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The 2013 FIP World Congress of Podiatry
Světový kongres podiatrie 2013
The 2013 FIP World Congress of Podiatry is the pre-
mier foot and ankle conference of the International 
Federation of Podiatrists/Federation Internationale 
des Podologues (FIP). Since its start in 1966, this 
world-class event is the largest gathering of interna-
tional podiatrists who join together as colleagues, 
old and new, from over 40 countries.
Taking place October 17 - 19, 2013 in Rome, Italy, the 
congress will feature three high profile keynote 
speakers, over 100 lectures, numerous interactive 
workshops along with an impressive array of exhibi-
tors from around the world.
What could be better? A once in a lifetime Roman 
holiday, and an exciting interactive podiatry confer-
ence that brings foot-care professional from around 
the world together in one location for the advance-
ment and continuing education of the profession. 
CME/CPD credit hours will be applied for.

For more information on the  
2013 World Congress of Podiatry visit
www.fipworldcongress.org

LIST OF TOPICS
=  Biomechanics
=  Podiatric Radiology and Imaging
=   The Childs Foot
=   The Diabetic Foot Complications  

and Management
=  Gait Analysis
=  General Podiatry
=  Wound Management
=  Sports Medicine
=  The Arthritic Foot
=  Forefoot Surgery
=  Dermatology
=  Geriatric Foot Problem
=  Preventive Podiatric Medicine
=  Management of Nail Disease
=  Rearfoot Surgery
=  Podiatric Medical Education
=  Podiatric Medicine in my Country

Světový kongres podiatrie 2013 pořádaný FIP si jako 
téma kongresu ustanovil problematiku přednoží 
a kotníku. Od  vzniku FIP v roce 1966 se jedná o nej-
větší celosvětové setkání podiatrů zakládajících  
a  nových členských zemí z  více než 40 zemí světa. 
Akce se koná ve dnech 17.-19. října 2013 v  Římě 
v  Italii, kde souběžně poběží tři samostatné bloky 
s více než 100  přednáškami, budou probíhat interak-
tivní workshopy se spoustou vystavovatelů z celého 
světa.
Co může být lepšího? Zažít jednou v životě romantic-
kou dovolenou spojenou s  interaktivní konferencí 
Podiatrie, setkání s profesionály v péči o nohy z celé-
ho světa na jednom místě a účastniti se prosazování 
profesionálních zájmů i dalšího vzdělávání.
Je zažádáno o udělení kreditů v příslušných zemích.

Více informací získáte na
www.fipworldcongress.org

Seznam TémaT

=  Biomechanika
= Podiatrie a zobrazovací metody
= Dětská noha
=  Diabetická noha, komplikace  

a management
=  Analýza chůze
= Obecně o Podiatrii
= Hojení ran
=  Sportovní medicína
=  Arthritická noha
=  Operativní řešení přednoží
=  Dermatologie
=  Geriatrické  problémy nohou
=  Prevence v podiatrii
=  Onemocnění nehtů
= Chirurgie v podiatrii 
=  Podiatrické vzdělávání
=  Podiatrie v různých zemích

Členství v České podiatrické společnosti o.s. 

16. výhod členství v ČPS
1.   Jako člen mám právo se vzdělávat, profesně 

zdokonalovat, rozšiřovat svoje dovednosti  
a pracovat jako profesionál.

2.   V systému podiatrického vzdělávání získávám 
body za jednotlivé odborné akce a využiji je 
při udělování titulu podiatra jednotlivých 
stupňů a přeji si mít zvýhodnění u závěreč-
ných zkoušek, jako bonus za aktivitu v ČPS.

3.   Zdarma získám odborný časopis  
Podiatrické listy.

4.   Jako člen ČPS se zdarma mohu účastnit  
pravidelných akcí jako je Sjezd ČPS, 
workshopy a podiatrická sympózia.

5.   Jako člen ČPS se účastním tomboly na závěr 
Sjezdu, o hodnotné ceny, které využiji  
ve své praxi.

6.   Prostřednictvím www.podiatrie.cz nebo  
e-pošty dostávám pravidelně informace  
o dění v mém oboru.

7.   Jsem zdarma registrován na webových 
stránkách www.podiatrie.cz v rubrice 
„Poskytovatelé podiatrických služeb“ 
a využívám tak reklamy a propagace svého 
salónu a své osoby. Mám také možnost 
využívat bezplatné inzerce  na internetu.

8.   Mohu se zúčastnit akce RELAX, kterou pořádá 
ČPS každý rok se vzdělávacím programem.

9.   Mohu využít slev, které nabízejí členům ČPS 
firmy zabývající se prodejem nástrojů,  
přístrojů a pomůcek k péči o nohu, 
které s ČPS spolupracují.

10.   Održím zdarma vstupenku na některý  
z kosmetických veletrhů konaných v ČR.

11.   Jako člen ČPS mám jedinečnou možnost 
účastnit se na projektech podporovaných 
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

12.   Na vzdělávacích a školících akcích ČPS  
mám výhodu v podobě 20 % slevy z ceny  
pro ostatní odbornou veřejnost.

13.   V případě, že budu potřebovat pomoc  
v některé z oblasti mého podnikání,  
odhalování nezodpovědných a neprofesio- 
nálních přístupu v oblasti výuky pedikúry,  
nebo samotného výkonu povolání,  
mohu se obrátit na ČPS.

14.   Mohu se zúčastnit profesionálních  
soutěží, které mi umožní zviditelnit  
se na prestižním kosmetickém  
veletrhu a získat hodnotné ceny.

15.   Jako člen FIPu získám informace o dění  
v podiatrii v rámci celého světa. Jako člen  
mám možnost využít slevu na registrační 
poplatek konaných kongresů pod záštitou FIP.

16.   Mohu se e-learningově vzdělávat a mít 
informace o novinkách ve vzdělávání  
v rámci členských zemí FIPu.

Společnost je občanským sdružením sdružujícím právnické a fyzické osoby v oblasti komplexní péče 
o nohu, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení. Členem Společnosti se může stát každá fyzická nebo 
právnická osoba, která pracuje v oboru zabývající se péčí o nohy event. v příbuzném oboru a souhlasí 
s cíli a stanovami Společnosti. Členství ve společnosti je dobrovolné. Podmínkou vzniku členství je 
podání písemné přihlášky a zaplacení členského příspěvku. Přihlášky přijímá sekretariát Společnosti 
v jejím sídle. 

Česká podiatrická společnost o.s.  ◆  U Vršovického nádraží 14, 101 00 Praha 10  ◆  podiatrie@seznam.cz  ◆  www.podiatrie.cz

Delegáti  České  podiatrické společnosti 
Delegates of the Czech Podiatry Association
 na Světovém kongresu podiatrů 17. - 19. října 2013 v Římě

MUDr. Marie SOUČKOVÁ 
prezidentka ČPS
U Vršovického nádraží 14 
101 00  Praha 10
Česká republika, Evropa
mob.: +420 602 182 323 
e-mail: ortopediesouckova@seznam.cz

President of the Czech Podiatry Association
U Vršovického nádraží 14 
101 00  Praha 10
Czech Republic, Europe
mob.: +420 602 182 323 
e-mail: ortopediesouckova@seznam.cz

MUDr. Miroslav HAVRDA

MUDr. Vladimír HOLOUBEK

1. viceprezident ČPS
Foerstrova 1656 
500 02 Hradec Králové,
Česká republika, Evropa
tel., fax: +420 495 522 207 
e-mail: havrda@medsport.cz

Vice President of the Czech Podiatry 
Association 
Foerstrova 1656, 500 02 Hradec Králové
Czech Republic, Europe 
tel., fax: +420 495 522 207 
e-mail: havrda@medsport.cz

2. viceprezident ČPS
Columna Centrum 
Dřevařská 18, 602 00 Brno,
Česká republika, Evropa
tel.: + 420 541 211 453 
e-mail: holoubek.dr.@columna.cz

Vice President   
of the Czech Podiatry Association 
Columna Centrum, Dřevařská 18 
602 00 Brno, Czech Republic, Europe 
tel.: + 420 541 211 453 
e-mail: holoubek.dr.@columna.cz



Veletržní noviny  |  podzim 20132

Individuální  
ortopedické vložky

Korekci nohou lze dosáhnout správnou velikostí ortopedických 
vložek Pedikom, volbou správné výše modulů a takovým  jejich  
uspořádáním, které umožní vznik kanálku, kterým se působící síly 
odvádí normálním, anebo k němu blízkým směrem.

Ortopedická vložka se počítačem plánuje pro ka-
ždého klienta individuálně pomocí ojedinělého 
plánovacího programu SupOrt na základě skenováním 
získaného tlakového snímku. Pomocí něj uspořádané 
moduly utváří na ortopedické vložce val, ve kterém se 
bude ubírat tlaková síla těla. Hlavní funkcí uspořá-
dání modulů je usměrnění vektoru síly a až za 
další je to funkce odlehčení přetížených míst na 
noze.

Program umožňuje archivaci snímků a jejich srovná-
vání v časovém sledu. Ojedinělostí softwarového pro-
gramu je propojenost procesu od skenování nohou 
až po finální ruční výrobu produktu v  centrální 
ortopedické dílně. Zákazník obdrží takto zhotovenou 
individuální ortopedickou vložku, na které se již nic dále 
neupravuje.    

Ojedinělost výroby a funkce individuální ortopedické vložky Pedikom byla oceněna na   
medical Fair award Brno, kde v soutěži o nejlepší exponáty získal prestižní ocenění v kate- 
gorii Technologie pro diagnostiku a léčbu.

Pedikom Czech s.r.o 
Ing. Brettová anna, jednatel 
www.pedikom.cz 
pedikom.brett@unet.cz 
mobil: 724 037 437

Účelem dynamické korekce pomocí individuální ortopedické vložky Pedikom je správné usměr-
nění působícího tlaku na nohy. Takový tlak v součinnosti s korekčními zvedači mají funkci klínu, který při 
zatížení dokáže probudit síly, které nutí klenby vrátit se do správní pozice. Je však bezpodmínečně nutné, 
aby korekční moduly na vložce nebyly pouze podepřením, ale aby vzniklým zatížením se probudila jejich 
dynamická korigující funkce.  

Víte, že více než 99 procent dětí se rodí se zdravýma 
nohama? Současné však musím dodat, že téměř 
30 procent dětí přichází do první třídy s nohama různě 
poškozenýma. Po lidském srdci je noha nejvíce zatě-
žovaným orgánem. Dětská noha se neustále vyvíjí, 
roste nejen do délky, ale i do šířky, mění se její tvar 
a proporce a také způsob chůze. Lidská noha je speci-
álně vyvinuta a plní během života jedince několik 
funkcí.  Zajištuje nejen  správný přenos váhy těla na 
podložku, ale umožňuje pohyb z místa na místo, do-
káže se adaptovat na terén, předává mozku svými 
kožními, šlachovými, svalovými i kloubními nervový-
mi receptory informace o prostředí, na kterém stojí, 
o jeho měkkosti, kluzkosti, teplotě či sklonu. Pro vývoj 
správné funkce nohy potřebuje právě dětská nožka 
úplnou volnost. Mnohé výzkumy potvrdily, že dítě do-
káže nejlépe udržet rovnováhu, když je bosé. Mnohdy 
se setkáváme se snahou rodičů obouvat dítě co nejlé-
pe a co nejdříve. Do tří let věku se dětská noha vyvíjí, 
je tvarově plná díky tukovému polštáři a tvar nožky 
v  tomto období nemá nic společného s  plochou no-
hou. Dítko samotné si obuv nejčastěji vyzuje a běhá 
bosky. Ideální je, když dítě běhá bosky po nerovném 
terénu, v písku, po travičce a aktivně zapojuje nožní 
svalstvo. Celé tělo totiž funguje jako jakýsi řetězec, 
a proto potíže vzniklé primárně v dolní části se mohou 
projevit ve zcela jiné oblasti. Stejně tak je tomu 
i v opačném směru. Vlivem nesprávné obuvi se obje-
vují právě různé změny nohou už v útlém věku, dítě 
bývá unavené, mívá bolesti nohou, odmítá chodit, 
chce být nošeno, apod. Více než kdy jindy, je třeba  
myslet na prevenci a nejen na ni myslet, ale i každo-
denně o nohy pečovat. Nejen aplikovat zásady správ-
ného obutí, ale hlavně u dětí nastavit pravidla správ-
ného cvičení nožek.  

Cvičení dětí pro zdravý vývoj nožiček 
Česká podiatrická společnost o.s. se zabývá kom-
plexní péčí o nohu a ve spolupráci s Ing. Lenkou 
Konečnou a mediálními partnery připravila pro-
jekt: “Cvičení dětí pro zdravý vývoj nožiček“. Cí-
lem projektu je právě ukázka vhodného cvičení 
pro děti v předškolním věku pod vedením fyzio-
terapeutky s aktivním zapojením formou hry, ří-
kanek při chůzi po Vítkově chodníčku, tak, aby 
cvičení pro dítě bylo zajímavé a rádo se zapojilo. 
Věříme, že nezůstane jen u ukázky, ale že názor-
né cvičení se stane podkladem pro zapojení dětí 
předškolního věku ve školičkách a že i maminky 
budou mít zájem o aktivitu svých dětí.  Projekt 
nabývá na zajímavosti zapojením pěveckého 
dětského souboru Mourek pod vedením sbormis-
tryně paní Evy Koupilové. Nohy nás nosí celý  
život, denně ujdeme průměrně asi 10 000 kroků, 
za život asi tak 40 000 km, při sportu, nadváze je 
zátěž mnohonásobně vyšší. Začít nejen se správ-
nou životosprávou ale i s  cvičením pro zdravé 
nožičky v dětství, je tou nejlepší cestou ke zdra-
vému způsobu života. Zde více než kdy jindy platí 
známé úsloví: „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako 
když najdeš“.

 MUDr. Marie Součková, ortoped- podiatr,  
prezidentka České podiatrické společnosti o.s.
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Průběh ošetření  
Metodou Arkady
Pomocí Kostky Arkady dochází během ošetření 
k postupnému vyrovnání nehtové ploténky až do  
fyziologického tvaru. V  této fázi se nehet fixuje 
zvlášť vyvinutým akrylem a provede se konečná 
úprava jeho tvaru a vzhledu. Provádění Metody 
Arkady vyžaduje autorizované proškolení, dobrou 
znalost problematiky a vysokou míru zručnosti.  
Výkon je jednorázový, neinvazivní a podle složi-
tosti případu trvá 30 - 60 minut. Součástí celého 
ošetření je i aplikace speciálně vyvinutého kolage-
nového séra.

Výhody Metody Arkady
Výhody Metody Arkady jsou zejména tyto:
◆   neinvazivní, poměrně krátký výkon  

s minimální bolestivostí
◆   okamžitě po ošetření je pociťována úleva
◆   nehet má přirozený a estetický vzhled
◆   vysoká nevratnost - autor vynálezu po  

několikaleté praxi uvádí až 90 % nevratnou 
likvidaci problému zarůstajícího nehtu.  
Ta závisí na mnoha faktorech, jako je např.  
složitost zákroku, trofika nehtu, zánětlivé  
komplikace, následný způsob péče o nehty 
a v neposlední řadě genetické vlivy.

Náprava zarůstajících 
nehtů Metodou Arkady
Zarůstající nehet patří k civilizačním problémům, kterým trpí dle dostupné dokumentace  
téměř  15 % populace. Náprava zarůstajících nehtů rovnáním, tzv. ortonyxie, je dnes pro-
váděna několika způsoby. Novou, dá se říci, revoluční metodou ošetření zarůstajících nehtů 
je Metoda Arkady. Představuje neinvazivní narovnání nehtů pomocí unikátního nástroje 
- Kostky Arkady. Nástroj sám je charakteristický kovovou konstrukcí, doplněnou speciálním 
instrumentáriem. Vlastníkem autorských práv a nositelem patentu je polský autor pan 
Adrian Arkada.

Provádění ošetření Metodou Arkady, obchodní podmínky
V současné době tuto metodu nápravy zarůstajících nehtů certifikovanými specialisty provádí jediné 
pracoviště v České a Slovenské republice a tím je Centrum zdraví Medicia,  Ostrava - Mariánské Hory,  
Daliborova 15. Připravuje se pracoviště v Praze. 
K výkonu se lze objednat na  telefonu: +420 777 703 501, e-mail: sluzby@medicia.cz.
Distribuci Kostky Arkady a školení specialistů v Metodě Arkady pro Českou a Slovenskou republiku  
provádí firma Atlas Trade s.r.o., Daliborova 15, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory.  
Obchodní  podmínky a podrobné informace k provozování Kostky Arkady jsou k dispozici u distributora.

Atlas Trade s.r.o. 
Ing. Ludmila maluchová 
tel.: +420 777 703 500, ludmila.maluchova@atlastrade.cz
www.metodaarkady.cz, www.medicia.cz

novinka

Dva nové přípravky pro dobrý pocit
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Peeling a Creme

Existuje něco hezčího než zákazník, který po ošetření spokojeně odchází z Vaší praxe? Základem je 
samozřejmě dobrý výsledek ošetření. Štěstí je ale možné vyjít i trochu vstříc. Vy jako specialista na 
péči o nohy můžete svým zákazníkům poskytnout příjemné chvilky v  rámci své práce. Působivý 
a emocionální závěr každého ošetření proto ve většině případů představuje masáž nohou.
Proč ale čekat až na konec ošetření? Mnohem lepší je, 
když zákazník už na začátku Vašeho ošetření okusí úžasný 
pocit exkluzivního hýčkání. Pro tento účel slouží nový 
přípravek GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Peeling. Jemný 
bambusový prášek a krystaly cukru, vosk z jojoby, výta-
žek z  medu, avokádový olej a vitamín E ihned dělají 
z  koupele nohou zážitek naplněný pocity regenerace 
a péče jako někde v lázních. Jemná letní vůně typická pro 
přípravky Soft-Feet dokonale podtrhuje princip této nové 
produktové řady: Péčí o nohy k hezkým pocitům.

aroma-masáž s peelingem
Chodidla a nohy se před koupelí lehce navlhčí a potom se 
namasírují zeleno-bílým, třpytícím se přípravkem s kry-
stalky a se svěží, ale nevtíravou vůní. Vedle příjemných 
pocitů pramenících z masáže se přitom stane následující: 
jemné krystaly cukru napřed důkladně odstraní odumře-
lé buňky z nejvyšší vrstvy kůže. Cukr se přitom pozvolna 
rozpouští, takže po něm nezůstanou žádné lepivé zbytky. 
Po oděru cukrem následuje jemné vyhlazení kůže pomle-
tým bambusem. Pro druhý stupeň peelingu se nejlépe 
hodí dřevitá sladká tráva. Bambus se potom chová jako 
přírodní kyselina křemičitá, která pomletému prášku pro-
půjčuje bílou barvu. Surovina proto může být zpracová-
vána jako neutrální kosmetický přípravek. Důležité jsou 
však strukturální vlastnosti kyseliny křemičité. V pomle-
tém bambusovém prášku je křemičitý minerál obsažen 
ve formě mikroperel s  ostrými hranami. Při aplikaci se 
tyto částice ve velké ploše v reliéfu kůže rozpadají a jsou 
díky své tvrdé struktuře schopny odstranit dokonce i ty 
nejmenší nerovnosti kůže. Peelingová kompozice z cukru 
a bambusu tak za sebou zanechává mimořádně hladkou 
a krásnou kůží - a to prakticky v průběhu příjemné masá-
že chodidel a nohou, jejíž tonizující efekt je ještě zesílen 
jemnými kuličkami vosku.

Peeling a dokonalá péče
Protože je čerstvě odkrytý povrch kůže citlivý a potřebuje 
ochranu, je složení nového přípravku Soft Feet Peeling 

doplněno o vysoký podíl pečujících látek. Pro tento účel se 
nejlépe hodí avokádo. Vitamíny a esenciální nenasycené 
mastné kyseliny obsažené v avokádovém oleji tvoří důle-
žité součásti kožní bariéry. Olej se do pokožky dobře vsa-
kuje a stabilizuje v ní její bariérové vlastnosti. Tímto způ-
sobem posiluje ochrannou funkci kůže, která na jednu 
stranu brání pronikání choroboplodných zárodků z vnějš-
ku a současně reguluje ztráty vlhkosti zevnitř. Avokádový 
olej je obzvláště jemný, je dobře snášen i citlivou pokož-
kou a podporuje vyhlazující účinek peelingu.
Jako poskytovatelé vlhkosti jsou v peelingové receptuře 
použity extrakt z medu a vitamín E. Extrakt je bohatý na 
oligosacharidy. Přitom se jedná o velké hydrofilní mo-
lekuly cukru, které díky své polární struktuře váží vlhkost 
v horní zrohovatělé vrstvě. Podobně se chová acetát vita-
mínu E: vitamín E je rozpustný v tuku, má ale bipolární 
strukturu, takže i on může svými ve vodě rozpustnými 
složkami udržovat vlhkost v kůži. Kromě toho mohou být 
jeho molekuly napevno 
zabudovány do membrán 
kožních buněk, takže vita-
mín E slouží i  pro jejich 
ochranu a zabraňuje před-
časnému stárnutí kůže. Jojo-
ba přináší okamžitý pocit 
hebké a sametové mladé 
kůže. Uložené zásoby vlhkosti 
zmírňují tvorbu vrásek a pod-
porují vyhlazující účinek kré-
mu FUSSKRAFT Soft Feet Pee-
ling.

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

Hebký pocit pro jemnou kůži na nohou 

Po ošetření stejně jako před ošetřením
Optimálním doplňkem k  peelingu je Soft Feet Creme - 
i  v  pedikérské praxi. Se speciálním, hluboce účinným 
hyaluronem, extrakty z  mléka a medu nabízí moderní, 
ale také smysly podněcující přísady pro zintenzivnění 
hydratační péče. Používejte krém, abyste své zákazníky 
po ošetření ještě rozmazlovali aromatickou masáží cho-
didel. Jsou to tyto malé detaily, které z pedikérské péče 
dělají emocionální zážitek, malý luxus, který si milovníci 
wellness kdykoli rádi dopřejí.
Řada Soft-Feet je Vám k dispozici nejen jako přípravek, 
který používáte ve své pedikérské praxi, ale i jako zboží 
k prodeji. Jako část sortimentu FUSSKRAFT můžete svým 
zákazníkům nabídnout novou exkluzivní péči, z  jejíchž 
příjemných pocitů se budou moci těšit i doma. Exkluzivní 
znamená, že jen Vaši zákazníci mají možnost používat 
produkty, v nichž je uplatňována stejná, vysoce jakostní 
receptura, jako při profesionální pedikérské praxi. Jinými 
slovy: Vzbuzuje velký respekt, když svým zákazníkům 
nabízíte produkty, které jsou odbornými kruhy určeny 
pro profesionální použití a které lze získat jedině ve spe-
cializovaných obchodech pro pedikéry. S produkty GEH-
WOL FUSSKRAFT je to možné.

Distributor - Hevea, U Vršovického nádraží 14, 101 00 Praha10, GSm: 777 024 970, www.gehwol.cz 
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Připravujeme pro Vás:

•   NOVINKY - frézy Busch (TOP/SIDE Grip), nástroje PEDICE atd.
•  Speciální veletržní nabídky!
•   Módní show „Kočky salonu” 

- atraktivní pracovní oděvy značky VENA
•   Ukázky aplikací nehtových špon 

podofix a COMBIped
•  Nové atraktivní kurzy a semináře

Zveme Vás na náš stánek na
veletrhu INTERBEAUTY, Praha - Holešovice,

18. - 19. 10. 2013

Zarůstající nehty jsou bolestivou záležitostí. Toto 
onemocnění, resp. patologický stav, se nevy-
skytuje často, zato potrápí postiženého jedince 
několik měsíců. Příčin je mnoho: od vrozené 
deformace nehtu po získané, vliv obuvi, přetě-
žování, u sportovců vliv častých doskoků, špat-
né stříhání nehtů, nedostatečná péče o nohy 
apod. Nejčastějším pokusem o léčbu po vyčer-
pání konzervativní léčby různými obklady, kou-
pelemi tinkturami a mastičkami bývá částečné 
nebo úplné stržení nehtu. Předpoklad, že v me-
zidobí než nehet znovu doroste, se měkké tká-
ně zbaví zánětu a vzniklé granulace se zahojí, se 
však velmi často nesplní. Oblast postižená 
předchozím zánětem zůstane často i po zklid-
nění zduřelá a rostoucí nehet až dosáhne její 
úrovně se do ní opět zanoří a vše se opakuje. 
Česká podiatrická společnost prostřednictvím 
svých odborníků doporučuje místo stržení kon-
zervativní postup.  Základem léčby je správné 
stříhání nehtu rovně nikoli dokulata. Zarostlý 
nehet je nutné ztenčit uprostřed po celé délce, 
pak se okraje nehtu zvedají a pedikérka je pod-
loží vatičkou - provede tamponádu. Chodíte na 
opakované ošetření a ve většině případů je ten-
to výkon dostačující. Někdy postačí i odtažení 
správně aplikovaným tejpem. Za tyto výkony 
zaplatíte pár stokorun.
Nedochází-li k dostatečnému rovnání nehtu  je 
třeba vybrat jinou metodu např. aplikovat rov-

nátko - šponu nebo v  jedné době podstoupit 
během pár minut pomocí speciálního vybavení 
úplné narovnání nehtu a zbavení se obtíží. Ab-
solutní novinkou v  této oblasti je jednorázové 
narovnání nehtu během cca 30 minut pomocí 
kostky Arkady. Sice je zatím ošetření možné 
v Ostravě, ale už brzy bude otevřeno další cent-
rum v Praze. Za ošetření zaplatíte včetně kont-
rolního ošetření částku 1.900,- Kč, ale odcházíte 
bez potíží s  kompletním vyřešením problému 
bez stržení nehtu. Částka se zdá být vysoká, ale 
v  porovnání se šponou, kterou musíte mít po 
dobu cca 8 měsíců a která vás vyjde na cca od 
2000 - 4000,- Kč, je částka přijatelná. 
Na stránkách www.podiatrie.cz v  rubrice po-
skytovatelé podiatrických služeb naleznete se-
znam pracovníků, kteří Vám dokáží s problémem 
zarůstajícího nehtu pomoci.

MUDr. Marie Součková

Unquis incarnatus - 
zarostlý nehet

Třetí setkání konsorcia projektu Trainorthot Leonar-
do („nadnárodní on-line kurz, poskytující konkrétní 
odborné vzdělávání lidem profesně se zabývajícím 
léčbou patologií nohou“) se konalo v květnu 2013 
na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Tento projekt je zaměřen na rozvoj nadnárodního 
on-line kurzu, který je určen pro specialisty a stu-
denty v oboru ortotiky a  protetiky z různých zemí 
Evropy.
Hlavním úkolem tohoto projektu je zmenšit rozdíly 
mezi odborníky v oblasti ortopedického, ortotické-
ho a protetického oboru v zemích Evropy pomocí 
vzdělávacího programu. Tento program je určen ke 
zvýšení kompetencí a dovedností jednotlivých spe-
cialistů. Dále poskytuje zájemcům vzdělávací zá-
klad a odbornou přípravu, která jim pomůže přizpů-
sobit se měnícímu trhu a požadavkům zákazníka.
Projekt Trainorthot staví na výsledcích výzkumu 
a vývoje předchozího projektu INNOFOOT (Inovační 
léčebné poruchy nohou COLL-CT-2006-030468). 
V rámci projektu INNOFOOT byly vytvořeny obecné 
školící materiály, které nebyly přizpůsobené profes-
ním profilům jednotlivých zemí. K vytvoření těchto 
výukových materiálů byla mimo jiné využita sbírka 
knih „Orthopedische Schoentechniek“, která byla 
vydána Nizozemským ortopedickým sdružením 
NVOS, a v rámci projektu Trainorthot je možné vyu-
žívat tyto materiály pro výukové účely.

Během prvního roku (prosinec 2011 - listopad 
2012) národní a  mezinárodní profesní asociace 
a vzdělávací instituce zapojené do projektu praco-
valy na identifikaci vzdělávacích potřeb v  různých 
zemích zapojených do projektu (Česká republika, 
Slovensko, Velká Británie a Španělsko) a přizpůso-
bení obsahu kurzu těmto potřebám. Setkání ve Zlí-
ně umožnilo partnerům shrnout a zhodnotit pokrok 
dosažený během předešlých pěti měsíců realizace 
projektu. Během tohoto období (leden-květen 
2013) se partneři věnovali překladu originální ang-
lické verze vzdělávacích materiálů do tří jiných jazy-
ků (španělština, čeština a  slovenština), tvorbě 
struktury on-line platformy a přípravě vzdělávacích 
materiálů a jejich obsahu - to vše by mělo být do-
končeno do konce června 2013.
Třetí zasedání konsorcia bylo cennou příležitostí 
k setkání, k výměně informací a posouzení pokroku 
prací na projektu, k  projednaní stávajícího stavu, 
vyjasnění některých otázek a dohodnutí se na dal-
ším postupu.
V nadcházejících měsících se řešitelé projektu za-
měří na dokončení on-line platformy. Poté bude 
realizováno pilotní testování a validace kurzů sa-
mostatně v České republice, na Slovensku, ve Špa-
nělsku a ve Velké Británii. Pilotní kurz bude trvat 
sedm týdnů (od konce září do začátku listopadu 
2013).

Třetí setkání konsorcia projektu Trainorthot 
vývoj e-learningové platformy

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

to professionals on the treatment of foot pathologies
project number: 2011-1-SK1-LEO05-02875 
project web page: www.trainorthot.eu

e-learningový kurz má následující strukturu:
Module 1:   Úvod do problematiky vyšetření  

lidského těla
Module 2:  Patologické stavy nohou
Module 3:  Zaznamenání tvaru a velikosti nohy
Module 4:  Návrh obuvi
Module 5:  Kopyta
Module 6:  Úvod do problematiky výroby obuvi
Module 7:  Úpravy obuvi a stélek

Pokud budete mít zájem účastnit se pilotního testo-
vání, prosím, neváhejte a obraťte se na svého míst-
ního řešitele za účelem získání bližších informací 
k  pilotnímu testování (dostupnost a podmínky). 
Prosím, použijte PILOT TRAINORTHOT jako předmět 
e-mailu.
Kontaktní osoby jednotlivých řešitelských týmů:
Česká republika:  cernekova@ft.utb.cz 
Slovensko: trainorthot@apto.sk 
Španělsko: ibv@ibv.upv.es 
Velká Británie:  S.Hutchins@salford.ac.uk

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

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

The content of the publication is the sole responsibility of the publisher.  
The European Commission is not liable for any use that may be made of the information


