemusí uvědomovat, přesto se systematicky 

traumatizují tkáně na mediální ploše ca-

Další důležité pravidlo je, že při bolestech 

pat je nutné se více zabývat anamnézou, 

která by měla dovést do bodu, kdy bolesti 

vznikly, anebo zjištění spouštěcího mo-

mentu.

Bolest pat obecně bývá více spjata s nohou 

vysokou než nohou nízkou.
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která je jakoby skrytá někde mezi lýtkovými 

svaly a svaly plosky. Nacházíme špatně 

fungující dorziflexi chodidla a celá noha 

přepadává do plantární flexe. Pohybově je 

tedy nezbytné ergonomizovat souhru mezi 

přední a zadní stranou bérce – což prakticky 

znamená povolit flexovi v momentě aktivní 

kontrakce dorziflexorů chodidla.

Bolesti v místě „patní ostruhy“ bývají velmi 

časté a většinou bývají vázané na asymetrii 

v nášlapu či odrazu. Pro léčbu platí podobná 

opatření, jež jsme již zmínili. Nechodit na 

boso, pokud se nejedná o exterocepci cho-

didla. Individuální stélky s dobrým vedením 

paty a schockabsorbčním efektem v došla-

povém místě s možností postupné nápravy 

biomechaniky chůze. Při těchto obtížích je ale 

stejně důležité zabývat se i fyzikálním 

působením na urychlení zánětu probíhajícího 

v plosce. Nám se obecně osvědčuje aku-

presurní působení na plantární fascii cho-

didla. Aplikace lokální kryoterapie rovněž na 

plosku a aplikace rázové vlny na svaly lýtka, 

hlavně m. soleí a střední čáru lýtka.

Bolesti způsobené tlakem calcaneu do Achil-

lovy šlachy bývají častokrát obtížně řešitelné. 

Operační řešení se na našem pracovišti 

neukazují jako šťastná. Opět je nutné v prvé 

řadě odstranit asymetrii v nášlapu, aby tlak na 

oblast AŠ byl alespoň symetrický. Dělali jsme 

si i takový průzkum mezi sportovci s touto 

diagnózou, co jim nejvíce z prodělaných 

metod pomohlo. Obecně se shodují, že to 

nebyly operace ani různé zázračné metody, 

ale obyčejná exterostimulace chodidla, která 

relaxovala napětí v plosce a pečlivý výběr 

obuvi, která bezprecedentně nedráždí bo-

lestivé místo.

lcaneu. Toto postavení paty se i obtížně 

koriguje cvičením. Z mé zkušenosti pomáhá 

pouze dobrý rozbor chůze a na základě toho 

perfektně zhotovená individuální stélka 

s korekcí postavení paty do neutrálního 

postavení.

Pokud klient ukazuje opravdu na došlapovou 

plochu calcaneu a to bilaterálně (většinou 

udělá z ruky misku nebo spojí více prstů

a ukazuje větší plochu paty), bude zásadní 

nasadit režimová opatření a zvolit stélku, 

která akcentuje dobré vedení paty a shock-

absorbční efekt (viz. obr.). Mezi režimová 

opatření patří vyhýbat se dočasně chůzi na 

boso na tvrdých površích. Stimulovat plosku 

různými exteroceptivními podněty. Dnes 

jsme byli s dětmi na dětském hřišti, které bylo 

vysypáno drobným kačírkem. Pohybovali 

jsme se po něm na boso a shodli jsme se, že 

odcházíme překvapivě osvěžení. Dalším opa-

třením je dočasně z užívání vyřadit obuv 

s rovnou podešví a podobně se zachovat

i u domácího či školního obouvání. Typickým 

průvodním znakem těchto obtíží bývá pata, 

Správná odpověď zněla: urea

Celkem přišlo 7 správných odpovědí, 

výherkyně paní Kateřina Šramelová,

Ing. Michaela Koušová a MUDr. Monika 

Dvořáčková obdržely dárkové balíčky

od firmy Dermacol a. s. poštou.

Které 2 podmínky je nutné splnit, aby korekce nehtu

sponou byla co nejúspěšnější?

foto archiv autorky

Odpovědi zasílejte s označením SOUTĚŽ na e-mail: kopeceli@seznam.cz do 

31. 8. 2017. Vyhrává první, třetí a sedmá správná odpověď. Odpovídat může 

každý čtenář Podiatrických listů! Výherci budou kontaktováni e-mailem, 

mohou se těšit na dárky, které poskytla ČPS, www.podiatrie.cz.

Soutěžní otázka Výsledky soutěže v PL 1/2017



www.podiatrie.cz     43

PODIATRICKÉ 2/2017

Jana Výmolová

pedikérka, školitelka, Příbor

Malá ukázka
kolagenového séra
v praxi

17. 4. 2017 - viz. foto č. 1, začíná používat kolagenové sérum 

pravidelně ráno a večer 1 – 2 kapky na nehtovou ploténku

a okolí, hlavně na matrix. Při práci se snaží ukazováček 

zalepit, aby nedocházelo zbytečně ke styku nehtu s ředidly.  

Kontrola 1. 5. 2017 - viz. foto č. 2. Vidíme zlepšení nehtové 

ploténky i okolních valů. Doporučeno dál aplikovat kola-

genové sérum na nehtovou ploténku a okolí. Bohužel 

z důvodů častého používání ředidel a rozpouštědel hrozí 

riziko opakované deformace nehtové ploténky.

Osobní zkušenost klientky:

1. 5. 2017 „Pěkně zdravím a posílám malé info. Nehet se hojí, 

pomalu ale jistě. Použila jsem i na ranky na jiných prstech po řezech 

od papíru i na odřený nos po rýmě a paráda. Hojí se to a nebolí.

15. 6. 2017 „Posílám foto prstu. Máme hodně zakázek, přibylo 

lepení v terénu. Nedá se to dělat v rukavicích, zpracovávám spousty 

papírů, folií, umývám plochy izopropylenem a lihem. Často se

o něco říznu nebo jinak poraním.“

Paní, poranění ukazováčku velkou tupou pilou asi před 5 lety. 

Nehet roste, ale nikdy se zcela nezahojil. Zákaznice

při práci v zaměstnání používá ředidla a rozpouštědla.

3.

1.2.



Prevence recidiv
zarůstajících nehtů
plastikou kožních valů
dle Arkadyho

Velmi často bývají zarůstající nehty, lat. unguis 

incarnatus, doprovázeny zánětem kožních 

valů. Je to způsobeno tím, že ostrý defekt 

nehtové ploténky naruší přiléhající kožní kryt, 

a ten se většinou rychle infikuje a zanítí. 

Obvykle se jedná o několikaleté chronické 

stavy. V naší praxi jsme se již setkali i se záněty 

trvajícími s přestávkami, ale i nepřetržitě, 8, 10 

i více let.

V první fázi ošetření se vždy snažíme o uklid-

nění zánětu měkkých tkání kolem defektní 

nehtové ploténky. Bez odstranění defektu 

nehtu má jakákoliv snaha o zmírnění zánětu 

jen symptomatický charakter. K rekonstrukci 

nehtové ploténky a jejímu návratu do 

fyziologického tvaru používáme již několik let 

s úspěchem metodu Arkady. Pomocí spe-

ciálního nástroje a instrumentária dopl-

ňujeme a fixujeme nehtovou ploténku

k tomu určeným akrylem se stříbrem. Tento 

postup je zásadně odlišný například od 

většiny používaných chirurgických metod, 

které sice defekty nehtové ploténky také 

odstraňují, ale jejich vytětím či snahou o jejich 

trvalé zúžení. 

MUDr. Jaroslav Lux, 2. viceprezident ČPS, Lékařská fakulta OU v Ostravě

Podiatrické centrum Medicia Ostrava, www.zarostlynehet.cz

Pominu-li časté deformity nehtů po takových 

zákrocích, zůstávají po zhojení zánětu 

nehtové valy v důsledku mnoho let trvajících 

zánětlivých změn zbytnělé a hypertrofované 

tak, že tvoří velké riziko opakovaných recidiv 

zarůstání nehtů.

V těchto případech máme velmi dobré 

zkušenosti s prováděním zajišťovacích plastik 

kožních valů. Jde o modifikovanou resekci 

zbytnělých kožních valů kolem nehtové 

ploténky. Jedná se o chirurgický zákrok 

prováděný v místním znecitlivění, který 

nedestruuje oblast matrix ani neresekuje 

nehtovou ploténku s cílem ji trvale zúžit. 

Úspěch tohoto řešení naopak spočívá v zá-

sadní nutnosti přednostně zrekonstruovat 

nehtovou ploténku do původního stavu a za-

chovat ji. To nám následně umožňuje op-

timální vedení kožních incizí v oblasti 

nehtových valů. Primární rekonstrukce neh-

tové ploténky a následná modifikovaná 

resekce kožních valů podle jejího tvaru 

vytvářejí ucelený systém řešení problému 

zarůstajících nehtů, který jsme se souhlasem 

fo
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autorů pojmenovali jako systém Arkady.

K základním přednostem tohoto systému 

patří: minimální invazivnost, obnova fyzio-

logického tvaru nehtové ploténky a rychlé 

řešení i u chronických stavů.

    Na sérii přiložených obrázků z ošetření je 

vidět příklad, jak v relativně velmi krátké 

době 5 týdnů byl vyřešen před tím několik let 

trvající problém chronicky zarůstajícího 

nehtu s častými záněty u 18leté mladé ženy:

18. 3. 2017 – první návštěva klienta, 

provedení rekonstrukce nehtu meto-

dou Arkady, provedení plastiky neh-

tového valu dle Arkadyho

21. 4. 2017 – třetí kontrolní

návštěva a výsledný stav 

Druhá kontrolní návštěva

a vytažení stehů

Po takto provedených zajišťovacích plas-

tikách nehtových valů při chronických re-

cidivách zarůstajících nehtů jsme během 

dvouleté praxe nezaznamenali výskyt opě-

tovného zarůstání nehtů. Systém se zdá být 

natolik úspěšný, že jsem byl již vyzván k jeho 

prezentaci i na zahraničních odborných 

konferencích. fo
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Díky funkci tvarové paměti vratného efektu 
speciální oceli vrací nehet jedinečným 

způsobem do původní podoby.

Nové spony 
Naspan®-Platinium

Mnoho informací nabízí rovněž výukový 

film firmy GERLACH TECHNIK věnovaný 

sponám Naspan®-Platinium, který pod-

robně ukazuje sedm kroků, z nichž se 

nasazení spony skládá.

1. Příprava nehtu
Jestliže zjistíte, že je potřeba korekce 

nehtu, u všech spon je prvním povinným 

krokem jeho příprava. Za tím účelem je 

potřeba zbavit kožní záhyb na okraji 

nehtu zrohovatělé kůže

a vyhladit okraje nehtu.

2. Měření nehtu
Aby bylo možno vybrat správnou velikost spony, je 

důležité nehet napřed změřit. Potřebný měřicí 

pásek je automaticky dodáván spolu se sponami 

Naspan®-Platinium. Otisk nehtu přitom není 

zapotřebí.

Úžasně jednoduché a účinné

2.

Nové spony Naspan®-Platinium jsou jak 

pro vás, tak i pro vaše zákazníky, skutečným 

dobrodiním. Ať už je nehet zarostlý nebo 

zkroucený, tato světová novinka zjedná 

rychlou a trvalou nápravu. Tento nehtový 

korekční systém se dá velmi snadno 

aplikovat a pro klienta je zcela bezbolestný. 

Korekce nehtů se sponami Naspan®-

Platinium tímto způsobem přispívají

k pohodlné práci v podologické ordinaci 

nebo při mobilní péči. Pedikéři, podologové 

a lékaři, kteří mají zkušenosti s technikou 

využívající spony, je mohou ihned používat. 

Pokud si nejste jisti a pokud byste si přáli 

podrobně se s touto technikou seznámit, 

nabízíme od září semináře. 

Přesné termíny jsou zveřejněny

na internetových stránkách

www.gehwol.cz. 

1.

tvarově připravené

pro okamžité nasazení

rychlá aplikace

téměř žádné dodatečné práce – po 

úpravě nehtu stačí sponu nasadit, 

zafixovat a je hotovo

zlepšení nehtu už po několika dnech
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3. Volba nehtové spony

Nyní vyberte správnou velikost spony. Za 

tím účelem posuňte krytku kotouče, 

aby se otevřel otvor příslušné spony. 

Zbývající spony v kotouči tak 

zůstávají chráněny. U tenkých až 

normálních nehtů používejte spony 

Naspan®- Platinium soft a u nor-

málních až silných nehtů spony 

Naspan®-Platinium extra. V pří-

padě velmi silně zkroucených nehtů 

byste měli začít s měkkými sponami a po 

druhém ošetření přejít na spony „extra“.

4. Dezinfekce spony

Předtím, než je spona nasazena, je 

stejně jako u všech spon nezbytná 

dezinfekce. Pro tento účel používejte 

dezinfekční  pro-

středek, který je 

schválen pro 

d e s i n f e k c i  

nástrojů

5. Nasazení spony

Nyní je možno předem dokonale připravenou sponu 

nasadit. Za tím účelem buď nasuňte háček na jedné 

straně a posouvejte jej podél bočního okraje nehtu 

až na požadované místo nebo zde 

háček spony nasaďte přímo. 

Potom stejným způsobem 

nasaďte háček i na druhé 

straně. Kvůli nasazení 

můžete sponu o přibližně 1 

až 3 mm protáhnout. Spona 

se potom automaticky 

stáhne zpět do své počáteční 

pozice. V některých pří-

padech může být zapotřebí 

zkrácení háčků nebo případně

i mírné přizpůsobení ramena. Pro 

tento účel použijte štípací kleště. Vždy ale dávejte 

pozor, aby zkrácené háčky byly zabroušeny 

dokulata, nejlépe pomocí korundového nebo 

jemného diamantového kotouče. Po přibližně 

čtyřech až maximálně šesti týdnech by měla být 

nehtová spona Naspan®-Platinium odstraněna. Za 

tím účelem se zcela jednoduše přestřihne štípacími 

kleštěmi a vyj-me se. Zda a v jaké míře je potřebná 

následná péče, závisí na stupni závažnosti 

deformace nehtu.

6. Fixování spony

Abyste sponu fixovali, je nejlepší použít 

přípravek GEHWOL Nail repair Gel. 

Napřed ale nehet odmastěte přípravkem 

GEHWOL Nail repair 

Cleaner.  Sponu 

fixujte ve třech 

bodech ,  jak  

ukazuje obrá-

zek. Aby se 

p r o s t ř e d e k  

vytvrdil, vy-

stavte upev-

ňovací body 

dvě minuty UV 

s v ě t l u .  P o t o m  

pomocí  př ípravku  

GEHWOL Nail repair Cleaner odstraňte 

vzniklou disperzní vrstvu a zbytky lepidla 

na nehtu.

7. Přiložení tampónu

Posledním krokem je přiložení tampónu 

na nehet. Na plochu nehtu a na kožní 

záhyb na jeho okraji naneste pár kapek 

přípravku GEHWOL Fluid. Tento 

přípravek dezinfikuje, uklidňuje 

podrážděnou kůži a činí nehet

a kůži okolo nehtu hebkými. Tak 

můžete nyní snáze na nehtové 

lůžko aplikovat tenký pásek gázy 

s tampónem.

6.

3.

4.

5.

Při pracích zahrnujících ortonyxii 
byste měli mít na paměti:

7.

Léčba pomocí spon vyžaduje zkušenosti a znalosti a smí 

být prováděna jedině kvalifikovanými pedikéry, podology 

a lékaři.

Ke všeobecnému vybavení patří držák spony, tampóny, 

kleště na střihání a ohýbání drátů a kleště s tenkými 

kulatými špičkami, jakož i keramické nebo diamantové 

brusné kotoučky.

Před nasazením musí být spona dezinfikována 

vyzkoušeným a schváleným přípravkem.

Korekce se podaří jen tehdy, pokud má spona správnou 

velikost a pokud nevyvíjí ani příliš velkou, ani příliš malou 

zdvižnou a tahovou sílu.
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16. sjezd České podiatrické společnosti z. s. se 

zabýval mimo jiné prací s přístroji. Já pro svou 

práci již více než dva roky používám přístroj 

s mlhovým postřikem. Proto mne před pár 

dny oslovila Eliška Kopecká, abych se podělila 

s vámi o své zkušenosti. Při rozhodování před 

dvěma lety, zda si pro svou práci pořídit 

přístroj s odsáváním nebo přístroj s mlhovým 

postřikem, jsem se rozhodla pro ten druhý

a svého rozhodnutí rozhodně nelituji. O pří-

strojích s odsáváním toho bylo již napsáno 

hodně. Já se v tomto článku chci krátce podělit 

o zkušenosti se sprejovým přístrojem.

O přístrojích s odsáváním toho bylo již 

napsáno hodně. Já se v tomto článku chci 

krátce podělit o zkušenosti se sprejovým 

přístrojem.

Svou službu poskytuji formou domácí péče, 

tedy přímo u klienta. V mnoha případech se 

jedná o méně pohyblivé klienty, seniory, 

osoby pracovně vytížené, lidi na směnném 

provozu, nebo lidi, kteří mají různé osobní 

důvody, proč nejít do veřejných prostor. 

Potřebuji tedy být s přístrojem maximálně 

mobilní. Oceňuji jeho malou váhu a malé 

rozměry, spolu s ostatním vybavením (frézky, 

nástroje, rukavice, dezinfekce, ….) vše po-

hodlně umístím do malého transportního 

kufříku s kolečky.

Při vlastním výkonu služby jde v prvé řadě

o pohodlí klienta. Klient dostává službu 

v jemu důvěrně známém prostředí, je 

Zkušenosti s prací

s přístrojem

s mlhovým postřikem

PODIATRICKÉ 2/2017

MUDr. Eva Šuláková
mobilní pedikúra Ostrava

a okolí

uvolněný a bez zbytečného stresu. Při 

ošetření je klient pohodlně usazen, u pro-

blematických klientů (bolesti páteře, stav po 

zlomeninách pánve, výhřezy plotének a po-

dobně) je možno zvolit ošetření vleže na 

posteli. Služba a přístroj se tedy může 

podřídit potřebám klienta. 

Na to, jak pracuji, vlastní přístroj samozřejmě 

zásadní vliv nemá, je pouze pomocníkem 

k poskytnutí služby na potřebné úrovni. 

Nejprve prohlédnu obě nohy, zjistím pří-

padné změny, odchylky od normy. Informuji 

klienta o navrhovaném postupu při ošetření. 

Vlastní ošetření provádím tak, že nejprve 

upravím nehtové valy a kůžičku kolem 

nehtového kořene, následně nehtovou 

ploténku. Nehtový val lze nebolestivě upravit.  

Následuje zkrácení nehtů, popřípadě jejich 

úprava. Po odstranění ztvrdlé kůže kolem 

nehtů plynule přecházím k odstranění kůže 

na prstech, ploskách, patách, popřípadě 

k odstranění otlaků, prostě všeho, co na 

zdravých nohách nemá být. Lehce vymě-

nitelné frézky mi umožňují dostatečně dobře 
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se věnovat všem výše popsaným úkonům. 

Čím širší je škála frézek, tím je práce 

s přístrojem jednodušší a pohodlnější. Celá 

procedura je ukončena ošetřením krémem 

pro relaxaci nohou a chodidel. 

Výše uvedený odstavec není pro vás ničím 

objevným. Tak kde jsou ty rozdíly? Začnu 

postupně.

U přístroje odpadá doba nutná k odmočení 

nohou. Není nutno řešit známé náklady na 

vodné, stočné, dezinfekci nádoby, náklady na 

pořízení solí, pořízení a praní ručníků. Přístroj 

s mlhovým postřikem vyžaduje pouze desti-

lovanou vodu a speciální dezinfekci, která je 

určená přímo k danému typu přístroje 

(Hadewe Hyperios Light). Nádobka má obsah 

250 ml a při standardním počtu klientů vydrží 

průměrně 14 dní. Pokud tady hovoříme

o nákladech, pak náklady na destilovanou 

vodu a dezinfekci jsou opravdu minimální. 

Existují i typy přístroje s mlhovým postřikem, 

které vyžadují pouze destilovanou vodu. Jsem 

však přesvědčena, že dezinfekce je nutností.

Přístroj při práci vytváří velice jemnou mlhu, 

která umožňuje pracovat zcela bezprašně 

tím, že absorbuje prach z odfrézované kůže

a nehtů. Pro ohleduplnost k domácnosti 

klienta používám malou gumovou vaničku, 

do které případně destilovaná voda může 

odkapávat. Samozřejmě dezinfekce této 

vaničky je jednoduchá. Na rozdíl od přístrojů 

s odsáváním přístroj s mlhovým postřikem 

navíc umožňuje lepší opracování, protože 

upravované místo je chlazeno a snižuje se 

riziko popálení. To je hlavní důvod, proč 

takový přístroj je velmi vhodný při ošetřování 

nohou diabetiků, které jsou velice citlivé. 

Jemná rozprašovací technologie umožňuje 

pracovat s kapalinami bez příměsi alkoholu, 

což chrání jednak klienta, ale především toho, 

kdo s přístrojem dlouho a nepřetržitě pracuje.

Pro poskytnutí dokonalé služby na její průběh 

potřebuji dokonale vidět. Můj přístroj má 

kromě mlhového postřiku i perfektní os-

větlení. Je integrováno v nástavci, do kterého 

se upevňují vyměnitelné frézy. Přesto je tento 

nástavec pohodlný i pro malou ruku. Ma-

nipulace je přirozená, stejně jako práce 

s tužkou. Světlo dopadá přímo na plochu, kde 

pracujete. 

Samostatnou kapitolou je údržba a náklady 

na ni. Samozřejmě jako každý přístroj i ten 

můj vyžaduje pravidelnou péči, nicméně 

náklady jsou opravdu minimální. Hlavně mi 

odpadá práce s prachovým filtrem a výměnou 

sáčků. Přístroj má střídavý bezuhlíkový 

motor, který může pracovat až do max. 

40 000 otáček za minutu.

Za sebe mohu říci, že jsem s přístrojem 

spokojena a určitě bych neměnila!

A co říkají klienti? Mám různé věkové skupiny 

svých klientů a rovnoměrné zastoupení mužů 

a žen. Mnozí mají jedno společné. Poprvé se

u mne setkali s pedikúrou prováděnou 

přístrojem s mlhovým postřikem. Pedikúru 

měli vždy spojenu s namáčením nohou a byli 

překvapeni jednoduchostí a pohodlností této 

nové formy služby. Klienti, kteří měli možnost 

porovnání klasického ošetření pedikérem 

případně ošetření pomocí odsávacího přís-

troje, byli mile překvapeni jak příjemné

a velice šetrné je ošetření přístrojem s mlho-

vým postřikem. O spokojenosti klientů svědčí 

i diář naplněný na měsíc dopředu.

Závěrem chci říct, že se mi určitě vyplatilo, že 

jsem si o jednotlivých přístrojích zjistila 

maximum dostupných informací. Jak přístroj 

pracuje, jaká je práce s násadou, zda bude 

jednoduchá údržba, jaká je poruchovost 

přístroje, zda se mohou měnit otáčky 

postupně, nebo skokově, zda se dobře 

vymění jednotlivé frézy, jak funguje firemní 

servis.
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Dne 17. 2. 2017 se uskutečnil již 4. ročník 

konference s názvem Multidisciplinární 

přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků

v jedinečném prostředí haly GONG v Dolní 

oblasti Vítkovic. Tento rok se jí zúčastnilo přes 

300 účastníků, proběhlo více než 10 work-

shopů a vystavovalo 30 firem.

Kongres začal presympoziem, věnovaným 

diagnostice diabetu, telemedicíně a zá-

kladním informacím o diabetické noze. Kon-

gres již tradičně zahájil pan senátor doc. 

MUDr. P. Koliba CSc. Úvod kongresu byl 

věnován diabetologii a kardiovaskulárním 

rizikům nových léků v podání doc. MUDr. 

Davida Karáska, očním komplikacím v před-

nášce MUDr. M. Husté a ischemické chorobě 

dolních končetin, o které promluvil MUDr. D. 

Kučera PhD. 

Druhý blok se specializoval na podiatrii v po-

dání prezidentky České podiatrické spo-

lečnosti MUDr. M. Součkové, navázal

MUDr. R. Bém PhD., s pohledem na dia-

betickou nohu, blok uzavřela footscanová 

analýza.

PODIATRICKÉ 2/2017

Po dobu oběda probíhala přednáška gene-

rálního sponzora a firemní workshopy.

Po obědě jsme zařadili blok nazvaný SOS se 

třemi přednáškami: Prof. Ing. H. Raclavské

a MUDr. M. Koliby s názvem Co jste o Stříbře 

nevěděli, následovala přednáška MUDr. M. 

Koliby s názvem Co jste o Ozonu nevěděli

a hosta ze Slovenska psychologa PhDr. M. 

Čerešníka PhD., s názvem Co jste o Sobě 

nevěděli.

Odpolední blok byl věnován řešení za-

rostlého nehtu jak chirurgickým, tak ne-

krvavým způsobem a kožním potížím dia-

betiků. Přednášela školitelka pedikúry J. 

Výmolová, as. MUDr. Litvík a MUDr. Konrád.

V posledním bloku uvedla prim. MUDr. M. 

Součková přednášku o obouvání dětí, ná-

sledovala rehabilitace ploché nohy v podání 

fyzioterapeutů manželů Dobešových a závě-

rečná byla přednáška Ing. Vaškové o vhodné 

obuvi diabetiků. Celodenní vzdělávání za-

končilo večerní posezení ve známé Stodolní 

ulici.

MUDr. Miroslav Koliba
Diabetologická a Podiatrická ambulance,
Ozonoterapie, Vratimov
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