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přeji Vám všem i Vašim blízkým  
příjemné prožití vánočních svátků,  

pevné zdraví, hodně štěstí,  
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pracovních i osobních úspěchů  
po celý rok 2016 a děkuji všem  
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Botanický název:  
Kajeput střídavolistý (Kustovnice)
Latinský název: melaleuca alternifolia
Čeleď: myrtaceae
Botanický popis: malý strom s olupujícíse ků-
rou, který dosahuje výšky 7m. má úzké, měk-
ké, protilehlé listy a bělavé květy rostoucí v sil-
ných klasech, které z dálky připomínají sníh, 
proto se tae tree někdy nazývá sněžným stro-
mem. pro jeho olupující se kůru se mu také 
říká papírový strom.

•  je olejem s nejširší škálou účinků, a tím i mož-
nosti použití.

•  bezpečnostní údaje: nedráždivý, netoxický, lze 
jej používat přímo neředěný na pokožku.

• používanou částí rostliny je list.
• aroma trpké, hořké, specificky kořeněné.
• energeticky se řadí mezi esence teplé a suché.
• hlavním elementem dle TČM - Kov (a Oheň)
•  podporuje obranyschopnost organismu, půso-

bí antibakteriálně, protivirově a protiplísňově.
•  příznivě působí na zranění, vředy, hnisající rány 

a popáleniny a neutralizuje rostlinné toxiny.
•  pomáhá při bronchitidách, infekcích horních 

cest dýchacích a oparech.
•  zmírňuje také svědění, působí proti parazitům 

a odpuzuje hmyz.
•  výborně se kombinuje s levandulí, rozmarýnem 

a všemi citrusovými a kořeněnými éterickými 
oleji.

•  úžasný vliv má také na psychiku - posiluje 
a uklidňuje nervy, podporuje průtok krve moz-
kem, a proto účinně pomáhá při duševní únavě 
a psychické slabosti, zvláště u lidí s nedostateč-
ně fungujícím imunitním systémem.

•  je ideální silicí k posílení morálky a odolnosti. 
podporuje pozitivní myšlení a léčivý instinkt 
a zároveň svým silným sladkokyselým, až koře-

něným aroma posiluje srdce a mysl, pozvedá 
ducha a buduje sebedůvěru. proto je tea tree 
obzvlášť důležitou silicí pro fyzicky delikátní 
osoby, keteré bojují nejen se svým fyzickým tě-
lem, ale také s pocity obětování se a zhouby, 
které mohou snadno doprovázet a také aktivo-
vat chronická onemocnění.

•  z kosmetického pohledu zklidňuje, hojí a dezo-
doruje, proto svědčí zvláště suché, zánětlivé 
a citlivé pleti. používá se k ošetení pokožky po 
opalování, je součástí vlasové kosmetiky proti 
lupům, preparátům k ošetření bradavic, koupe-
lových olejů, masážních přípravků, přípravků 
ústní a intimní hygieny a přidává se do prsních 
mastí proti bronchitidě a nachlazení.

Použítá literatura:
Listy aromaterapie - časopis asociace českých  
aromaterapeutů 1999-2003
Aromaterapie pro léčení duše - Gabriel Mojay
Aromaterapie - časopis pro zdraví - Podzim 2008
Aromatické oleje Markus Schirner

Ing. Mgr. Irena Kopecká

Éterický olej 
Tea Tree
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Výše členského příspěvku na rok 2016 činí 1.000,- Kč

dne 18. dubna 2015  valná hromada odsouhlasila na sjezdu české podiatrické společnosti 
členský příspěvek pro rok 2016 ve výši 1.000,- Kč. s návrhem souhlasilo 87 hlasujících, hlasování 
se zdrželi 3 hlasující, nikdo nebyl proti. 

členský poplatek na rok 2016 začněte uhrazovat nejdříve od 1. ledna 2016 do stanovami urče-
ného termínu 28. února 2016.

K úhradě použijte poštovní poukázku typu a, která je přílohou čísla 3/2015  časopisu podiatrické 
listy. Nezapomeňte vyplnit variabilní symbol, kterým je vaše členské číslo, do zprávy pro příjem-
ce uveďte svoje příjmení a jméno bez diakritiky. platby bez členského čísla nebo jména a příjme-
ní nejsou rozlišitelné.

členský poplatek na rok 2016 můžete rovněž uhradit  bezhotovostně prostřednictvím bankov-
ního převodu  ve prospěch účtu:  101 104 39 59/5500, variabilní symbol= vaše členské číslo, do 
zprávy pro příjemce opět uveďte příjmení a jméno  bez diakritiky.

platí-li členský poplatek za Vás zaměstnavatel nebo třetí osoba, požádejte, aby do zprávy pro 
příjemce uvedl vaše příjmení a jméno i členské číslo, abychom mohli vaši platbu správně přiřadit. 

informace k platbě pro členy ze slovenska: 

členský poplatek na rok 2016 ve výši 1.000,- Kč uhraďte na účet raiffeisen bank,  
pobočka  Praha 4, SWIFT: RZBCCZPP, IBAN: CZ1455000000001011043959,   
majitel účtu: česká podiatrická společnost, U Vršovického nádraží 14,  
101 00 praha 10 - Vršovice.

MUDr. Marie Součková - prezidentka
telefon: +420 602 182 323
e-mail: podiatrie@seznam.cz

Informace k platbě 
členského poplatku 
na  rok  2016
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Přístroje pro pedikúru a manikúru 
Nové technologie, komfortnější  práce,  
větší úspora - vyšší spokojenost
PODOLOG NOVA 3 - světová jednička mezi pedikérskými přístroji

výjimečná a precizní inovace osvědčené Novy 2. Má dokonalý soft-
ware - servisní a čistící programy, samočištění upínací komory, voli-

telný režim provozu pro pedikúru i nehtový desing, dotykové 
ovládání, magnetickou regulaci otáček, dokonalé odsávání. 
Snadno se z  vnitřně i z venku čistí, má  prodloužený, dvouletý 

interval servnisní údržby. Je to nejtišší přístroj na trhu. Hmot-
nost bezuhlíkové řídící jednotky 2,7 kg.  Kratší a lehčí ruční díl - 120 g 
a odlehčená hadice šetří ruce pedikérek. Bezuhlíkový ruční díl má  
motor o výkonu 80 W. Přístroj je  vyroben jako zdravotnický výrobek  
dle směrnice  93/42 EHS o zdravotnických prostředcích. 

se přibližuje svými parametry Podologu Nova 3. Má kompaktní, 
snadno omyvatelnou řídící jednotku s velkým displejem, ovládací 
mikrotlačítka pod ochrannou folií, volitelný  pracovní režim: pedikú-
ra nebo nehtový design.  Hmotnost řídící jednotky 2,7 kg. Softwaro-
vý program hlídá intervaly výměny prachového filtru a provozních 
hodin do termínu záručního a pozáručního servisu. Oproti staršímu 
modelu má zcela nový a lehčí, snadno čistitelný ruční díl s bezuhlíko-
vým výkonným mikromotorem, tišší, výkonné odsávání. Váha 110 g.  
Provozní spotřeba el. energie je o 50 % nižší, než u starého modelu.

Nový PODOLOGECO - spolehlivý, moderní, výkonný přístroj

PODOLOGONE - spolehlivý, moderní, cenově příznivý přístroj
zůstává trošku ve stínu svého vyspělejšího bratra. Srovnejme jeho parametry 
opět se starým Podologem Eco: Má kompaktní, snadno omyvatelnou řídící 
jednotku s  velkým displejem, ovládací mikrotlačítka pod ochrannou folií, 
hmotnost řídící jednotky 3,3 kg. Opět je možno volit pracovní režim: pedikú-
ra nebo nehtový design, Softwarovým programem jsou hlídané výměny 
prachového filtru a provozních hodin do termínu záručního a pozáručního 
servisu. Ruční díl je lehký a snadno čistitelný - váha 122 g. Nový typ odsáva-
cího ventilátoru s uhlíkovým motorem výrazně snižuje hlučnost při zachová-
ní odpovídajícího sacího výkonu. Servisní interval je 1 rok po uvedení do 
provozu. Je levnější než nový PODOLOGECO a provozní spotřeba el. energie je 
o 38% nižší, než u starého modelu!
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oznamujeme všem členkám a členům, sympatizantům, firemním zástupcům,  
příznivcům, že 15. sjezd české podiatrické společnosti se bude se konat  

v sobotu 11. června 2016 v Kongresovém centru BVV,  
Veletržní 1, 603 00 Brno. 

Zájemci, rezervujte si již nyní ve svém diáři termín.

po celou dobu konání sjezdu bude probíhat doprovodná výstava firem,  
s možností koupě zboží za výhodné ceny.

Bližší informace budou sdělovány průběžně na stránkách společnosti  
www.podiatrie.cz a podrobný program bude uveden  

v čísle 1, časopisu podiatrické listy 2016. 
závazné přihlášky zasílejte e-mailem na adresu  

podiatrie@seznam.cz  
do 31. května 2016

Oznámení o konání  
15. sjezdu  
České podiatrické společnosti z.s.
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PROJEKT ŠKOLA ZDRAVÉ CHŮZE 
Valešová M., Poková P., Firýtová R., 

Katedra fyzioterapie a ergoterapie, Fakulta zdravotnických studií, ZČU v Plzni 

ÚVOD 
příspěvek představuje projektovou činnost zamě-
řenou na primární a sekundární prevenci, Školu 
zdravé chůze. V rámci projektu je laická veřejnost 
seznámena se stavbou dolní končetiny a správným 
zatížením plosky nohy. pohybová intervence se za-
měřuje na koncept senzomotorické stimulace dle 
Jandy a Vávrové. součástí pohybové intervence je 
i seznámení s Nordic Walking. 

projektové dny byly realizovány v rámci projektu
cz.1.07/2.3.00/35.0014 - sppV a V - systematická 
podpora popularizace výzkumu a vývoje zčU v roce 
2014 a v rámci projektu PVBV - Popularizace vědy 
a badatelsky orientované výuky cz.107/2.2.00/45.0007 
Ka na konci roku 2014 a v roce 2015. 

celkem se projektových dnů účastnilo 28 škol - 21 
škol základních a 7 škol středních. celkový počet 
žáků/studentů byl 626 a  44 pedagogů, kteří tvořili 
doprovod. časová dotace projektového dne byla 
4 hodiny. 

METODIKA 
na úvod byla připravena teoretická přednáška, kde 
se žáci/studenti seznámili s anatomickým mini-
mem o dolní končetině, plosce nohy, správném za-
tížení nohy a nejčastější patologii. Přednáška byla 
vytvořena v programu Power point. Obsahová ná-
ročnost přednášky byla upravována dle věku žáků/
studentů. Během přednášky byly využívány obráz-
ky a anatomické modely. dále byly žáci/studenti 
děleni do dvou skupin. Jedna skupina si vyzkoušela 
přístrojová vyšetření. Byl použit přístroj PodoCam, 
kde byl vyšetřován prostý stoj, stoj se zatížením 
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(podřep), stoj na jedné/druhé dolní končetině, stoj 
na špičkách (výpon). Každý žák/student se dozvě-
děl výsledek vyšetření. dále byl použit přístroj po-
sturograph STP - 03, kde bylo provedeno statické 
vyšetření stoje při otevřených/zavřených očích 
a byl využit program statické a dynamické rehabili-
tace. druhá skupina měla pohybovou intervenci. 
Cvičení bylo zaměřeno na flexibilitu nohy, na facili-
taci plosky nohy, bylo využito prvků konceptu sen-
zomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové. cvičení 
probíhalo v tělocvičně a bylo využito dostatečné 
množství různých typů pomůcek. obě skupiny se 
poté vystřídaly. poslední část projektového dne 
byla zaměřena na chůzi Nordic Walking. Nejprve 
byla představena historie chůze a bylo provedeno 
správné nastavení holí. následoval metodický ná-
cvik chůze po rovině, v  terénu, modifikace chůze 
a procházka do okolí.

ZÁVĚR 
projektový den Škola zdravé chůze, je svým zamě-
řením, preventivním programem. V našem případě 

se jedná jak o primární, tak o sekundární prevenci. 
Absolventi programu jsou seznámeni s optimálním 
zatížením plosky nohy a vztahem tohoto zatížení 
na ostatní části těla. Uvědomění si nastavení plosky 
nohy, vlastního pohybu nohy a celé dolní končetiny 
je klíčem ke správně provedenému pohybu a pre-
vencí chybných motorických stereotypů. zvolená 
pohybová intervence nabízí absolventům možnost 
přizpůsobit pohyb svým možnostem a  schopnos-
tem a provádět preventivní/cílené cvičení i v domá-
cím prostředí. 

Mgr. Monika Valešová



14. října 2015 pořádala Fakulta zdravot-
nických studií západočeské university 
v Plzni s firmou Otto Bock velmi vydaře-
nou odbornou konferenci, které se 
účastnilo více než 200 fyzioterapeutů, 
lékařů a studentů. po anatomické před-
nášce (mUdr. o. Kott) a ortopedické 
přednášce (mUdr. K. Koudela) následo-
vala přednáška mUdr. I. maříka o řešení 
vrozených malformací nohou. mUdr. 
m. Havrda si připravil novou přednášku 
o diagnostice v podiatrii. 

MUDr. P.  Krawczyk a MUDr. J. Táborská 
měli přednášky s protetickou problema-
tikou. následovaly přednášky s fyziote-
rapeutickou problematikou (phdr. I. pa-
laščáková, Bc. J. Šnytr, H. Kohoutová, 
DiS., Bc. P Berková) a krátké sdělení 
o barefootech. celou akci zakončila pre-
zentace velmi přínosné práce ZČU Plzeň 
o projektu „Škola zdravé chůze“, kterou 
nabízíme dále v plném rozsahu.

Diagnostika  
a terapie nohy

Mgr. M. Valešová, vedoucí katedry fyzioterapie a ergoterapie
Mgr. P. Wanka - Otto Bock
doc. Dr. I. Mauritzová, Ph.D. - děkanka Fakulty zdravotnických studií ZČU Plzeň
Přednáška „Škola zdravé chůze“

www.podiatrie.cz10
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akce se bude konat 11. března 2016 v rámci veletrhu world Beauty and spa  
v Letňanech, tradičně velký sál.

prezence: 12.30 - 13.00 hodin

Předběžný program:
13.00 - 14.00 hodin - zrak a jeho ochrana při práci pedikérky 
14.00 - 15.00 hodin - Registrační pokladny - software pro služby
15.00 - 15.15 hodin - přestávka na kávu
15.15 - 16.00 hodin - zakázané složky (látky) v kosmetice
16.00 - 17.00 hodin -  Informace z činnosti podologicko-pedikérské sekce

Workshop organizuje podologicko-pedikérská sekce pod vedením předsedkyně,  
paní Elišky Kopecké. Konečná verze programu bude na www.podiatrie.cz.  
přihlášky posílejte mailem na kopeceli@seznam.cz 
nejpozději do 29. 2. 2016 a současně s přihláškou poukažte  
na účet čps: 101 104 39 59/5500 částku pro člena ve výši 200,- kč (slovy dvěste  
korun českých), jako Vs uveďte evidenční číslo a do poznámky napište  
svoje jméno a příjmení bez diakritiky. Řádně přihlášení obdrží vstupenky zdarma  
nejpozději v 1. týdnu měsíce března 2016.  
Nečlenové se mohou workshopu rovněž zúčastnit, do přihlášky je nutné uvést  
celou adresu bydliště za účelem odeslání vstupenky a uhradí na účet společnosti  
částku 300,- kč (slovy třista korun českých).

Těším se na vás
Eliška Kopecká, předsedkyně podologicko-pedikérské sekce

Pozvánka na 8. workshop  
České podiatrické společnosti

Oznámení 
 

Relaxační víkend se bude v příštím roce konat v krásném prostředí Beskyd, termín  
24. - 26. 6. 2015. Podrobnější nabídka s programem bude zveřejněna během měsíce 
ledna 2016 na wwww.podiatrie.cz a kompletní program v č. 1 časopisu Podiatrické 
listy 2016. poptávka je nyní pro 30 osob, kapacitu je možno navýšit formou přistýlek 
i pro rodiny s dětmi, předběžná cena 2.500-2.600,- kč/os. Hušková Hana, členka 
řídící rady, pověřená organizováním relaxů, e-mail: huskovah@seznam.cz
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Nehet je fyziologickým zakončením prstce 
a spolu s touto strukturou vytváří dokonalý ce-
lek. nehty nejen chrání konce prstů, cévní 
a nervové struktury, ale vyrovnávají také tlaky 
při úchopu nebo naopak zvyšují možnost vy-
vinutí vyššího tlaku špičkou prstu. mohou být 
i prvním projevem chorob a z jejich tvaru, bar-
vy, kvality dovedeme mnoho onemocnění od-
vodit. mimo jiné mají i funkci estetickou 
a  hlavně jsou velice dobře viditelné v  letní 
obuvi, kde jsou vizitkou péče dané osoby.

příčiny poruch růstu nehtové ploténky:
•  těžká traumata s porušením nehtové plotén-

ky a s následným poškozením matrix
•  mikrotraumatizace - malá obuv, turistika, 

maraton, ultramaraton, jogging
•  infekce nehtového lůžka nebo nehtového 

valu - paronychia
• subungualní hematom
• nádorya
• výrůstky na distálním článku
• onychomykóza, onycholýza
•  psoriasa, chronické ekzémy, lichen rubrum,
•  poruchy prokrvení, metabolická onemoc-

nění - diabetes mellitus, dna, onemocnění 
štítnice

• mnohdy u hyperhydrózy
• u cytostatické léčby
• po modelaci nehtu nevhodnými prostředky,
• vliv jedovatých látek
•  mnohdy po chirurgickém odstranění  

nehtové ploténky
• hypovitaminózy

dojde-li k odloučení nehtu např. po traumatu, 
někdy po chirurgickém zákroku (odstranění 
nehtové ploténky) nebo při jiném onemocně-
ní, kdy je nehtová ploténka změněna, neroste 
do délky, ve většině případů se zbývající část 
nehtového lůžka nahrne na zůstatek nehtu 
a vytvoří zbytněním zakulacení, které násled-
ně brání v růstu. nehet nemá dostatek síly pře-
konat tuto překážku a začíná mnohdy zbytňo-
vat. V  tomto případě je velice efektivní 
tejpování a současně zlepšení prokrvení pravi-
delnou masáží nejen okolí zbytkového nehtu, 
ale také nehtového valu. pro podporu růstu je 
dobré aplikovat místně 2x denně přípravky na 
podporu zdravého růstu nehtu.
rozhodneme-li se situaci řešit a klientovi po-
moci, je nutné zjistit příčiny, které vedly k po-
ruše růstu. V  tento okamžik klientovi nejlépe 
pomůžete, když jej odešlete k lékaři.
lékař stanoví, z jaké příčiny došlo k odloučení 
ploténky, poruše růstu a zavede příslušnou 
léčbu. V  mnoha případech lékař velice úzce 
spolupracuje s  pedikérkou, která na základě 
jeho doporučení provádí abrazi nehtu, aby 
mohlo dojít k  průniku léčiva - např. u ony-
chomykóz, deformovaných nehtů nebo dopl-
ní nehtové ploténky pomocí nehtové proteti-
ky, někdy nehty pokryje vrstvou speciálního 
gelu, kterým lomivý, tenký nebo dvojitý nehet 
zpevní.
V ordinaci se často setkávám s poruchami růs-
tu nehtů po totálním snesení nehtové plotén-
ky pro zarůstání, po léčbě cytostatiky, poúra-
zové deformity, zbytky nehtu po různých 
zákrocích, zkušebním leptání apod. za dobu 

Co dělat, když nehty  
na prstcích nerostou?

KAzuIsTIKA
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zhruba 2 let eviduji skupinu 15 klientů rozdíl-
ného věku (15 - 63 let) a pohlaví (9 žen a 6 
mužů) s  poruchami růstu nehtové ploténky. 
V  souboru není zahrnut šestiměsíční chlape-
ček, kterému byl na chirurgii ve věku tří měsíců 
stržen nehtík pro zánětlivou reakci po zastřiže-
ní nehtu. za dobu 3 měsíců měl na palečku pra-
vé nožičky jen velice malý kousek nehtu a bylo 
vidět, jak navalená měkká tkáň brání v  růstu. 

naučila jsem maminku tejpovat a během 1,5 
měsíce nehet dorostl. domnívám se, že snesení 
nehtu do roku věku dítěte není nutné a je mož-
né zvolit jiné metody řešení - první je řádná 
dezinfekce po zastřižení. Každá maminka umí 
ošetřit u miminka hojící se pupík 60% lihem. Ve 
většině případů se lahvička nevypotřebuje 
a když se kůže zastřižením poraní, otření dané-
ho místa lihem je tím nejlepším ošetřením.

1. Kazuistika
Žena 63 let, léčena na kožním od 
roku 2013 - antimykotiky lokálně, 
včetně aplikace 40% urey s násled-
nou laseroterapii, z  kosmetických 
důvodů před dovolenou provede-
na modelace nehtové ploténky, 
došlo ale velmi brzy k odloučení a 
zhoršení vzhledu nehtu.

25. 8. 2015 přichází pro otok, bo-
lest a zarudnutí nehtového valu 
palce l. nohy, nehet je v přední čás-
ti vylomen do tvaru písmene U, 
zvednutý od lůžka, v  zadní části 
nerovnosti, změny barvy nehtu. 

provedena dezinfekce, hluboká 
očista valů exkavátorem, odstraně-
ní zrnek písku, úprava nehtu a apli-
kována tamponáda s  Betadine, 
dop. omývání mýdlem Nasil 2x 
denně, ponechat nehet volně, zá-
kaz náplasti. Velice rychle došlo ke 
zklidnění, zarudnutí a otok ode-
zněl do 3 týdnů, nehet nejeví 
známky růstu, a proto přistoupeno 
k  aplikaci kolagenového séra AR-
KADA 2x denně od druhé poloviny 
měsíce září. na fotodokumentaci 
je patrné pozvolné odrůstání 
nehtu a od kořene je již patrný růst 
zdravé nehtové ploténky.

Foto ze dne 25.8. 2015 - před zahájení léčby

Foto ze dne 5.10. 2015 - začátek aplikace Kolagenového séra

Foto ze dne 22.10. 2015 - efektivita po 3 týdnech
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2. Kazuistika
Žena 46 let, po ablaci nehtové plo-
ténky před 5 lety, nehet na palci 
pravé nohy zhruba do třetiny délky, 
neroste, je zbytnělý, občas na léto 
dochází na modelaci.
Květen 2015 - nehet malý, nažlout-
lý, ztluštělý, nehtové lůžko atrofic-
ké, brání v růstu.
zahájeno tejpování, aplikace spiru-
larin sérum - 2x denně, masáže.
červenec 2015 - nehet je kvalitativ-
ně zlepšen, patrný růst, nehtové 
lůžko zhojeno.

květen 2015 zahájení léčby

červenec 2015 - po 2 měsících

Závěr
defektní nebo nerostoucí ploténka je velice často velkým kosmetickým a psychickým 
problémem nejen žen. prvořadé je stanovení správné diagnózy a postupu řešení dané-
ho problému.
Jako velmi efektivní se při odstraňování bariery měkké tkáně jeví včasné tejpování se 
zajištěním dobrého prokrvení pravidelnými masážemi a s následnou pravidelnou apli-
kací vhodných prostředků na podporu růstu nehtu nebo k eliminaci mykózy.

MUDr. Marie Součková
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Cévní systém a pedikúra
V trávicím systému člověka dochází ke štěpení 
potravy. Takto vzniklé látky jsou v tekuté for-
mě vstřebávány do krevního a mízního oběhu 
a jsou rozváděny k  orgánům a tkáním těla, 
čímž zajišťují jejich výživu. 
Krevní oběh tvoří tepny a žíly. Tepny přivádějí 
okysličenou krev k tělním orgánům a tkáním, 
žíly vedou odkysličenou krev zpět k srdci.
K okysličení krve dochází v plicích. z plicního 
oběhu je krev nasávána přes levou srdeční síň 
do levé komory, při její kontrakci je krev vy-
stříknuta do aorty. Jedna z jejích větví - břišní 
aorta - se v bederní krajině dělí na dvě kyčelní 
tepny, které zásobují okysličenou krví pánevní 
orgány a dolní končetiny.
Tepny dolních končetin jsou ohrožené zúžení-
mi nebo uzávěry. K  nim dochází nejčastěji 
ukládáním lipidů (tukových látek) ve stěnách 
tepen, ale na vzniku a vývoji onemocnění mají 
svůj podíl také rizikové faktory, např. věk, kou-
ření, vysoký krevní tlak, příslušnost k mužské-
mu pohlaví, fyzická neaktivita a další. one-
mocnění se nazývá ateroskleróza nebo také 
kornatění tepen. proces kornatění tepny může 
vést až k akutnímu (náhlému) uzávěru embo-
lem, nejčastější příčinou bývá trombus uvol-
něný ze srdce, nebo trombóza (srážení krve 
uvnitř cév). Končetina je studená, cyanotická 
(namodralá), nemocný v  ní udává prudkou 
bolest. Akutní uzávěr tepny se řeší chirurgicky, 
ale také pomocí léků, které brání srážení krve 
(antikoagulancia, trombolytika, vazodilatans). 
chronický (trvalý) uzávěr tepen způsobuje 
ateroskleróza a chronický zánět (např. Bürge-
rova choroba). příznakem bývá únavnost kon-
četiny a „studená noha“, později prudká bolest 
vznikající při námaze, nejčastěji při chůzi, tak-

že nemocný kulhá nebo se při chůzi často za-
stavuje. při zhoršení stavu se bolest mění v tr-
valou, zhoršuje se vleže. Trvalá bolest znamená 
úplné ucpání tepny, neprokrvení tkáně, hrozí 
gangréna koncové části končetiny. Puls na 
tepnách je špatně hmatný až nehmatný, kůže 
je bledá nebo fialově - červená, atrofuje, mizí 
ochlupení, nehty rostou pomalu, jsou lomivé 
a deformované. sklon k infekci je již při nepa-
trných poraněních. 
Žíly dolní končetiny slouží jako pumpa. Umož-
ňuje to mimo jiné systém chlopní, které se na-
cházejí ve vnitřní výstelce (endotelu) žil a za-
braňují zpětnému toku krve. Svalovina dolních 
končetin stlačuje žíly hlubokého systému, 
krev je tlakem vytlačována směrem k  srdci, 
přičemž chlopně zabraňují jejímu zpětnému 
toku a návratu do povrchového systému. 
Jsou-li chlopně poškozené (např. těhotenství, 
genetika, obezita, trombóza), může se krev 
vracet do žil povrchového systému, tyto žíly se 
rozšiřují (výdutě) a stáčejí (tzv. křečové žíly, va-
rixy).Ke komplikacím varixů patří povrchové 
záněty žil (tromboflebitidy), záněty varixů 
a chronická žilní nedostatečnost, vzácně rup-
tura s krvácením. Flebitidu způsobuje zpoma-
lení toku krve v žíle, což vede k poškození žilní 
stěny a vzniku zánětu. příčinou bývá nadměr-
ná žilní námaha, zevní tlak nebo drobný úraz.
Trombóza hlubokých žil - jedná se o uzavření 
hluboké žíly krevní sraženinou (trombem). Je 
to nejzávažnější žilní onemocnění, neboť ohro-
žuje život člověka plicní embolií (vmetení em-
bolu do plicního řečiště). Podezření na trombó-
zu budí jednostranné otoky, tuhé lýtko a tupá 
bolest postižené končetiny, kůže je bledá, lesk-
lá, teplá, může být zvýšená tělesná teplota. 

www.podiatrie.cz16
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PREVENCE
•  Elastické bandáže DK od prstů po kolena, 

třísla
•  Mírné zdvižení dolních končetin (zlepšíme 

žilní návrat)
•  Cvičení = hýbání palci nohou, flexe - extenze 

(ohnutí, natažení) v nártním kloubu
• Dostatečná hydratace

ZÁSADY PŘI PEDIKÚŘE
1.  U klienta s jakýmkoliv (i malým) poraněním 

na noze nesmí být provedena mokrá pedi- 
kúra, neboť se rána rozmáčí, z nesterilní va-
ničky může dojít k infekci (vanička nelze ste-
rilizovat). přístrojová pedikúra lze provést 
při úzkostlivém dodržení hygienických no-
rem, dezinfekce a krytí poranění (i když 
s ním už klient přišel!).

2.  dojde-li k  poranění klienta při pedikúře, je 
nutné ránu řádně dezinfikovat, sterilně krýt 
dle rozsahu poranění, klient užívající léky na 
ředění krve nesmí ihned odejít, protože při 
chůzi se mu rána může rozkrvácet, je vhod-
né ho nechat půl hodiny v čekárně a sledo-
vat stav. nejde-li krvácení zastavit, volá pe-
dikérka rzp. 

3.  pedikérka při povinném odebírání základ-
ních informací před pedikúrou zjišťuje také 
stav nohou a pokožky. Je-li jedna končetina 
výrazně teplejší než druhá, nebo oteklá, bo-
lestivá, myslí na zánět žil (flebitida), nesmí 
klientovi ponořit nohy do teplé lázně, která 
by posílila zánět a zhoršila stav. lze provést 
přístrojovou pedikúru a klienta po ošetření 
odeslat k  lékaři. Vyhodnotí-li stav jako zá-
važný, pedikúru neprovádí a přivolá rzp.

4.  má-li klient jednu nohu výrazně studenější 
než druhou (ledovou), namodralé nebo fia-
lově červené barvy (klient s  neuropatií ne-
musí udávat bolest!), může být i černé zbar-
vení pokožky (gangréna?), nesmí být ošetřen 
ani mokrou, ani přístrojovou pedikúrou, pe-
dikérka dle domluvy s  klientem volá rzp, 
nebo okamžitě odesílá k ošetření na chirur-
gickou ambulanci (zápis do karty klienta).

5.  U klientů s varixy nesmí být prováděna masáž 
nohou, ani depilace pomocí teplých vosků.

6.  U klientek s  cévním onemocněním nesmí 
být provedena nehtová modeláž na neh-
tech nohou.

7.  U diabetického klienta s neuropatií předpo-
kládejte vždy onemocnění cévního systému 
a pracujte se zvýšenou opatrností.

8.  Během provádění pedikúry edukujte klien-
ta, jakým způsobem by si měl chránit zdraví 
cév. podporujte ho, aby nekouřil. 

PREVENCE CÉVNÍHO ONEMOCNĚNÍ  
u PEDIKÉRKY:
protože pedikúra je řemeslo prováděné vsedě 
s  minimálním pohybem, uvádím několik zá-
kladních pravidel, jak si chránit také zdraví 
svého cévního systému.
1.  Během provádění pedikúry cvičte s  prsty 

u nohou.
2.  seďte s nohama volně, nedávejte nohu přes 

nohu.
3.  stůl s objednacím diářem, notebookem ne-

mějte přímo u pracoviště, ale alespoň tak 
daleko, abyste museli ujít několik kroků.

4.  dodržujte pitný režim. Je vhodné popíjet 
v  menším množství také neperlivou mine-
rálku Magnezia.

5. nekuřte.
6.  po práci běžte domů pěšky, projděte se 

rychlou chůzí s  pejskem, pěstujte nordic 
walking, jízdu na kole, plavání, případně vy-
trvalý běh. dávejte přednost měkkému te-
rénu před silnicí.

8.  V létě chraňte dolní končetiny krémem s UV 
filtrem, nepřehánějte slunění, ochlazujte 
nohy studenou sprchou, příp. krémem 
s ochlazujícími prvky. 

9.  preventivně noste elastické podkolenky ales-
poň v  létě. Máte-li již varixy, navštivte cévní 
ambulanci, v  létě noste stahující punčochy 
důsledně, užívejte léky nebo potravinové do-
plňky na zlepšení žilní stěny, ošetřujte pokož-
ku nohou preparáty na zlepšení stavu žil (Ve-
noruton, lioton 100000, révová mast atd.). 

10.  zařaďte do jídelníčku pohanku, zeleninu, 
hroznové víno. 

11.  při sledování televize mějte nohy v mírně 
zvýšené poloze.

Eliška Kopecká
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MEZINÁRODNÍ VELETRHY 
KOSMETIKY, KADEŘNICTVÍ, 

ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO 
STYLU, WELLNESS A SPA

PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL

PVA EXPO PRAHA
PRAHA 9 – LETŇANY

11. – 12. 3. 2016
9. – 10. 9. 2016
VÍCE NEŽ 300 VÝSTAVNÍCH 
STÁNKŮ A CELODENNÍ 
ATRAKTIVNÍ PROGRAM: 

• Anti-aging program, relaxace 
a regenerace

• Aromaterapie, masáže
• Soutěže v líčení, účesech, 

nail artu a manikúře
• Kadeřnické show
• Módní přehlídky
• Současné trendy v kosmetické 

péči i líčení
• Celodenní program péče o nohy: 

na stánku ČPS, v odborných 
saloncích i nabídka produktů 
na výstavních stáncích.

15%
 SLEVA PRO

VYSTAVOVATELE ČPS

KOSMETICKÝ VELETRH – PRAHA LETŇANY

11. – 12. března 2016



21. kosmetický veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA 2016 opět 
v moderních halách areálu PVA EXPO PRAHA – LETŇANY 

v předjarním týdnu 

11. a 12. března 2016
Pro očekávaných dvacet tisíc návštěvníků nabídne své novinky i  tradiční výrobky téměř 350 
vystavovatelů zastupujících několik set známých a  prestižních značek profesionální kosmetiky 
s přípravky pro wellness, spa a lázeňskou a hotelovou péči i výrobky pro � nální spotřebitele.

Anti-aging péče, péče o nohy, masáže, relaxace, regenerace
V několika saloncích i na hlavním podiu bude probíhat program věnovaný zkrášlovacím metodám a anti-
aging, péči, aromaterapii, relaxaci, regeneraci, metodám alternativní péče o zdraví i vzdělávání v těchto 
oblastech. Témata i praktické ukázky budou prezentovat nejen přední odborníci z kosmetického oboru, ale 
též odborníci na masáže a fyzioterapii, podiatrii, akupresuru, aromaterapii, kosmetiku pozitivně ovlivňující 
duchovní sféru člověka a další obory. Partnery pro odbornou spolupráci jsou největší oborová sdružení 
jako Unie kosmetiček, Česká podiatrická společnost, Česká asociace wellness, Asociace pracovníků 
v regeneraci, Asociace Českých aromaterapeutů, Česká aromaterapeutická společnost, Dexter Academy, 
sdružení pro kosmetiku „PROKOS” a velká řada dalších specialistů.

Veletrh nabízí návštěvníkům nejen inspiraci, ale i  poradenství a  prevenci: nejlepší odborníci budou 
připraveni zodpovědět dotazy i poskytnout praktické rady pro pěstění půvabu i zdravý životní styl. Patří 
k němu jako základ duševní pohoda, zdravá seberealizace a pozitivní přístup k sobě i okolí.

Trendy v líčení, účesech, odívání – look 2016
Nejznámější kosmetické značky a trendy budou prezentovány již tradičně v podání vizážistů Pavla Bauera 
i Štěpánky Podroužkové, stejně tak na podiu předvedou své úspěšné kadeřnické show Honza Hlaváček, 
Martin Loužecký, Romana Topinková, Honza Špilar a další úspěšní kadeřníci i výherci soutěží. Velkou oblibu 
si získaly módní přehlídky v podání řady českých miss a dalších známých tváří show businessu za účasti 
předních návrhářů, butiků a oděvních značek.

Soutěže veletrhu
K programu budou nedílně patřit každoroční prestižní klání. K „highlights” patří dlouho očekávaná týmová 
soutěž Pavla Bauera „CREATIVE IMAGE TEAM”, další prestižní soutěží bude „FOTOMAKE-UP” pořádaný 
skvělou vizážistkou a  mezinárodní mistryní 2002 Štěpánkou Podroužkovou, tentokrát na téma „Season 
make-up”.

Soutěž v  nail artu bude opět o  kresbě, nadání a  kreativitě, převážně ve 2D. Opět se bude soutěžit 
v  prodlužování a  zahušťování řas, z  této soutěže stejně jako z „nehtových” soutěží se budou nejlepší 
designerky kvali� kovat do zahraničí. K vidění bude dokonalá modeláž nehtů, manikúra, zdobení nehtů 
a mnoho dalšího. Nebudou chybět ani juniorské soutěže: � nále školních soutěží v make-upu, v účesové 
tvorbě a  body artu, stejně tak soutěže mladých designerů. Odlehčením pro zúčastněné bude soutěž 
věnovaná nejen kráse, ale především dobré fyzické kondici a vypracovanému tělu mužů i žen, pořádaná 
pod názvem Beauty & Fitness Cup.

Pro členy České podiatrické společnosti je na pátek odpoledne opět připraven workshop, 
na veletržním stánku této společnosti bude po oba dny poskytováno poradenství zdarma. 

Členové ČPS mohou obdržet vstupenky na veletrh zdarma.
Fotogalerii z předešlých akcí, videa, aktualizovaný program jakožto i další informace 
o veletrhu najdete na našem webu a Facebooku:
WEB: www.WorldOfBeauty.cz – www.BeautyExpo.cz – www.KosmetickyVeletrh.cz
Facebook: www.FaceBook.com/KosmetickyVeletrh
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Tradičně počátkem měsíce září se konal na vý-
stavišti v  Letňanech veletrh World of Beauty 
and spa, kterého se zúčastnila jako obvykle 
česká podiatrická společnost. na stánku čps 
probíhaly konzultace ohledně problémů kli-
entů a oba dny probíhala registrace nových 
členů do naší společnosti. členky řídící a do-
zorčí rady společnosti trpělivě odpovídaly na 
dotazy nejen z řad veřejnosti. návštěvníci měli 
možnost využít zcela zdarma screeningové 
podiatrické vyšetření. 
V pátek se konal 7. workshop určený pro pro-
fesionály v  oboru. Účastníci měli možnost si 
vyslechnout přednášku pana dr.rer.nat.habil. 
eckharda Hanische z německa: použití krémo-
vé pěny u hyperhidrózy - technologie a studij-
ní výsledky firmy allpresan.
Firma MDM seznámila přítomné s technologií 
metody a také prezentovala velmi zajímavou 
kazuistiku. zástupce firmy, paní alena svátová 
zdůraznila právě možnost celostního pohledu 

a význam vlivu cns při ošetřování chronic-
kých ran nejen u diabetiků.
o  nových produktech přírodního rázu firmy 
pharmalink hovořil zástupce firmy pan Gold-
mann. zaměřil se na využití přípravků v nasta-
vení hygienického režimu chronických ran, 
dezinfekce a ošetření onychomykóz.
mUdr. marie součková hovořila o zákonech, 
národní soustavě povolání a současných legis-
lativních podmínkách požadovaných pro au-
torizované osoby právnické nebo fyzické za 
účelem provádění odborných zkoušek pro 
obor pedikérka a nehtová designérka.
Prezidentka požádala podologicko-pedikér-
skou sekci a její členy o revizi náplně oboru 
s  tím, že společnost má možnost na základě 
odůvodněných požadavků požádat MŠMT 
o úpravu náplně oboru, včetně zkoušky apod. 
paní pavla chadrabová přednesla zajímavé ka-
zuistiky z praxe, včetně fotodokumentace. Jed-
nalo se o první ukázku problematiky, která se 

Podzimní veletrh v Letňanech 



www.podiatrie.cz 21

podiatrické listy 3/2015

ve dnech 4. - 5. září 2015

v praxi objeví a kdy si pedikérka musí poradit. 
Paní Eliška Kopecká, předsedkyně podologic-
ko-pedikérské sekce a paní Hana Hušková 
sdělily, že nyní pracují na náplni činnosti sekce 
a brzy se o informace podělí. 
U příležitosti jubilejního 20. veletrhu World 
OF BEAUTY & SPA předala 4. září 2015 paní 
Ing.  Lenka Konečná ocenění za spolupráci 
a podporu letitým firemním partnerům. oce-
nění za českou podiatrickou společnost pře-
vzala prezidentka paní mUdr. marie součková.

V sobotu 5. září 2015 se měla konat I. meziná-
rodní soutěž o pohár veletrhu World Beauty 
and Spa pro dvě kategorie - klasická a přístro-
jová pedikúra. pro malý zájem soutěžících byla 
soutěž zrušena. V roce 2015 se v čr nekonala 
pro malý zájem profesionálů žádná soutěž 
v pedikúře. 
děkuji elišce Kopecké a dalším členkám za od-
vedenou práci na stánku, pomoc s organizací 
a realizací workshopu.

MUDr. Marie Součková, prezidentka ČPS
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cukrovka je chronické onemocnění, které se proje-
vuje zvýšenou hladinou krevního cukru. Vyšší hladi-
na cukru však nebolí, nicméně jsou komplikace 
cukrovky, které jsou spojené s bolestmi dolních 
končetin. Jednu velkou skupinu onemocnění, která 
zapříčiňuje bolesti nohou cukrovkářů, je diabetická 
neuropatie, neboli diabetické onemocnění nervů 
dolních končetin. Toto onemocnění je způsobené 
poškozením velmi drobných cév, které zásobují 
krevní výživou nervy dolních končetin. čím déle 
cukrovka trvá, čím vyšší je hladina krevního cukru, 
čím vyšší je cholesterol, tím vyšší je pravděpodob-
nost, že v důsledku cukrovky toto onemocnění 
vznikne. nicméně, nejen cukrovka způsobuje one-
mocnění nervů, často je za tímto onemocněním 
schované jiné onemocnění, například infekční (bo-
reliosa) nebo i alkohol.
diabetické onemocnění nervů dolních končetin má 
mnoho projevů. může dojít ke ztrátě schopnosti 
pociťovat tlak, bolest a teplo. Bolest je signálem ne-
bezpečí. při ztrátě těchto pocitů může snadno dojít 
k poškození nohou. nejednou přijde pacient do 
ambulance s defektem, o kterém ani neví, protože 

nohy necítí. při těchto projevech lidé nejednou, ve 
snaze se vyléčit, absolvují někdy až šarlatánskou 
léčbu, s vírou, že jim to uleví od potíží. 
zejména při formě, která vede ke ztrátě citlivosti, je 
důležitá denní kontrola nohou, o které by měli být 
pacienti řádně poučení při návštěvě svého diabeto-
loga, ať už sestrou či lékařem. Mezi další projevy 
patří svalová slabost a zhoršená kloubní pohybli-
vost nohou, častým projevem jsou drápovité nebo 
kladívkové prsty na nohou. 
Každý, kdo pracuje s nohami, by měl znát velmi jed-
noduché testy, které se provádí ke stanovení tíže 
tohoto onemocnění. plošně zadáváme pacientům 
dotazník, kde zjišťujeme míru a druh potíží. V do-
tazníku se dotazujeme na zhoršení citlivosti rukou 
nebo nohou, pocit pálivé bolesti, těžkých a slabých 
nohou, píchání nebo bodání v nohou, zjišťujeme 
přecitlivělost na dotyk, schopnost rozlišit teplou 
a studenou vodu, zda příznaky bývají horší v noci, 
na suchost kůže, praskliny a v neposlední řadě také 
na amtutaci.
 V naší ordinaci jsme prokázali, že i dobře vyplněný 
dotazník zakládá podezření na toto onemocnění 
jen u 30% pacientů, proto doplňujeme automatic-
ky vyšetření klinické (viz níže), kde jsme při static-
kém zhodnocení našeho souboru, odhalili dalším

Diabetické onemocnění  
nervů dolních končetin 
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cca 30-40% nemocných jistou formou neuropatie. 
neuropatii v ordinaci orientačně vyšetřujeme mo-
nofilamenty, které vyvíjejí tlak 10g na 1 mm2, vyšet-
řujeme na 4 místech na plosce nohy, dohromady 
tedy 8 bodů. monofilamenta musí být přikládána 
na místa, kde se nevyskytují hyperkeratózy. Pacient 
musí určit místa vyvíjeného tlaku. pokud necití je-
den bod, zakládáme podezření na onemocnění 
nervů. Dále vyšetřujeme ladičkou, jedná se o gra-
duovanou ladičku 128 Hz, ladičku přikládáme na 
kloub palce, popř. 1. metatarz. Hodnotíme stupnicí 
od 0 do 8, dle udání citlivosti vibrací daného paci-
enta. pomocí ladičky vyšetřujeme hluboké čití. U 
nás v ordinaci také standardně používáme pomůc-
ku zvanou neurotip, kterou zjišťujeme diferenciaci 
ostrých a tupých předmětů na plosce nohou. další 
vyšetření je zjištění schopnosti rozlišit teplo a chlad 
pomocí pomůcky zvané Tipterm. Součástí scree-
ningu je také měření teploty, která musí být na 
obou dKK souměrná. pokud je teplota asymetrická, 
noha oteklá, s prokázanou neuropatií, zakládáme 
podezření na charcotovou osteoatropatii (destruk-
ce kostí a kloubů na podkladě neuropatie). Všímá-
me si celkového vzhledu nohou, přítomnosti hyper-
keratóz, defektů, kladívkovitých prstů, zarůstajících 
nehtů...
nedílnou součástí vyšetření je edukace, kde zdůraz-
níme nutnost každodenní kontroly nohou, jejich 
hygieně a péči. Doporučíme vhodné přípravky na-
příklad s obsahem urey, vhodnost suché pedikúry, 
vhodné řešení zarostlého nehtu. neméně důležitá 
je také obuv a speciální vložky. o diabetické obuvi 
si řekneme více příště. 

MUDr. Koliba Miroslav, Bc. Šimková Martina
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„Včasnou diagnózou a účinnou léčbou je možné zabránit am-
putacím až v 80 procentech případů,“ potvrzuje jeden z před-
ních českých podiatrů Emil Záhumenský. Je proto podle něj 
důležité všímat si symptomů a žádnou ranku nepodceňovat. 
„Rozhodující je včasné zahájení léčby na specializovaném pra-
covišti, které se zabývá nejenom bezprostředním ošetřováním 
vředů. Podiatři mají totiž v  posledních letech stále více mož-
ností, jak se pokusit o záchranu končetiny, která by byla dříve 
důvodem k  amputaci,“ doplnil Záhumenský, jenž se zabývá 
léčbou chronických ran mimo jiné pomocí doplňkové fyzikální 
terapie MDM. 
Osmdesátiprocentní naděje 
Tu využívají čeští lékaři více než pět let nejen k léčbě chronic-
kých ran, ale také k tlumení následků diabetické polyneuropatii 
či chronických bolestí. V desíti MDM Centrech léčili již více než 
dva a půl tisíce pacientů. 
Ti s ranami na nohou mohou terapii podstoupit na třech speci-
alizovaných pracovištích: v Praze, ve Zlíně a v Opavě. Podle ne-
dávných výsledků z  lékařské praxe terapie výrazně pomohla 
82 procentům pacientů se syndromem diabetické nohy. 
Léčba je zcela neinvazivní, nebolestivá a pacienta nijak nezatě-
žuje. Má minimum kontraindikací a žádné nežádoucí účinky. 
Pokud se tedy u zákazníků setkáte s projevy chronických ran či 
neuropatických bolestí, poraďte jim bezplatnou konzultaci 
s některými z  lékařů z MDM Center. Ti dokážou určit, zda jim 

terapie pomůže od bolesti či k nastartování léčby chronických 
ran. Terapie se skládá z 13 procedur v trvání 10 po sobě jdou-
cích dnů, včetně víkendu (první 3 dny probíhá procedura 2x 
denně, poté 1x denně), procedura trvá 30 minut. 
Zlepšení bývá patrné již na konci první desetidenní série, kdy se 
rána zpravidla vyčistí, ohraničí vůči okolí, ustoupí okolní zánět 
a otok. Rána zarudne a pozorujeme ostrůvky granulující tkáně 
od periferie ke středu. Nastartuje se tak proces vlastního hoje-
ní, který ale nadále potřebuje svůj čas a podporu dalších léčeb-
ných postupů.
Příznivé účinky terapie potvrdily klinické studie i praxe. Studii 
zaměřenou na léčbu chronických ran vedl tým předních čes-
kých diabetologů: prof. Milan Kvapil, přednosta interní kliniky 
FN Motol a MUDr. Emil Záhu-
menský, uznávaný český lé-
kař. Zkoumali vliv terapie na 
patnácti pacientech, kterým 
hrozila amputace dolní kon-
četiny. Radikální zákrok po 
dobu klinického sledování 
nemusel podstoupit nikdo, 
po roce sledování bylo nutné 
přistoupit pouze k jedné am-
putaci. Rány se zmenšily 
v průměru o 54 %.

redakce

I malá ranka může být nebezpečná
Nepodceňujte příznaky tzv. diabetické nohy
začíná to velmi nenápadně, následky ale mohou být fatální: poranění, které může vést do 
několika dnů k zanícení i šíření infekce často končí až amputací. Tzv. syndrom diabetické 
nohy postihne zhruba pět procent diabetiků, téměř polovina z nich se pak nakonec musí 
podrobit amputaci (to je asi 7500 amputací ročně). Všímejte si proto u svých klientů i ma-
lých ranek na chodidlech a ptejte se jich, jak se jim hojí. 



15 % UREY

ALOE VERA

PUPALKOVÝ
OLEJ

MAST
A 

KRÉMOVÁ 
PĚNA

252 28 Černošice � tel.: +420 251 642 165 
e-mail: info@gps-ofa.cz � www.gps-ofa.cz

Gesunde Haut. Gesundes Ich.

NA 
MOZOLY

A 
PRASKLINY

Krémová pěna a lipidová mast Allpresan č. 4
• Na velmi suchou až popraskanou pokožku nohou
• Přirozeně redukují mozoly, hojí praskliny a obnovují kožní bariéru
• Zmírňují nepříjemné pocity pnutí, svědění a pálení
• Krémová pěna nezanáší póry, rychle se vstřebává a nemastí
• Lipidová mast poskytuje vyživující noční péči
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zdravá pokožka nohou je otázka rovnováhy. 
Vyvážeností mezi množstvím vlhkosti obsaže-
né v pokožce a mírou jejího odpařování přes 
svrchní vrstvy kůže. V případě suché pokožky, 
kdy je narušená její bariérová funkce, se voda 
ztrácí rychleji, než je tělo schopné ji doplňo-
vat. Uzavírá se tak bludný kruh s  neblahým 
vlivem na stav celých našich dolních končetin. 
Většina z nás nohám často náležitou péči ne-
věnuje. nevšímáme si jich, a přitom nám slou-
ží každý den a podávají maximální výkony bez 
náležitého ocenění.
stav neléčené suché pokožky se rychle zhor-
šuje. mazové žlázy přestanou plnit svou funk-
ci, vytvoří se mozoly, zatvrdliny a posléze 
praskliny. Ty bolí, později i krvácejí a jsou 
vstupní branou pro zánětlivé infekce. V tomto 
momentě si již není radno zahrávat a je třeba 
navštívit specialistu, který Vás naučí, jak o vel-
mi suchou pokožku pečovat.

typickými příznaky suché pokožky jsou: 
• nepříjemné pnutí 
• necitlivá, zatvrdlá místa 
• pocity brnění a svědění 
• hluboké trhlinky v kůži 
• krvácení

suché kůži je potřeba především dodat vlh-
kost, což je možné docílit přípravky s  dosta-

tečným obsahem urey, a dále vytvořit na po-
kožce ochranný film pomocí lipidů. Firma 
Allpresan vyvinula speciální řadu produktů 
péče o nohy číslo 4 zacílenou na léčbu velmi 
suché pokožky a odstranění doprovodných 
projevů. Vyšší procento obsahu urey ve výrob-
cích (15 %) velmi jemně a přitom efektivně 
vyhlazuje pokožku, zlepšuje její strukturu a re-
dukuje mozoly. Tato řada sestává ze dvou vý-
robků: krémové pěny a lipidové masti. 
Krémová pěna lehce do pokožky proniká, ne-
zanáší póry a na povrchu vytváří ochranou síť, 
která kůži chrání před vnějšími vlivy. nemastí 
a rychle se vstřebává. Je určená pro denní 
péči. lipidovou mast je vhodné použít jako 
noční doplňkovou péči, kdy kůži dodáme chy-
bějící lipidy.

stačí chvilka každý den a brzy dáte svým  
mozolům a suché kůži sbohem.
•  Ošetřujte své nohy každý den krémovou  

pěnou č. 4 a na noc aplikujte lipidovou mast.
•  Obrušujte kůži pravidelně na chodidlech 

kvalitní pemzou nebo pilníkem.

allpresan, to je péče o nohy, která má smysl 
a systém. Jednotlivé produktové řady na sebe 
navazují a společně obnovují přirozenou 
funkci kůže. zdravá pokožka je i zdravé já.

Jak na popraskanou  
a mozolnatou pokožku?

Všechny produkty jsou testovány a doporučeny německou asociací  
alergologů a astmatologů DAAB. 

Výhradní distributor kosmetiky Allpresan pro Českou republiku je firma G. P. S. Ofa s.r.o.  
www.gps-ofa.cz
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Pátek 15. ledna 2016

9.00  - 12.00 hodin •  Registrace účastníků

10.00 - 11.00 hodin • Presymposium  
Syndrom diabetické nohy - definice, diagnostika, základy léčby, 
opakování, MUDr. Miroslav Koliba, odborný garant kongresu 

12.00 - 14.30 hodin •  I. blok 

12.00 - 12.15 hodin • Uvítání, otevření kongresu

12.15 - 12.45 hodin •  Léčba diabetu ve 21. století 
MUDr. Jitka Homolová, Diabetologické centrum,  
Městská nemocnice Ostrava p.o. 

12.45 - 13.15 hodin • Jak předcházet rozvoji syndromu  
diabetické nohy, MUDr. Marie Součková, 
Lékařské podiatrické centrum, Praha

13.15 - 14.00 hodin • Nové světové doporučení pro léčbu 
syndromu diabetické nohy, MUDr. Miroslav Koliba, 
Diabetologická a podiatrická ambulance, Vratimov

14.00 - 14.30 hodin • Přehled odlehčovacích pomůcek  
v prevenci a léčbě syndromu diabetické nohy 
MUDr. Vladimíra Fejfarová  Ph.D.,   
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

14.30 -16.30 hodin •  Workshopy, coffee break,  
prezentace firem

16.30 - 18.30 hodin • II. blok  

16.30 - 17.00 hodin • Ischemická choroba dolních končetin 
u diabetiků, prim. MUDr. Dušan Kučera PhD., Vaskulární centrum, 
Vítkovická nemocnice člen skupiny AGEL, Ostrava

17.00 - 17.30 hodin • Kompresivní terapie a její význam  
a použití v každodenní praxi, Mgr. Renata Čížková,  
Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové, Medical manager Aries, a.s

17.30 - 18.00 hodin • Náprava zarůstajících nehtů  
Metodou Arkady -  využití u diabetiků, MUDr. Jaroslav Lux, 
Centrum zdraví Medicia, Ostrava

18.00 - 18.30 hodin • Diabetická neuropatie od diagnostiky 
přes rizika k léčbě, MUDr. Miroslav Koliba, Diabetologická  
a podiatrická ambulance, Vratimov

19.30 - 23.00 hodin • Večeře a společenský večer s hudbou

Sobota 17. ledna 2015

9.00 - 10.30 hodin • III. blok 

9.00 - 9.30 hodin • Vývoj dětské nohy a rizika v souvislosti  
s diabetem, MUDr. Vladimír Holoubek,  
Columna centrum, Brno

9.30 - 10.00 hodin • Cvičení a vhodná obuv jako prevence  
i terapie nejčastějších ortopedických vad a funkčních  
poruch nohou dětí, Ing. Jana Vašková, ČOKA, Zlín,  
Columna centrum, Brno

10.00 - 10.30 hodin • Vrozené a získané vady nohou -  
přístup ortopedického protetika MUDr. Krawczyk Petr,  
PROTEOR CZ s.r.o.,  Ostrava 

10.30 - 11.00 hodin •  Coffe break, prezentace firem

 11.30 - 13.00 hodin • IV. blok 

11.30 - 12.00 hodin • Diabetik v nelékařské praxi  
Hušková Hana odborný školitel v přístrojové pedikúře, Pardubice.

12.00 - 12.30 hodin • Jaké znalosti o obuvi a zdravotních 
aspektech obouvání by měl mít odborník na nohy  
PhDr. Vlasta Mayerová, ČOKA Zlín 

12.30 - 13.00 hodin • Pojištění podnikatelských rizik  
v rámci živnosti pedikůra, 30 min, Tereza Kiszová,  
Pojišťovací poradce specialista

 
Workshopy (firemní) - budou upřesněny.

Registrace a informace na  
www.diabetologieostrava.cz

Multidisciplinární přístup v péči o nohy diabetiků
Místo konání: Sanatoria Klimkovice, 742 84 Klimkovice - Hýlov
Termín konání: 15. - 16. ledna 2016 (pátek a sobota)

dovolujeme si Vás pozvat na třetí ročník konference, která je určena pro všechny, jež zajímá péče 
o nohy diabetiků. přednášky budou určeny pro pedikérky, fyzioterapeuty, podiatry, lékaře,  
zdravotní sestry, tedy pro všechny, kteří pečují nejen o nohy diabetiků.
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milé členky, členové a všichni příznivci české 
podiatrické společnosti, opět vás zdravím a ví-
tám na řádcích sloupku bezpečí, který je zde 
s drobnými právními radami. podiatrické listy 
jsou přednostně určeny pedikérkám, pediké-
rům, ale také lékařům, fyzioterapeutům a dal-
ším pracovníkům v oblasti péče o nohy. připo-
meneme si, že se nemůžeme svým zákazní-
kům zcela rozdat, a tak dnešní sloupek bude 
i o tom, že bychom mohli profesně i lidsky vy-
hořet, a jak předcházet tomu, abychom 
v  onom denním kolotoči zůstali „normální“. 
a být normální, jak kdysi předpovídal moudrý 
pan Jan Werich, bude jednou to vůbec nejtěž-
ší. a také se podíváme do tak trochu zakázané 
a obávané nejagresivnější možnosti ochrany 
svého života a zdraví a ochrany svého majet-
ku, a to užitím střelné zbraně, jejíž užití je 
striktně upraveno zákonem.

abychom ke svému pracovnímu okolí nevy-
hořeli, je nutné si některé věci nejprve trochu 
srovnat v hlavě. samozřejmě, žijeme v ekono-
mické době, kdy společný jmenovatel téměř 
všech našich činností jsou prostě peníze. proto 
je samozřejmé a také asi správné, že kdo více 
dělá, tak si i více vydělá. a tak provozovny pe-
dikúry, fyzioterapie, i soukromé lékařské am-
bulance v  česku mají otevírací dobu různou. 
od 4-5 hodin denně, po práci jen na objedná-
ní, až po 12-13 hodinový maraton denně se 
zákazníky, kteří chtějí tu svoji službu pokud 
možno jak profesně, tak lidsky stále na nejvyš-
ší úrovni, každý měsíc, každý rok. Výkonní 
sportovci mají po závodě relax - odpočinek 
spojený s  masážemi a celkovým uvolněním. 

pro ty nejzatíženější podiatrické pracovníky 
platí pravidla podobná a nalezení jakékoliv 
jiné aktivity, nežli té své pracovní, je balzá-
mem na duši. dopřát si masáž, kosmetické 
ošetření, návštěvu kadeřnice, nebo se občas 
jen toulat pár hodin v  klidu lesa, je nutné 
k  udržení psychické kondice, dobré nálady 
a tím i příjemného dojmu vůči svým klientům. 
Jedno je však jisté. Bez aktivní podpory rodiny 
dlouhodobé „špičkové výkony“ podávat ne-
budeme, a když ano, odnese to po určité době 
naše zdraví. a rozumné udržování zdraví je 
právě náplní naší práce proto musí být toto 
zdravotní vědomí v nás jako „v koze“.

A jak je to tedy s tou extrémní možnou ochra-
nou života, zdraví a majetku střelnou zbraní? 
základní právní normou je pro nás v čr zákon 
č. 119/2002 sb. o zbraních a střelivu, který nám 
v jednotlivých paragrafech jasně stanovuje, jak 
můžeme se zbraní manipulovat a zejména za 
jakých podmínek ji také použít. při výkonu své 
profese nepožíváme právní ochrany veřejného 
činitele, jako třeba příslušník policie čr nebo 
jiných ozbrojených sborů, a tak pro nás platí, že 
střelnou zbraň můžeme použít pouze v krajní 
nouzi dle ust. § 28/1 tr. zákoníku, kdy čin jinak 
trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí pří-
mo hrozící zájmu chráněnému trestným záko-
nem, není trestným činem, nebo v nutné obra-
ně dle ust. § 29/1 tr. zákoníku, kdy čin jinak 
trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící 
nebo trvající útok na zájem chráněný trestním 
zákonem, není trestným činem. ale pozor. ne-
jde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto ne-
bezpečí za daných okolností odvrá tit jinak, 

SLOUPEK BEZPEČÍ 
Opět něco o bezpečnosti  
aneb Sloupek o ochraně života,  
zdraví a našeho majetku
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anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povi-
nen je snášet. a nejde ani o nutnou obranu, 
byla-li obrana zjevně nepřiměřená způsobu 
útoku. dokonce o nutnou obranu nepůjde ani 
tam, kde útok již fakticky skončil nebo kde pa-
chatel reaguje na útok takovým způsobem, že 
útok ve skutečnosti oplácí a nikoliv odvrací. 

Rada na závěr. Pořídit si střelnou zbraň, nebo 
nepořídit? Minule jsme si říkali, při zvažování 
pojištění provozovny, že jakákoliv ochrana na-
šeho majetku se nám vyplatí, ale jen od určité 
výše. se zbraní je to trochu jinak, tam jde spíše 
o „nás“, nežli o peníze. Jestliže si myslíte, že 
vám hrozí nějaké, třeba i dlouhodobé nebez-
pečí, jděte do toho, ale zde vám jako u pojistky 
nebude stačit určitá finanční hotovost na poří-
zení Zbrojního průkazu a střelné zbraně. Bude 

se jednat o nabytí zcela jiného právního vědo-
mí a znalostí v oboru lidské činnosti, která je 
na druhé straně řeky života, než kde se spolu 
se svými zákazníky denně pohybujete. a pa-
matujte. Když jde o střelnou zbraň, je to jen 
kousek od smrti. následek nejde napravit ani 
za léta.

přeji vám hezké zimní dny plné taškařic a zim-
ních radovánek s osobami blízkými i těmi nej-
bližšími. To je totiž to, co nás drží nad vodou, 
abychom vše zvládali s veselou myslí a upřím-
ně provozovali službu pro druhé. sloužit dru-
hým neznamená však dělat slouhu, na to také 
nezapomínejme.

na setkání u příštího sloupku bezpečí se těší

Přemysl Maixner
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Brzy ráno v sobotu 17.10. 2015  jsme v počtu 24 členů 
vyjeli autobusem z prahy na návštěvu 30. výročního 
veletrhu  Beauty Forum München.
cesta velmi rychle ubíhala a v poledne jsme stáli před 
vstupní branou. Ve třech výstavních halách jsme si 
prohlédli nabídky firem v  péči o nohu, v  kosmetice, 
v  manikúře, dále soutěže v make-upu, malování na 
tělo, profi líčení nebo kadeřnickou soutěž. Viděli jsme 
lehátka nového typu na wellness procedury, velkou  
nabídku přístrojů, nástrojů pro různé odbornosti, 
včetně oblečení apod. Také jsme  využili možnosti sle-
dovat  zdarma  přednášky ve Fuss pointu.  
po uzavření hal jsme přejeli autobusem do rodinného 
hotelu Grasbrunner, kde jsme u večeře individuálně 
pohovořili nejen na téma veletrhu, profese a přátelsky 
jsme poseděli. Brzy ráno po snídani jsme přejeli zpět 
na veletrh, mnozí si nakoupili zajímavé produkty i vý-
robky do praxe. Navštívili jsme společně s  panem  

Beauty Forum München
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30. výroční veletrh

Janem Wielandem, zástupcem firmy allpresan 
v čr, stánek firmy, kde nám byly předvedeny 
nové výrobky, které se budou distribuovat 
v roce 2016.  
obdobně tomu bylo i na jiných stáncích, kde 
jsme viděli novou šponu  firmy  ruck tzv. or-
TOGRIP SYSTÉM. U firmy BS Spange došlo 
k inovaci ve smyslu šíře špony.  na stánku zFd 
(Zentralverband der Podologen und Fussphle-
ger Deutschland) jsme si vzájemně vyměnili 
informace k  náplni oboru pedikér, podolog, 
kompetence u nás a v německu dle odpovída-
jícího vzdělání. V neděli 18. října 2015 jsme se 
vrátili k večeru do prahy s tím, že každý z nás si 
našel informace, které potřeboval nebo i nové 
dosud nepoznané.

Všem se návštěva veletrhu líbila. Účastníci zá-
jezdu chtějí akci opakovat v roce 2016. Uvidí-
me, zda se podaří opět zajistit zdarma vstup 
na některý z  veletrhů v  období roku 2016. 
chystá se jich tam mnoho.



30. a 31. 10. 2015 se konal v remschei-
du (Německo) seminář pro anglicky 
mluvící odborníky s tématem diabetic-
ké nohy - zejm. charcotovy artropatie. 
své přednášky zde měli němečtí lékaři 
(a. Koller a d. schraeder), dále zde vy-
stoupili ortopedičtí technici (F. Fischer 
a  r. Haimerl) a odborníci firmy schein 
(s. Werner a ch. Heise). semináře se 
účastnili odborníci z 9 zemí, česká re-

publika byla zastoupena zástupcem fir-
my schein pro čr, mUdr. m. Havrdou, 
diabetologem z Ostravy MUDr. M. Koli-
bou a protetikem z prahy Jakubem su-
zanem. V české republice se uskuteční 
velká podiatrická konference s  firmou 
schein na téma „podiatrie a pohybový 
aparát“ ve dnech 2. - 3. 6. 2017 v Hradci 
Králové.

5. mezinárodní seminář firmy Schein
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akce a kurzy ČPS

veletrhy v zahraniČí 2016

15. - 16. 1. 2016  •  Multidisciplinární přístup v péči o nohy diabetiků  
Sanatorium Klimkovice, www.diabetologieostrava.cz

27. 2. 2016   •  Podiatrické minimum - vyšetření na podoskopu  
a se systémem PODOCam  
medsport, Foerstrova 1656, 500 02 Hradec Králové

28. 2. 2016  •  Technická úprava podiatrických vložek
medsport, Foerstrova 1656, 500 02 Hradec Králové

12. 3. 2016  •  Zhotovování termoplastických vložek firmy Schein  
medsport, Foerstrova 1656, 500 02 Hradec Králové

13. 3. 2016  •  Práce s vložkami Vasyli Medical (Austrálie) 
medsport, Foerstrova 1656, 500 02 Hradec Králové

4. - 6. 3. 2016  •  BEAUTY DÜSSELDORF  
http://www.beauty.de/home_1

11. - 12. 3. 2016  •  WORLD OF BEAUTY & SPA - Praha Letňany

9 - 10. 4. 2016  •  Gut zu Fuss Stuttgart
http://www.cosmetica.de/gut-zu-fuss-stuttgart/

23. - 24. 4. 2016  •  BEAUTY FORUM LEIPZIG
https://www.leipziger-messe.de/

18. - 19. 6. 2016  •  Cosmetica Frankfurt
http://www.cosmetica.de/cosmetica-frankfurt/

17. - 18. 9. 2016  •  Cosmetica Hannover  
http://www.cosmetica.de/cosmetica-hannover/

22. -  23. 10. 2016  •  BEAUTY FORUM MNICHOV
www.beauty-forum.com/messen.html

5. - 6. 11. 2016  •  Cosmetica Berlin
http://www.cosmetica.de/cosmetica-berlin/

více na www.podiatrie.cz




