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MUDr. Marie Součková 
prezidentka společnosti

MUDr. Miroslav Havrda 
1. viceprezident

MUDr. Jarolav Lux 
2. viceprezident Eliška Kopecká, předsedkyně  

podologicko-pedikérské sekce  
a členka ŘR
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Hana Hušková, členka ŘR
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MUDr. Vladimír Holoubek 
předseda dozorčí rady

Pavla Chadrabová 
členka DR

Mgr. Monika Kadeřábková 
členka DR

Nové vedení České podiatrické společnosti z.s.
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MEDICALTECH s.r.o. znamenal vždy základní přístrojové vyba-
vení pro korektivní dermatologii - lasery a přístroje pro odstra-
nění výrůstků na těle, omlazení a vylepšení kontur těla. 

Stále častěji jsme však zjišťovali, že problémem naší civilizace 
není jen snaha vypadat dobře, mladě, ale jsou zde i další pro-
blémy. Trápí nás jak poškozené nehtové ploténky (změny na 
nich však vidíme i na historických uměleckých dílech v obrazár-
nách starých mistrů), tak i samotná noha a chodidlo. Takže 
nejvíce namáhaná část našeho těla byla dosti zanedbávána.

Proto jsme se zaměřili na zařízení a vybavení dermatologických 
ordinací a pedikérských salónů, abychom přinesli větší komfort 
pro klienty i ošetřující, aby se zákazníci a pacienti cítili dobře  
jak při běžné pedikérské proceduře, tak abychom také pomohli 
řešit problematiku nohou - od nehtů (zarůstání nehtů, plísní, 
atd.), chodidel (bradavic, kuřích ok, ztvrdlé a popraskané kůže), 
vbočených palců a plochých nohou. Vybrali jsme zastoupení 
renomované italské firmy Stern Podia, která vyrábí medicínsky 
certifikované podologické unity a křesla (celé portfolio najdete 
na: www.podologicka-kresla.cz) a také německou firmu A.R.C. 
laser s laserem FOX III 1064 nm na ošetřování onychomykóz.

Zde již byl jen malý krůček ke spojení technik, které využíváme 
pro diagnostiku poruch pohybu - páteře, ale zároveň i správné-
ho postavení nohou. Medicaltech s.r.o. spustil projekt Labora-
toře pohybu v  Pardubicích (www.laborator-pohybu.cz), kde 
vyšetřujeme komplexně celý pohybový aparát pomocí techno-
logie Diers od německé firmy Diers. Pro správné postavení no-
hou vyrábíme vložky do vhodných bot, kdy nohy diagnostikuje-
me nejen statickým i dynamickým vyšetřením chodidla pomocí 
tenzometrické desky = pedoscanu, ale také doladíme délku 
nohou a zároveň srovnáme s  postavením páteře, která právě 
neodborným vyrobením ortopedické pomůcky může zasáh-
nout do rovnováhy citlivě vyladěného stroje: chodidlo - noha - 
páteř a naopak. Diagnostika systémem Diers nám umožní se-
stavení ozdravného plánu pro nohy i celé tělo tak, aby se 
klienti cítili dobře. 

Proto je firma Medicaltech s.r.o. také výhradním distributorem 
technologie Diers pro Českou republiku. 

Kontaktujte nás a my Vám pomůžeme s vybavením Vašich pra-
covišť. Samozřejmostí je také zaškolení, podpora - od technic-
kých věcí, přes pomoc s  webovými stránkami, grafikou, atd. 
Nabízíme Vám cílenou dlouhodobou spolupráci s pracovišti, 
která vybavíte s námi!

Cesta od vrásek, přes zarůstající  
nehty, až po rehabilitaci a komplexní 
vyšetření pohybového aparátu

CO2 operační a frakční laser eCO2 od LUTRONIC

Diodový epilační a cévní laser MedArt 435 VariMed

Laser FOX III na onychomykózy

Příklad podologické stanice

Technologie Diers
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14. sjezd  
České podiatrické společnosti 

sobotní volby delegáti sjezdu obdrželi Pamětní list

sjezd české podiatrické společnosti, který se 
konal ve dnech 17.-18.4. 2015,  se stal význam-
nou událostí v životě společnosti. delegáti se 
osobně setkali s  1. víceprezidentem světové 
podiatrické společnosti FIp dr. matthew Ga-
roufalisem, s prezidentkou polské asociace pe-
dikérů magdalenou Hafezi-chojeckou a gene-
rální sekretářkou centrálního svazu podologů 
v  německu paní christinou Kuberka-Wiese. 
Hosté ve svých příspěvcích hovořili o formě 
vzdělávání ve svých zemích, náplních činnosti 
s odkazem na místní zákonné normy.  o sou-
časném stavu vzdělávání pedikérů a jejich 
možnostech pohovořila zástupkyně mŠmT 
paní Ing. Karla mališová.  páteční odborný pro-
gram poskytnul účastníkům rozšířit své vědo-
mosti o vědecké důkazy v podiatrii, využití fy-
ziatrických metod v  léčbě diabetické nohy, 
novinky v epitézách a ortézách a seznámení se 
s novým reklamačním řádem při prodeji zboží 
dle platnosti nové občanského zákoníku. další 
významnou událostí byla transformace spo-
lečnosti  z o.s. na z.s. a s tím související změna 
stanov (viz stanovy). Večer patřil jako obvykle 
společenskému setkání a diskuzi.

V sobotu 18. dubna delegáti  v tajných pří-
mých volbách zvolili prezidentku společnosti 
mUdr. marii součkovou, 1. viceprezidenta 
mUdr. miroslava Havrdu, 2. viceprezidenta 
mUdr. Jaroslava luxe, členku řídící rady a 
předsedkyni podologicko-pedikérské sekce 
paní elišku Kopeckou, členku řídící rady paní 
Hanu Huškovou. rovněž v tajných volbách byl 
zvolen předsedou dozorčí rady mUdr. Vladi-
mír Holoubek. dalšími členkami dozorčí rady 
se staly paní pavla chadrabová a paní mgr. 
monika Kadeřábková. 
po oba dny probíhala doprovodná prodejní 
výstava firemních partnerů, kteří se významně 
podíleli na realizaci dvoudenního sjezdu 
v prostorách hotelu olšanka v praze. 

MUDr. Marie Součková
prezidentka České podiatrické společnosti
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Velkému zájmu se těšila přednáška  
Ing. Jiřího Rosického z ING corporation, spol. s r.o.  

se sídlem ve frýdku-Místku týkající se řešení stavu  
po částečné nebo úplné amputaci chodidla  

silikonovou protézou nebo epitézou.
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MUDr. Havrda představuje změny stanov

delegáti sjezdu

hlasování je důležité

doprovodná výstava firem Dr. Matthew Garoufalis  
zdraví delegáty sjezdu

v pátek došlo i na tanec
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Usnesení 14. sjezdu ČPS
počet účastníků: 88 
program sjezdu:
mUdr. marie součková zahájila první den sjez-
du a uvedla jednotlivé přednášející. Byla zvo-
lena návrhová, mandátová a volební komise 
v následujícím složení:
návrhová komise: Ing. Jana Vašková, Irena pie- 
traszková, zdeňka Vejvodová
Mandátová komise: Jana andrlová, petr ple-
schinger, Ivana Kamencová
Volební komise: Helena dočekalová, marie 
matičová, eva ptáčková, miriam Tejklová, Ivana 
Bučková
návrhová i mandátová komise byla zvolena pl-
ným počtem 88 hlasů, volební komise byla 
zvolena počtem 87 hlasů, 1 se zdržel hlasování. 
mUdr. marie součková seznámila zúčastněné 
s programem sjezdu, se kterým souhlasilo 62 
zúčastněných.
mUdr. miroslav Havrda přednesl návrh úpravy 
stanov společnosti. Úpravy stanov byly prove-
deny v čl. 3, - čps zastřešuje obor podiatrie, 
podologie v čr. do pracovní verze stanov bylo 
doplněno slovo: a pedikúry. Tato úprava byla 
odsouhlasena počtem 85 hlasů, 3 se zdrželi 
hlasování.
další úpravy stanov byly navrženy v čl. 4 - týka-
jící se členství a volebního práva ve společnos-
ti, v čl. 5 - práva a povinnosti členů, v  čl. 6 - 
ústřední orgány společnosti a v čl. 7 - volby do 
řídících orgánů společnosti. V pracovní verzi 
stanov byla v čl. 7 provedena následující úpra-
va: volba více prezidentů, členů řídící rady 
i členů dozorčí rady probíhá stejně jako volba 
prezidenta. Tato úprava byla odsouhlasena 
počtem 49 hlasů, proti bylo 25 a 7 se zdrželo 
hlasování. ani jeden z dalších 3 protinávrhů 
v čl. 7 neprošel hlasováním.
další úpravy stanov byly navrženy v čl. 8 - týka-
jící se řídící rady a dozorčí rady následovně: 
Volba předsedy podologicko-pedikérské sek-
ce bude probíhat dvoukolově, stejně jako vol-
ba prezidenta, na funkční období tří let. 

stanovy byly přijaty plným počtem hlasů - 77. 
nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
mUdr. miroslav Havrda a mUdr. marie součko-
vá zahájili zasedání valné hromady v druhý 
den sjezdu, seznámili účastníky s programem 
a volebním řádem. Účastníkům valné hroma-
dy bylo rozdáno celkem 85 volebních lístků.
mUdr. marie součková informovala přítomné 
o činnosti společnosti v roce 2014, uvedla, že 
společnost má v současné době 439 aktivních 
členů. Hovořila o aktivitách realizovaných 
v oblasti vzdělávání členů podiatrické společ-
nosti i edukačních aktivitách směrem k laické 
veřejnosti a o připravovaném novém systému 
vzdělávání členů podiatrické společnosti.
Valná hromada souhlasila se zprávou prezi-
denta v počtu 85 hlasů.
eliška Kopecká přednesla zprávu o hospoda-
ření za rok 2014, přičemž předložila návrh na 
zvýšení členského poplatku na částku 950 Kč 
na rok. protinávrhy: 1 000 a 1 500 Kč. 
s návrhem 1 000 Kč souhlasilo 87 hlasujících, 
hlasování se zdrželi se 3, nikdo nebyl proti. Val-
ná hromada odsouhlasila členský příspěvek 
na rok 2016 ve výši 1 000 Kč. 
marta cahynová navrhla, aby kontrola hospo-
daření - účetní uzávěrka společnosti - byla 
prováděna 1x ročně. 
Valná hromada s  tímto návrhem souhlasila 
v počtu 88 hlasů.
dále eliška Kopecká seznámila přítomné s ná-
vrhem plánu hospodaření a rozpočtu na rok 
2015.
Valná hromada schválila výsledky hospodaření 
za rok 2014 a rovněž návrh plánu hospodaření 
na rok 2015 jednohlasně počtem 92 hlasů. 
mUdr. miroslav Havrda vyzval kandidáty na 
prezidenta a více prezidenty společnosti, aby 
se představili. Jako jediný kandidát na prezi-
denta společnosti se představila mUdr. marie 
součková, na pozici 1. víceprezidenta společ-
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nosti se představil mUdr. miroslav Havrda, na 
pozici 2. víceprezidenta společnosti se před-
stavil mUdr. Jaroslav lux. 
následně proběhla volba prezidenta, 1. a 2. vi-
ceprezidenta čps. 
Valná hromada zvolila za prezidentku čps 
mUdr. marii součkovou počtem 93 hlasů, 2 
hlasy byly neplatné. 
Jako 1. viceprezident byl valnou hromadou 
zvolen mUdr. miroslav Havrda počtem 57 hla-
sů, 37 hlasů bylo neplatných.
Jako 2. viceprezident byl valnou hromadou 
zvolen mUdr. Jaroslav lux počtem 85 hlasů, 
10 hlasů bylo neplatných.
mUdr. miroslav Havrda vyzval kandidáty do 
řídící rady čps, Jako první se představila Hana 
Hušková, dále se představili mUdr. miroslav 
Koliba, eliška Kopecká, alena Koppanová, 
martina nečasová, Jiří nežádal a Ing. Jana Vaš-
ková.
mUdr. miroslav Havrda vyzval kandidáty do 
dozorčí rady čps. mUdr. Vladimír Holoubek 
oznámil odstoupení z  vedení společnosti 
a představil se jako kandidát do dozorčí rady. 
dále se představili radovana Hroníková, pavla 
chadrabová, mgr. monika Kadeřábková, Hali-
na mičková a Jaroslava Trzaskaliková. 
následně proběhla volba do řídící rady a do 
dozorčí rady čps.
V  prvním kole byly výsledky voleb do řídící 
rady čps následující:
z  celkového počtu 93 hlasů získala do řídící 
rady Hana Hušková 27 hlasů, mUdr. miroslav 
Koliba 26 hlasů, eliška Kopecká 35 hlasů, alena 
Kopanová 6 hlasů, martina nečasová 17 hlasů, 
Jiří nežádal 23 hlasů a Ing. Jana Vašková 22 
hlasů.
z důvodu nedostatečného počtu hlasů u jed-
notlivých kandidátů, kdy žádný z nich nezískal 
více jak 50% hlasů, bylo nutné provést druhé 
kolo voleb do řídící rady čps. Výsledky druhé-
ho kola voleb byly následující: z  celkového 
počtu 84 hlasů získala Hana Hušková 30 hlasů, 
mUdr. miroslav Koliba 28 hlasů, eliška Kopec-
ká 50 hlasů, alena Kopanová 2 hlasy, martina 
nečasová 6 hlasů, Jiří nežádal 16 hlasů a Ing. 
Jana Vašková 21 hlasů.

na základě výsledku druhého kola voleb se do 
řídící rady dostala eliška Kopecká a Hana Huš-
ková. Jako první náhradník je mUdr. miroslav 
Koliba, druhý náhradník Ing. Jana Vašková. 
V prvním kole byly výsledky voleb do dozorčí 
rady čps následující:
z celkového počtu 93 hlasů získal do dozorčí 
rady mUdr. Vladimír Holoubek 56 hlasů, rado-
vana Hroniková 37 hlasů, pavla chadrabová 47 
hlasů, monika Kadeřábková 45 hlasů, Halina 
mičková 31 hlasů a Jaroslava Trzaskaliková 22 
hlasů. 
na základě výsledku prvního kola voleb se před-
sedou dozorčí rady stal mUdr. Vladimír Holou-
bek, členkou dozorčí rady pavla chadrabová.
Volba dalších členů dozorčí rady proběhla 
v  druhém kole voleb, kdy z  celkového počtu 
85 hlasů získala radovana Hroniková 27 hlasů, 
monika Kadeřábková 32 hlasů, Halina mičková 
18 hlasů a Jaroslava Trzaskaliková 7 hlasů. 
na základě výsledku druhého kola voleb se 
další členkou dozorčí rady stala monika Kade-
řábková, prvním náhradníkem radovana Hro-
niková.
závěrem proběhlo první kolo voleb na před-
sedu podiatricko-pedikérské sekce. Kandidát-
kami byly eliška Kopecká a Hana Hušková.
z celkového počtu 84 hlasů se předsedkyní po-
diatricko-pedikérské sekce stala eliška Kopec-
ká s 59 hlasy. Hana Hušková získala 25 hlasů.
návrh usnesení: 
Valná hromada pověřila řídící radu vypracovat 
interní směrnici o hospodaření s  finančními 
prostředky v  návaznosti na podpisové právo 
prezidenta (viz čl. 11 stanov společnosti).
mUdr. marie součková navrhla paní Ivanu Ka-
mencovou jako předsedkyni sekce celoživot-
ního vzdělávání.
Valná hromada bere na vědomí návrh vzdělá-
vání a bodového hodnocení členů podiatricko- 
pedikérské sekce přednesený Ivou Kamenco-
vou a doporučuje sekci k dopracování. 
návrh usnesení byl valnou hromadou schvá-
len plným počtem 55 hlasů. Valná hromada 
jednohlasně přijímá usnesení 14. sjezdu čps.

V Praze, dne 18.4. 2015
Ing. Jana Vašková, Irena Pietraszková, Zdeňka Vejvodová



ČLÁNEK 1  
název, sídlo a územní působnost Společnosti 
1.  název: česká podiatrická společnost z.s. 

(dále jen společnost)
2.  sídlo: U Vršovického nádraží 14, 101 00 praha 10
3.  působnost: společnost vyvíjí činnost na území 

české republiky

ČLÁNEK 2
Právní povaha a postavení
1.  společnost je spolkem sdružujícím fyzické osoby 

v oblasti komplexní péče o nohu, které souhlasí 
se stanovami a cíli společnosti.

2.  společnost je právnickou osobou s právní  
subjektivitou. Ve své činnosti se řídí stanovami, 
schválenými usneseními svých ústředních  
orgánů a příslušnými právními předpisy.

ČLÁNEK 3
cíl a základní směry činnosti
1.  cílem společnosti je především podpora a rozvoj 

komplexní péče o nohu, odborný rozvoj členů, 
jejich informování a napomáhání při ochraně 
jejich zájmů.

2.  základními směry činnosti jsou především:
a)  prosazování oboru podiatrie, podologie  

a pedikúry na území české republiky
b)  zabezpečování vzdělávacích programů,  

odborných kurzů, seminářů 
c)  vytváření informačního a poradenského 

systému sloužícího rozvoji odbornosti  
podiatrie, podologie a pedikúry

d)  propagace oboru podiatrie, podologie  
a pedikúry

e)  česká podiatrická společnost zastřešuje  
obor podiatrie, podologie a pedikúry  
v české republice v rámci světové podiatrické 
federace (FIp), jejíž je členem. 

ČLÁNEK 4
Členství
1.  členem společnosti se může stát každá fyzická 

osoba, která pracuje v oboru zabývajícím se péčí 
o nohy event. v příbuzných oborech podiatrie, 
podologie a pedikúry a souhlasí s cíli a stanova-
mi společnosti. 

2.  členství vzniká podáním písemné či elektronické 
přihlášky a zaplacením členského příspěvku, 
jehož výše je schvalována Valnou hromadou 
společnosti. přihlášky přijímá sekretariát společ-
nosti v jejím sídle. lhůta pro přijetí je do 30 dnů 
od uhrazení členského příspěvku.

3. členství ve společnosti je:
a) řádné
b)  mimořádné (cizí státní příslušníci, fyzické 

osoby, které jsou zároveň členy jiné konku-
renční podiatrické, resp. podologické  
organizace v české republice

4. Řádné členství zaniká:
a)  písemným oznámením člena o vystoupení  

ze společnosti adresovaným na sekretariát 
prezidentovi společnosti

b) úmrtím
c)  neuhrazením členského příspěvku do 28.2. 

daného roku
d)  vstupem do jiné konkurenční společnosti 

v české republice
e)  vyloučením - pokud závažným způsobem 

porušuje stanovy společnosti či všeobecně 
platné právní předpisy

5.  mimořádné členství zaniká: 
podle bodu 4., odstavce a), b), c), e)

6.  o vyloučení řádného či mimořádného člena 
společnosti rozhoduje po projednání Řídící rada, 
která vydá písemné stanovisko. Takto vyloučený 
člen se má právo do 1 měsíce odvolat k předse-
dovi dozorčí rady. dozorčí rada rozhoduje opět 
do 1 měsíce a její stanovisko je konečné. 

ČLÁNEK 5
Práva a povinnosti členů
1. Řádný člen má právo:

- volit a být volen do orgánů společnosti 
- podílet se na činnosti společnosti
-  být informován o činnosti společnosti a obra-

cet se na Řídící radu nebo sekretariát s podně-
ty, návrhy a stížnostmi

 -  požadovat na Řídící radě poskytnutí vhodné 
ochrany nebo pomoci, jestliže byla porušena 
jeho práva související s výkonem povolání 
nebo podnikání

Stanovy České podiatrické společnosti z.s.
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-  účastnit se všech akcí pořádaných společností 
nebo se na nich podílet v souladu se svou 
profesí

-  využívat informačního systému společnosti
2.  mimořádný člen má všechna práva uvedená 

výše, kromě práva volit a být volen  
do orgánů společnosti

3. člen má povinnost:
-  dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutím 

orgánů společnosti
- svědomitě vykonávat svěřené funkce
-  platit roční členský příspěvek ve lhůtě  

stanovené ústředními orgány společnosti
-  podílet se podle své odbornosti a zájmu  

na plnění cílů a úkolů společnosti
-  zachovávat pravidla profesionální etiky  

a chovat se tak, aby nebyla snížena vážnost 
společnosti

ČLÁNEK 6 
Ústřední orgány Společnosti 
Ústředními orgány společnosti jsou: 
    - Valná hromada 
    - Řídící rada 
    - dozorčí rada 
Úkolem těchto orgánů je koordinovat a zajišťovat 
činnost společnosti v souladu se stanovami. 

Valná hromada 
1.  Valná hromada je nejvyšším orgánem  

společnosti a je tvořena všemi jejími členy:
- schvaluje stanovy
- volí ústřední orgány
- projednává plán činnosti na příští období
- projednává zásadní organizační otázky
-  projednává zprávu o činnosti společnosti 

a zprávu dozorčí rady
-  schvaluje rozpočet a výsledky hospodaření 

společnosti
-  schvaluje Usnesení, které je závazné pro násle-

dující roční období 
2.  Valnou hromadu svolává 1x ročně Řídící rada. 

Všichni členové společnosti musí být s termínem 
Valné hromady seznámeni nejméně 2 měsíce 
předem na oficiálních webových stránkách 
společnosti www.podiatrie.cz. možné je i další 
oznámení termínu Valné hromady prostřednic-
tvím podiatrických listů, e-mailem, či na sociální 
síti.

3.  Valná hromada je usnášeníschopná, zúčastní-li 
se hlasování většina jejích účastníků.

4.  Valná hromada volí Řídící radu, která má 5 členů: 
prezidenta, dva viceprezidenty a další 2 členy. 

5.  Valná hromada dále volí 3 členy dozorčí rady. 
6.  členové ústředních orgánů jsou voleni  

na dobu 3 let.

ČLÁNEK 7
Volby do řídících orgánů společnosti
Volby do Řídící rady i dozorčí rady jsou přímé a tajné.
1. Volby do Řídící rady
a) Volba prezidenta 

nejprve se volí samostatně prezident. při volbě 
v prvním kole musí získat kandidát na preziden-
ta nadpoloviční počet odevzdaných platných 
hlasů. pokud je nezíská, postupují do 2. kola 
2 kandidáti s největším počtem platných hlasů 
a zde již rozhoduje celkově vyšší počet hlasů 
obou kandidátů. 

b) Volba viceprezidentů a dalších členů Řídící rady 
a dozorčí rady se volí stejně jako prezident.

c) další kandidáti na člena Řídící či dozorčí rady 
podle výše platných hlasů se stávají náhradníky 
v případě odstoupení člena Řídící rady,  
či dozorčí rady. 

d) abdikace členů Řídící rady 
pokud by odstoupil prezident, přebírá jeho 
úlohu 1. viceprezident, 2. viceprezident  
se posouvá na pozici 1. viceprezidenta, apod. 

e) abdikace členů dozorčí rady 
pokud by odstoupil člen dozorčí rady,  
přebírá jeho funkci náhradník.

ČLÁNEK 8
1. Řídící rada 

a) - řídí společnost mezi Valnými hromadami 
- svolává Valnou hromadu dle stanov
- vydává interní organizační normy
- vypracovává rozpočet společnosti  

a roční uzávěrku hospodaření
- vede ústřední evidenci členů a vydává 

členské průkazy
- hospodaří s finančními a hmotnými  

prostředky společnosti
- spravuje majetek společnosti
- zajišťuje dokumentační, informační a propa-

gační činnost, vydává podiatrické listy 
- spravuje webové stránky společnosti, face-

book, apod. - vysílá své zástupce do organi-
zací, kterých je členem: světová podiatrická 
federace, popř. čls Jep, apod.
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b) Řídící rada je povinna svolat mimořádnou 
Valnou hromadu, požádá-li o to písemně  
alespoň třetina řádných členů společnosti.

c) Řídící rada vytváří dle potřeby sekce: 
- podologicko-pedikérskou 
- celoživotního vzdělávání 
- redakční, apod. 
předsedové sekcí mohou být jmenováni Řídící 
radou nebo voleni Valnou hromadou společnos-
ti. pokud není předseda sekce členem Řídící 
nebo dozorčí rady, má právo být přítomen 
zasedání Řídící rady s hlasem poradním.

d) Řídící radu svolává sekretariát na výzvu prezi-
denta společnosti nejméně 4x ročně. 

e) Řídící rada je usnášeníschopná za přítomnosti 
alespoň nadpolovičního počtu svých členů 
a přijímá svá usnesení nadpoloviční většinou 
přítomných členů Řídící rady, v případě rovnosti 
hlasů rozhoduje prezident společnosti. 

2. Dozorčí rada
a)  dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem 

společnosti. dozorčí radu tvoří předseda a další 
dva členové. dozorčí rada má právo být 
přítomna zasedání Řídící rady a může jednat  
i samostatně. při zasedání řídící rady mají  
členové dozorčí rady pouze poradní hlas.

b)  dozorčí rada podává Valné hromadě kontrolní 
zprávu, zda byla činnost Řídící rady bez závad 
a v souladu se stanovami, Usnesením předchozí 
valné hromady i v souladu s platnými zákony 
čr. dozorčí rada předkládá valné hromadě 
zprávu o hospodaření společnosti. dozorčí rada 
řeší případné odvolání vyloučeného člena  
společnosti Řídící radou. Její rozhodnutí  
je potom konečné.

ČLÁNEK 9 
Prezident Společnosti 
1.  V době mezi jednáním Valné hromady zastupuje 

společnost navenek a jedná jejím jménem. 
svolává jednání Řídící rady a dozorčí rady.  
Řídí činnost Řídící rady a sekretariátu. svým 
zastupováním pověřuje v případě potřeby  
1., popř. 2. viceprezidenta.

ČLÁNEK 10
Sekretariát Společnosti
1.  V sekretariátu pracuje sekretář, který je navržen 

prezidentem a schvalován Řídící radou.

2. povinnosti sekretariátu:
a)  v oblasti výkonné realizuje rozhodnutí 

Řídící rady
b)  v oblasti administrativní zajišťuje zejména 

administrativní a spisovou agendu, vede 
evidenci členů a placení členských příspěvků, 
obstarává styk s členy, zajišťuje podklady pro 
účetnictví, zpracovává přehledy o hospodaření

c)  v oblasti organizační komplexně zajišťuje 
akce v rámci plánu společnosti

d)  v oblasti hmotné odpovědnosti vede poklad-
ní hotovost

e)  připravuje podklady pro jednání Řídící rady 
a vyhotovuje zápisy z jejího jednání

3.  sekretář má nárok na odměnu, kterou navrhuje 
prezident a schvaluje Řídící rada. 

ČLÁNEK 11
Hospodaření
společnost získává finanční prostředky na svou 
činnost především cestou členských příspěvků.
další příjmy plynou z reklamních aktivit společ-
nosti. Hospodaření společnosti se uskutečňuje 
v souladu s dobrými mravy, Usnesením Valné 
hromady v souladu s platnými právními předpisy. 
podpisové právo má prezident

ČLÁNEK 12
zánik a likvidace Společnosti
zánik společnosti probíhá vždy s likvidací majetko-
vé podstaty, s vypořádáním závazků společnosti 
vůči třetím osobám a členům. o zániku společnos-
ti rozhoduje Valná hromada usnesením. povinnou 
součástí usnesení o zániku společnosti je rozhod-
nutí o zániku pravomocí Řídící rady a sekretariátu 
a o rozšíření dozorčí rady o potřebný počet osob 
z řad členů společnosti pro potřeby provedení 
likvidace majetkové podstaty společnosti (likvi-
dační skupina).
likvidační skupina postupuje při likvidaci obdobně 
jako při likvidaci obchodních společností, postup 
je upravený zvláštním předpisem. po vypořádání 
všech závazků společnosti vůči třetím osobám má 
člen společnosti nárok na výplatu alikvotní části 
zůstatku majetku společnosti po provedené  
likvidaci. zprávu o provedené likvidaci předkládá 
likvidační skupina ke schválení společnosti.

V Praze, dne 18. 4. 2015
MUDr. Marie Součková 

prezidentka České podiatrické společnosti z.s.

www.podiatrie.cz 13

podiatrické listy 2/2015



Czech Republic
The annual elective conference of the czech podiatrists took place in 
prague on 17 - 18 april 2015, participated by the Vice president of FIp, 
dr. matthew G. Garoufalis. marie součková m.d. and miroslav Havrda 
m.d. defended their positions of the czech FIp president and Vice pres-
ident. The meeting was participated by a number of experts from slo-
vakia, poland, Germany and switzerland.
lectures delivered at the conference covered the fields of chiropody, 
podiatry, prosthetics and podiatry care organization, as well as the 
problems of life-long education in chiropody.
The first official state-guaranteed post-graduate education of podia-
trists took place in the czech republic in the years 2014-2015, in which 
23 doctors from the czech republic and 1 from slovakia participated. 
The event was very successful and will be soon repeated. postgraduate 
education for physiotherapists and establishing of non-medical podol-
ogy branch are being prepared.
an integral part of the two-day conference was the exhibition of 20 
field-relating companies and a press-conference about the develop-
ment of podiatry in the czech republic. 

podiatrické listy 2/2015
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Certifikovaný kurz
dne 12.4. 2015 úspěšně  ukončilo  22 lékařů 
certifikovaný kurz podiatrie, který se konal 
formou víkendových kurzů IpVz v praze pod 
katedrou ortopedie vedené panem prof. 
mUdr. pavlem dunglem drsc. ve spolupráci 
s mUdr. marií součkovou, prezidentkou české 
podiatrické společnosti.
pro pacienty to znamená, že budou mít mož-
nost daleko lépe ve svém okolí, kde bude ško-
lený podiatr působit, získat přesnější diagnos-
tiku svých problémů s nohou, se kterými 

mohou souviset například i bolesti hlavy či 
bederní páteře. Těchto 22 proškolených lékařů 
získalo možnost vykazovat pojišťovně tzv. kód 
pedobarografie, což je vyšetření plosky chodi-
dla na speciálním přístroji. naše společnost 
prorazila myšlenku, že ten, kdo předepisuje 
poukaz na pomůcku, by měl projít certifikova-
ným kurzem. 
navíc se posílí spolupráce našich členů, a to 
jak pedikérů, tak podologů s  těmito lékaři a 
zlepší se tím i péče o pacienta.

mUdr. součková marie ortopediesouckova@seznam.cz praha 1, tel.: 602 182 323 
mUdr. Havrda miroslav info@medsport.cz Hradec Králové, tel.: 495 522 207
mUdr. Hodíková pavlína  pavlinahodikova@centrum.cz Turnov, tel.: 481 751 745
mUdr. Horák pavel horak@nemfrm.cz Frýdek místek, tel.: 558 415 111
mUdr. Horáková lucie   horakova@usteckapoliklinika.cz Ústí nad labem, tel.: 477 102 161
mUdr. Jurica milan Juricamilan@seznam.cz zlín, tel.: 577 552 127
mUdr. Krawczyk petr petr.krawczyk@seznam.cz ostrava, tel.: 596 139 295
mUdr. lux Jaroslav Jaroslav.lux@seznam.cz ostrava, tel.: 596 637 080
mUdr. martínková Jana dr.mart@chironaxinvest.cz Brno, tel.: 732377766
mUdr. maříková alena ambul_centrum@volny.cz praha
mUdr. mitlener Jaroslav mitlener@mitlener.cz mladá Boleslav, tel.: 606 409 160
mUdr. mrvová marie marie.mrvova@hospital-bn.cz Benešov, tel.: 317 756 111
mUdr. mundil Tomáš tomas.mundil@mediconas.cz praha 4, tel.: 234 105 278
mUdr. murín pavel pavel.murin@email.cz Valašské meziříčí, tel.: 571 611 936
mUdr. omáčka Tomáš tomas.omacka@seznam.cz lysá n.labem, tel.: 325 553 545
mUdr. oukde ahmad oukde@seznam.cz praha-prosek, tel.: 266 010 111
mUdr. ptáček petr ptacek.petr@post.cz Hlinsko, tel.: 469 311 553
mUdr. sekáč Ján jansekac@zmail.sk Košice
mUdr. mgr. skácelová radka radkaskacelova@seznam.cz Kutná Hora, tel.: 327 503 217
mUdr. Šuglová lenka suglova@hamzova-lecebna.cz luže u Košumberka, tel.: 469 648 301 
mUdr. Švagr martin svagrmartin@seznam.cz příbram, tel.: 306 641 111
mUdr. Švejdová Kateřina k.svejdova@upcmail.cz praha, tel.: 222 931 562
mUdr. zenkl zdeněk zzenkl@seznam.cz plzeň, tel.: 377 376 655
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Parkinson a přístrojová pedikúra
chůze člověka je přirozenou součástí pohybu 
každého z nás už od raného věku našeho živo-
ta. Bezchybná chůze je závislá na souhře ne-
porušené rovnováhy, koordinace pohybu a in-
formacích o okolí našimi smysly, které podáva-
jí informace o terénu, ve kterém se pohybuje-
me. U zdravého člověka toto vše funguje vli-
vem regulačních mechanismů v souladu s ná-
roky organismu. U člověka, který je postižen 
parkinsonovou nemocí, to však takto není. 
parkinsonova choroba je zapříčiněna nadměr-
nou ztrátou nervových buněk, produkujících 
v mozku neurotransmiter dopamin, látku, kte-
rá se podílí především na regulaci hybnosti 
a nedostatek způsobí vážné pohybové potíže, 
stav se během dne střídá. pacienti mohou ně-
kolikrát denně budit dojem téměř zdravých 
lidí a na druhé straně s vypětím sil jenom ztuh-
le sedět či naopak trpět mimovolnými pohy-
by. častým projevem jsou třes či pocity únavy 
a ztuhlosti v končetinách a zádech, křeče, zpo-
malení chůze a zhoršená mimika. Jedním 
z prvních varovných signálů může být klidový 
třes rukou, zhoršení čichu a chuti. zpočátku 
může třes postihnout jen jednu končetinu 
a teprve postupem času postihuje obě strany. 
často třesem trpí horní a dolní končetiny kří-
žem, tedy například pravá ruka a zároveň levá 
noha. 
rozhodující pro parkinsonika je právě speci-
fická porucha chůze s poruchou koordinace 
pohybu. navíc s poruchou chůze dochází 
k poruše stoje, což přináší pacientovi s parkin-
sonovou chorobou velmi nepříjemné pocity 
a situace. zdravé nohy umožňují být nezávislí 

a pohybovat se bez pomoci okolí. parkinsonik 
má bohužel chůzi ztíženou třemi základními 
příznaky onemocnění. Tyto příznaky jsou: zpo-
malení pohybu, ztuhlost a třes. pokud se při-
dají problémy nohou, jako jsou například otla-
ky, mozoly, kuří oka, zdeformované nebo po-
škozené nehty, stává se chůze pro parkinsoni-
ka bolestivou záležitostí. Výbornou metodou 
pro takto poškozené nohy je suchá (přístrojo-
vá) pedikúra. Výhoda této metody pro pacien-
ty s pn je právě v tom, že je to ošetření bez-
krevné a bezbolestné. ztuhlost a třes v nohách 
by při mokré pedikúře mohly způsobit zranění 
skalpelem. To se přístrojové pedikúře nemůže 
stát. pravidelné ošetřování nohou touto meto-
dou také zlepší tvar chodidla, a tím se podpoří 
lepší nášlap nohy a její citlivost. To vše má 
kladný vliv na stoj a chůzi pacienta s pn. par-
kinsonik, který si nechá ošetřit nohy přístrojo-
vou pedikúrou, pociťuje již po prvním ošetření 
velkou úlevu. ztuhlost nohy může působit až 
křečovité stažení prstů, kdy se nehty mohou 
zarývat do sousedících prstů. přístrojová pedi-
kúra to dokáže ošetřit. nesmíme ale zapomí-
nat, že vše je o individuálním přístupu pedi-
kérky nebo pedikéra. musí pracovat nesmírně 
opatrně, předvídat možnost třesu končetiny 
a vhodnou komunikací s klientem navodit pří-
jemné rozpoložení mysli tak, aby klient neměl 
obavu z  ošetření, zvláště, pokud podstupuje 
přístrojovou proceduru poprvé. přístrojová 
pedikúra se tedy stává optimální a příjemnou 
procedurou, která může navodit zlepšení jak 
fyzického stavu, tak i duševního zdraví pro  
pacienty s  parkinsonovou chorobou, a nejen 
pro ně.

Iveta Vetráková, parkinsonička

www.podiatrie.cz16
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Možnosti fyziatrie u léčby  
diabetické nohy

KaSUiStiKa

MUdr. Jiří Jeřábek, csc, Lo6, rehabilitační ústav kladruby

Úvod
mikrocirkulační poruchy i u dobře kompenzovaných diabetiků jsou obávanou hrozbou. do 
rÚ Kladruby přicházejí nejčastěji již pacienti, u nichž konzervativní léčba selhala a bylo 
nutno přistoupit k amputaci dolní končetiny.
přesto se však někdy objeví nemocní, kde je ještě možnost pokusit se ovlivnit nepříznivou 
mikrocirkulaci fyzikálními faktory. článek předkládá kasuistiku jedné nemocné, u které 
bylo možno fotograficky dokumentovat celý proces hojení s použitím vybraných fyziatric-
kých procedur.

charakteristika pacientky
nemocná, 72 let, diabetička na insulinu, odře-
la si plosku nohy o kamínek v botě, pro zřej-
mou diabetickou neuropatii necítila a několik 
dní nevěděla o defektu až do doby, kdy se de-
fekt rozšířil na dorsum nohy. Je třeba dodat, že 
do vyšetření na chirurgii nemocná o diabetu 
nevěděla, při provedení základního laborator-
ního vyšetření na chirurgii zjištěna glykémie 
17,0 mmol glukózy a byla indikována léčba 
insulinem.
po primárním ošetření na chirurgii navržena 
amputace v bérci.
Kromě této, pro nás základní diagnózy je paci-
entka polyartrotička, hypertonička a trpí is-
chemickou chorobou srdeční.
podávaná léčba
Kromě běžné každodenní toalety defektu 
s použítím kys. borité 3%, Betadine mastí a 3% 
peroxidem vodíku byla podávána magnetote-
rapie přístrojem BIoTorUs lT 100 (f=25 Hz, 
doba aplikace 20 minut denně) výrobce 2el 
s.r.o., nový Bydžov spolu s uhličitou obálkou. 

Tvar impulzu a prostorové rozložení mag. pole 
je možné získat od výrobce.
co2 byl použit čistoty pro potravinářství.
Fotografie uspořádání léčby: obr. 1.
Kromě této léčby byla podávána běžná místní 
léčba zahrnující lokální aplikaci 3% peroxidu 
vodíku, 3% roztok kyseliny borové a Betadine 
v masti.

Výsledek
dynamika hojení je zobrazena na následují-
cích fotografiích: obr. 2, obr. 3

diskuse
Je samozřejmé, že nemocná se cítila dobře a 
ocenila ponechání ohrožené končetiny. námi 
předkládaný výsledek není ojedinělý, podob-
né práce s použitím pulzní magnetoterapie na 
větším počtu nemocných i experimentální 
práce byly publikovány (1.-5.). stejně tak po-
dávání suché lázně co2 patří mezi běžné bal- 
neologické a rehabilitační procedury. naším 
přínosem je současná kombinace těchto fak-
torů.

www.podiatrie.cz 17
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Je známo, že všechny fyzikální faktory použí-
vané k  léčbě mají nespecifické účinky a 
u všech je jedním z nich zlepšení mikrocirkula-
ce v exponované oblasti. U magnetoterapie se 
však zjistilo, že navíc způsobuje novotvorbu 
kapilár uvolňováním FGF2 (fibroblast growth 
factor) z buněk endothelu (6.,7.).

co2 lokálně podávaný se vstřebává ve formě 
bikarbonátu a jednak způsobuje vazodilataci 
nejspíše snížením pH v plazmě a dále na zákla-
dě Bohrova jevu (jakákoliv učebnice fyziolo-
gie) dochází ke snadnějšímu uvolnění kyslíku 
vázaného na hemoglobin ve prospěch tkání. 
dále pak se v učebnicích fyziatrie uvádí i mírný 
desinfekční účinek na otevřené rány díky oky-
selení povrchu defektu.

Kromě námi podávané léčby lze uvažovat ješ-
tě o místní aplikaci červeného nebo infračer-
veného laseru v dávce cca 6J/cm2 k podpoře 
hojení, diadynamických proudů v  režimu dF 
segmentálně pro sympatolytický účinek toho-
to režimu a vakuumkompresní terapii.

máme však za to, že kombinace magnetotera-
pie a co2 suché lázně má své výhody v tom, že 
obě metody se mohou provádět i v domácích 
podmínkách prakticky bez rizik. Je třeba dodr-
žovat stanovené kontraindikace, kde v přípa-
dě podávání magnetoterapie na dolní konče-
tiny přichází v úvahu pouze malignita a men-
struační krvácení a v případě co2 obálky kon-
traindikace není.

Obrázek 1
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Obrázek 2

Obrázek 3
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Trápí vaše zákazníky syndrom diabetické 
nohy nebo neuropatické bolesti? Šanci na ži-
vot bez bolesti přináší MDM terapie. Pomohla 
už 2 tisícům pacientů.
začíná to velmi nenápadně: diabetikovi stačí 
malé poranění, které může vést do několika dnů 
k zanícení a riziku šíření infekce. podiatři mají 
v  posledních letech stále více možností, jak se 
pokusit o záchranu končetiny, která by byla dříve 
důvodem k amputaci. Jednou z nich je i doplň-
ková fyzikální terapie mdm. čeští lékaři ji již pět 
let využívají také k tlumení chronických a neuro-
patických bolestí. 
Palčivé bolesti především nohou, pálení, kře-
če. Tak se projevuje diabetická polyneuropatie - 
nejčastější komplikace spojená s cukrovkou, kte-
rou trpí asi jedna třetina všech diabetiků. 
pacientům, které trápí, úspěšně pomáhá v české 
republice již osm mdm center. Terapie mdm po-
máhá ale také pacientům s chronickými bolestmi 
či se syndromem diabetické nohy. 
pacienti s ranami na nohou mohou terapii pod-
stoupit na třech specializovaných pracovištích: 
v  praze, ve zlíně a v  sedlčanech. podle nedáv-
ných výsledků ze sedlčanské nemocnice tera-
pie výrazně pomohla 82 procentům pacientů 
se syndromem diabetické nohy. 

„zlepšení bývá patrné již na konci první dese-
tidenní série, kdy se rána zpravidla vyčistí, ohra-
ničí vůči okolí, ustoupí okolní zánět a otok. rána 
zarudne a pozorujeme ostrůvky granulující tká-
ně od periferie ke středu. nastartuje se tak pro-
ces vlastního hojení, který ale nadále potřebuje 
svůj čas a podporu dalších léčebných postupů,“ 
popsala zkušenosti zástupkyně vedoucího léka-
ře Interního oddělení sedlčanské nemocnice 
a lékařka mdm centra mUdr. agnieszka Kulíková. 
příznivé účinky terapie potvrdily klinické studie 
i praxe. studii zaměřenou na léčbu chronických 
ran vedl tým předních českých diabetologů - 
prof. milan Kvapil, přednosta interní kliniky Fn 
motol a mUdr. emil záhumenský, uznávaný čes-
ký lékař. zkoumali vliv terapie na patnácti paci-
entech, kterým hrozila amputace dolní končeti-
ny. radikální zákrok po dobu klinického sledo- 
vání nemusel podstoupit nikdo, po roce sledová-
ní bylo nutné přistoupit pouze k jedné amputaci. 
rány se zmenšily v průměru o 54 %.
léčba je zcela neinvazivní, nebolestivá a pacienta 
nijak nezatěžuje. má minimum kontraindikací 
a  žádné nežádoucí účinky. pokud se tedy u zá-
kazníků setkáte s projevy chronických ran či neu-
ropatických bolestí, poraďte jim bezplatnou kon-
zultaci s  některými z  lékařů z  mdm center. Ti 
dokáží určit, zda jim terapie pomůže od bo-
lesti či k nastartování léčby chronických ran. 
Terapie se skládá z 13 procedur v trvání 10 po 
sobě jdoucích dnů včetně víkendu (první 3 dny 
probíhá procedura 2x denně, poté 1x denně), 
procedura trvá 30 minut. 

redakce

MDM terapie pomáhá od chronických  
bolestí nohou a nastartuje léčbu chronických ran
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Cíl
Hlavním cílem tohoto krátkého sdělení je pou-
kázat na význam přístupu evidence-Based  
Healthcare v podiatrii a přiblížit jeho využití 
v klinické praxi.

Východiska
pojmy evidence-Based medicine - eBm, evi-
dence-Based Healthcare - eBHc, evidence-Ba-
sed practice - eBp apod. jsou v současné době 
hojně používané a mnohdy působí spíše jako 
„zaklínadla“, která se bez relevantní souvislosti 
objevují v různých publikacích a přednáškách. 
evidence-Based Healthcare neboli „zdravot-
nictví založené na vědeckých důkazech” vy-
chází ze základů evidence-Based medicine 
neboli „medicíny založené na vědeckých dů-
kazech, nicméně sdružuje a zastřešuje všech-
ny zdravotnické profese, včetně podiatrie. Vy-
užití přístupu evidence-Based Healthcare 
v klinické praxi se označuje jako evidence-Ba-
sed practice neboli „praxe založená na vědec-
kých důkazech“. „praxe založená na vědeckých 
důkazech“ je definována jako „svědomité, ex-
plicitní a uvážlivé používání nejlepších aktuál-
ních vědeckých důkazů při rozhodování o péči 
jednotlivých pacientů...“ (sackett, rosenberg, 
Gray, Haynes, & richardson, 1996).

co tato definice znamená v klinické praxi? pří-
stup evidence-Based practice - eBp hraje velmi 
důležitou roli v procesu rozhodování zdravot-
nického profesionála, ať už lékaře či podiatra, 

fyzioterapeuta, zdravotní sestry, atd. na zákla-
dě přístupu eBp, každé rozhodnutí zdravotnic-
kého profesionála o diagnostickém, terapeu-
tickém či léčebném postupu u konkrétního 
pacienta či klienta by mělo být založeno na 
nejlepších dostupných vědeckých důkazech, 
jeho klinických zkušenostech a zároveň zo-
hlednit preference pacienta (viz obr. 1). Jeden 
aspekt bez ostatních dvou není dostačující 
v komplexním přístupu péče o pacienta (či kli-
enta) (Klugarová, Klugar, & marečková, 2015; 
pearson, Jordan, & munn, 2012). nicméně, jak 
zůstat tzv. „v obraze“, když jen v jedné databázi 
medline se momentálně nachází více než 22 
milionů publikací. 

Obrázek 1. přístup evidence-Based practice 
neboli „Klinická praxe založená na vědeckých 
důkazech“

Využití vědeckých důkazů v Podiatrii -  
Evidence-Based Podiatry
Dr. Jitka klugarová, Adj. Assoc. Prof.

Zástupce pro kliniku - České centrum Evidence-Based Healthcare - přidružené centrum Joanna 
Briggs Institute, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Adjunct Assoc. Prof. - School of Translational Health Sciences, Faculty of Health Sciences, Universi-
ty of Adelaide, South Australia
Centrum vědy a výzkumu, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
Podologie, Fyzioterapie, Centrum sportovní a preventivní medicíny - AGEL SPORT CLINIC, Prostějov
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Metody a výsledky
5 krokový model eBp usnadní zdravotnickému 
profesionálovi: 1. Formulovat zodpověditel-
nou klinickou otázku; 2. Vyhledat nejlepší do-
stupné vědecké důkazy; 3. Kriticky zhodnotit 
jejich kvalitu; 4. Implementovat nejlepší do-
stupné vědecké důkazy do klinické praxe;  
5. zhodnotit úspěšnost implementace.

1. Formulace klinické otázky
zodpověditelná klinická otázka, na kterou 
chcete v dostupných zdrojích nalézt odpověď, 
by měla obsahovat 4 komponenty, a to v prvé 
řadě specifikaci populace (konkrétního paci-
enta či klienta) (p) a typu intervence (I), kterou 
plánujete u daného pacienta (či klienta) apli-
kovat, dále pak srovnávací intervenci (větši-
nou běžně používanou) (c), a v  neposlední 
řadě vymezení výstupů (o), které Vás zajímají 
(viz obr. 2). anglický akronym pIco (Populati-
on, Intervention, comparison, Outcomes) 
představuje velmi užitečný nástroj eBp, nejen 
pro formulaci klinické otázky, ale i v dalších 
krocích.

2. Vyhledávání nejlepších dostupných  
vědeckých důkazů
Vyhledávací strategie vychází z Vaší klinické 
otázky, resp. z jejích 4 komponent pIco. před 

zahájením samotného vyhledávání je třeba 
vzít v potaz, že: 

a)  ne každá/každý vědecký důkaz/studie/člá-
nek je na stejné úrovni, 

b)  existuje velké množství informační a biblio-
grafických zdrojů (např. databází, knihoven, 
atd.) obsahujících různé druhy publikací 
(např. články, monografie, přednášky z kon-
ferencí, atd.), 

c)  existuje rozdíl mezi základním a pokročilým 
vyhledáváním (Klugarová, 2015).

samotné vyhledávání je v podstatě překlope-
ní Vaší klinické otázky do vyhledávací strate-
gie. Tvorba vyhledávací strategie spočívá v: 
a) identifikaci klíčových slov, při němž je opět 
velmi užitečná struktura pIco, b) rozšíření klí-
čových slov o synonyma a c) jejich propojení 
pomocí „booleonovské operátory“ 
(viz tab. 1).

důležitou součást 2. kroku eBp tvoří posouze-
ní relevance vyhledaných vědeckých důkazů. 
K posouzení, zda ve vyhledaném článku nalez-
nete odpověď na Vaši klinickou otázku, jej ne-
musíte číst celý. stačí se podívat, zda v  ab-
straktu daného článku naleznete všechny 
komponenty pIco Vaší klinické otázky
(viz obr. 2).

klinická otázka 
U pacientů s hallux valgus (p), je operace (I) efektivnější ve srovnání s konzervativní terapií 
(c) z hlediska provedení chůze, bolesti, kvality života a četnosti komplikací (o)?

P dospělí s deformitou hallux valgus

I operace hallux valgus

C Konzervativní léčba (např. fyzioterapie, kinesiotaping, ortézování atd.)

O provedení chůze, kvalita života, spokojenost pacienta, bolest, komplikace

Tabulka 1. Formulace klinické otázky pomocí nástroje pIco  
(upraveno dle Klugarová et al., 2015)
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Tabulka 2. základ pokročilé vyhledávací strategie pomocí nástroje pIco s využitím  
„booleonovských operátorů“ (upraveno dle Klugarová, 2015)

Obrázek 2. příklad hodnocení relevance identifikovaného vědeckého důkazu  
dle názvu a abstraktu (Klugarová, 2015).

klinická otázka 
U pacientů s hallux valgus (p), je operace (I) efektivnější ve srovnání s konzervativní  
terapií (c) z hlediska provedení chůze, bolesti, kvality života a četnosti komplikací (o)? 

1 hallux valgus or bunion or … P

2 surgery or operation or… I

3 conservative or rehabilitation or kinesio taping or orthosis c

4 gait or walking or pain or satisfaction or complication O

5 1 and 2 and 3 and 4 PIcO

Klinická otázka

U pacientů s hallux valgus (P), je operace (I) efektivnější ve srovnání s konzervativní terapií (C) z hlediska provedení chůze, 
bolesti, kvality života a četnosti komplikací (O)?

Příklad názvu a abstraktu

NÁZEV
Surgery vs orthosis vs watchful waiting for hallux valgus: a randomized controlled trial. 
ABSTRAKT
CONTEXT: Hallux valgus is a common foot deformation in adults, but evidence for effectiveness of surgical and conservative 
treatments for this condition is limited. 
OBJECTIVE: To compare the effectiveness of surgical and orthotic treatment with no treatment in patients with hallux valgus. 
DESIGN AND SETTING: Randomized controlled trial conducted in 4 general community hospitals in Finland in 1997-1998, with 
a follow-up period of 12 months. PARTICIPANTS: Two hundred nine consecutive patients (mean age, 48 years; 93% women) with 
a painful bunion and a hallux valgus angle 35 degrees or less. INTERVENTIONS: Patients were randomly assigned to surgery (distal 
chevron osteotomy; n = 71), orthosis (n = 69), or a 1-year waiting list (control group, n = 69). MAIN OUTCOME MEASURES: Pain 
intensity during walking on a visual analog scale (0-100), patient assessment of global improvement, number of painful days, 
cosmetic disturbance, footwear problems, functional status, and treatment satisfaction, compared among treatment groups. 
RESULTS: Follow-up rates at 6 and 12 months were 99% and 98%, respectively. At 6 months, pain intensity decreased more 
in the surgical group than in the control group (adjusted mean differences, -20 [95% confidence interval (CI), -28 to -12]) 
and more in orthosis than in the control groups (adjusted mean difference, -14 [95% CI, -22 to -6. At 1 year, pain intensity 
decreased more in the surgical than in the control groups (adjusted mean difference, -19 [95% CI, -28 to -10]) and more than 
in the surgical and orthosis groups (adjusted mean difference, -14 [95% CI, -22 to -5]). At 1 year, 83%, 46%, and 24% in the 
surgery, orthosis, and control groups, respectively, thought they had improved compared with baseline (number needed to 
treat), 1.7 between surgical and control groups). Number of painful days, cosmetic disturbance, and footwear problems were 
least and functional status and satisfaction with treatment were best in the surgical group. CONCLUSIONS: Surgical osteotomy 
is an effective treatment for painful hallux valgus. Orthoses provide short-term symptomatic relief.

Výsledek hodnocení relevance

Relevantní - všechny elementy  P I C O se shodují
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3. Kritické hodnocení vědeckých důkazů

V této fázi již máte vyhledané vědecké důkazy, 
které jsou relevantní vzhledem k Vaší klinické 
otázce, tzn., obsahují odpověď na Vaši klinic-
kou otázku. nicméně, ještě nevíte, zda se na 
jeho výsledky můžete spolehnout, zda jim 
můžete věřit. před tím, jakýkoli vědecký důkaz 
použijete ve své klinické praxi, musíte kriticky 
zhodnotit jeho metodologickou kvalitu a ob-
jektivitu jeho výsledků. V současné době exis-
tuje široká škála hodnotících nástrojů pro kri-
tické hodnocení různých druhů i úrovní 
vědeckého důkazu, např. ramBo, JBI čeklisty, 
aGree, atd. (Klugar, 2015). stačí si jen vybrat 
ten správný.

4. Implementaci vědeckých důkazů 
do klinické praxe

V tomto okamžiku již máte v ruce nejlepší do-
stupné vědecké důkazy, obsahující odpověď 
na Vaši klinickou otázku, které byste měli zo-
hlednit při volbě diagnostického, terapeutic-
kého či léčebného postupu u konkrétního pa-
cienta (či klienta). 

nicméně, implementace vědeckých důkazů 
do  klinické praxe není za každých okolností 
jednoduchá. můžete se setkat s nejrůznějšími 
překážkami a okolnostmi, které Vám budou 
bránit v použití nového léčebného či terapeu-
tického postupu, např. chybějící potřebné vy-
bavení, nesouhlas nadřízeného atd. 

To ale neznamená, že byste se měli nechat od-
radit. existuje celá řada komplexním modelů 
implementace vědeckých důkazů do klinické 
praxe, které Vám pomohou vyřešit konkrétní 
překážky (mareckova, Klugarová, Klugar, zele-
nikova, Gurkova, & Jarosova, 2015).

5. Zhodnocení výsledku implementace

na závěr byste měli zhodnotit, zda Vaše roz-
hodnutí bylo správné, zda jste u daného paci-
enta (či klienta) zvolili správný postup, ať už 
se jednalo o běžně používaný a dostupný či 
inovativní.

závěry
rozvoj přístupu eBp měl v průběhu posledních 
20 let významný vliv na klinickou praxi a ovliv-
nil všechny klinické oblasti, včetně podiatrie. 
eBp pomůže zdravotnickému profesionálovi 
vyhledat, kriticky zhodnotit a integrovat ty 
nejlepší dostupné vědecké důkazy s  jeho 
vlastními klinickými zkušenostmi a preferen-
cemi pacienta do „procesu rozhodování“ při 
volbě optimální péče pro konkrétního pacien-
ta (či klienta).
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Pozvánka

7. workshop  
České podiatrické společnosti z.s. 

kdy: pátek  4.9. 2015 velký sál, veletrh Letňany
Garant: MUdr. Marie součková, eliška kopecká 
 

návrh programu:

13.00 - 13.15 hodin - prezence 

13.15 - 13.50 hodin -  nové přípravky firmy allpressan pro diabetiky -  
Jan Wieland, zástupce firmy allpressan

13.50 - 14.20 hodin -  Jak chránit zrak při práci a co dělat, aby oči 
nebolely - markéta růčková, GlIm care s.r.o.

14.20 - 14.40 hodin - coffee break

14.40 - 16.30 hodin -  novinky - zákon o nelékařských povoláních, 
dále o standardech v pedikúře,  
autorizované osoby - mUdr. marie součková

kazuistiky z praxe - zkušenosti, rady, porady atd., včetně obrazové 
dokumentace, konzultace apod., - eliška Kopecká a Hana Hušková 

Přihlášky: e-mailem na podiatrie@seznam.cz,  
účastnický poplatek 200,- kč uhraďte nejpozději do 28.8. 2015  
na účet společnosti: 101 104 39 59/5500, Vs= vaše členské číslo,  
do poznámky 7.WorKsHop.  
Řádně přihlášení obdrží vstupenky zdarma poštou. 

Těšíme se na Vás  
mUdr. marie součková a eliška Kopecká

www.podiatrie.cz26



MEZINÁRODNÍ VELETRH
KOSMETIKY, KADEŘNICTVÍ, 

ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO 
STYLU, WELLNESS A SPA

PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL

PVA EXPO PRAHA
PRAHA 9 – LETŇANY

4. – 5. 9. 2015
VÍCE NEŽ 350 VÝSTAVNÍCH 
STÁNKŮ A CELODENNÍ 
ATRAKTIVNÍ PROGRAM: 

• Anti-aging program, relaxace, 
regenerace, aromaterapie, masáže

• Kadeřnické show, módní přehlídky, 
současné trendy v kosmetické péči 
a líčení

• Soutěže v make-upu, účesech, nail 
designu, péči o nohy, prodlužování řas

• Dvoudenní program péče o nohy:
pátek 4. 9. v 13.00 – Workshop České 
podiatrické společnosti o.s. 
sobota 5. 9. v 11.00 – Mezinárodní 
podiatrická soutěž. Organizuje 
Miriam Tejklová pod záštitou České 
podiatrické společnosti 

• Na stánku České podiatrické 
společnosti podiatrický screening 
i poradenství zdarma, nabídka 
produktů na výstavních stáncích

15%
 SLEVA PRO

VYSTAVOVATELE ČPS

KOSMETICKÝ VELETRH – PRAHA LETŇANY

4. – 5. září 2015
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Hlavní organizátor: Miriam Tejklová,  
mistryně ČR Profi Pedicure Cup, člen FIP, ČPS
Spoluorganizátoři: Ing. Konečná Lenka,  
ředitelka veletrhu WORDL OF BEAUTY & SPA,
Garant akce: Česká podiatrická společnost z.s.
Generální sponzor: firma Hevea- Gehwol 
Partneři: Allpresan, Coneta s.r.o., ZAT a.s.,  
Amygdala Social s.r.o., Salvus a mnoho dalších firem
Mediální partneři: časopisy Podiatrické listy,  
Les Nouvelles Esthétiques, Linda a další.
Místo konání: 5.9. 2015 velký sál S1 veletrhu  
Letňany - zahájení v 11.00 hodin, vyhlášení výsledků  
v 14.50 hodin na hlavním pódiu veletrhu.
Prezence účastníků: od 9.30 do 10.45 hodin velký sál S1  
ve vstupní hale veletrhu PVA EXPO PRAHA - Letňany
Doba soutěže: 95 minut = soutěžní čas,  
soutěž pro obě kategorie probíhá současně.
Informace pro soutěžící: očekáváme profesionální práci na 
Vámi zvoleném modelu, u kterého nebudete po dobu nejméně 
45 dní provádět ošetření nohou, Budou provedeny fotografie 
nohou modelů před a po ošetření. Jako nevhodné modely se 
jeví ty, kde nebude nic k opracování nebo nemocné nehty, plo-
sky. Zvolte vhodné oblečení modelů s otevřenou obuví.

Soutěžící si přinesou vše potřebné k  ošetření včetně 
doplňků, hygienických potřeb, u klasické pedikúry - va-
ničku a nádobu na vodu.

Vítězové: Vítězem se stává soutěžící s  nejvyšším počtem 
bodů. Na prvním až třetím místě mezinárodní účasti dané 
kategorie získávají soutěžící diplom mezinárodní mistr této 
soutěže, pohár a věcnou cenu. První umístěný soutěžící z každé 
kategorie české národnosti získává titul mistra České republiky, 
pohár a věcnou cenu (wellness pobyty, výrobky firem a další 
věcné ceny). 

Podmínky účasti: řádně přihlášeni pedikéři v termínu nejpoz-
ději do 30.8. 2015 formou přihlášky, ke které je nutné dodat ko-
pii ŽL, Osvědčení nebo kopii výučního listu, platí i pro účastníky 
ze zahraničí, osoby starší 18 let. Přihlášky zasílejte na adresu:  
Miriam Tejklová, Maiselova 4, 110 00 Praha 1 nebo na e-mail: 
miriamtejklova@seznam.cz.

Startovné: činí 550,- Kč převodem na účet: 6007522001/5500 
(účet veletrhu) do 3.9. 2015 nebo v případě zahraničních účast-
níků 20 EUR na místě. Členové České podiatrické společnosti 
hradí pouze 300,- Kč. Ubytování a dopravu si hradí pro sebe 
i  modely každý účastník sám. Pro zahraniční účastníky jsme 
připraveni modely zajistit.

I. Mezinárodní mistrovství České republiky o pohár veletrhu 

WORLD OF BEAUTY & SPA 2015  
v kategoriích klasická a přístrojová pedikúra

Motto soutěže:  

Vizitkou pedikéra je profesionální ošetření nohou
Cíl: navázat na Baťovu tradici klasické pedikúry, zdůraznit význam péče o chodidla,  

upozornit na rozvoj nových metod formou přístrojové pedikúry ve 21. století a hlavně vyzdvihnout  
kvalitu řemeslné činnosti pedikérského povolání = ošetření nohou.

Pozvánka
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Přihláška
přihláška k účasti na I. mezinárodní soutěži v klasické a přístrojové pedikúře o pohár veletrhu 

World Beauty and Spa - podzim 2015

příjmení .........................................................................................  Jméno ................................................................................... titul ......................

národnost ......................................................................................... státní příslušnost .......................................................................................

adresa ...................................................................................................................................................................................... psč .......................................

e-mail: .......................................................................................................................... tel.: ....................................................................................................

registrační poplatek uhrazen Bp dne: ..................................................ve výši........................................ (kopie o úhradě)

Živnostenský list, osvědčení  .......................................................................................................................................... (přiložit kopii)

přihlašuji se závazně do soutěže, a to v kategorii - zatrhněte jen jednu variantu 

Klasická pedikúra                                  přístrojová pedikúra                            délka praxe:

V .........................................................................................                                     podpis .........................................................................................

Pozvánka

česká podiatrická společnost ve spolupráci s paní Ing. lenkou Konečnou pro Vás připravila 
možnost účasti na 30. výročním veletrhu kosmetiky, kadeřnictví, manikúry a péče o nohy 
s doprovodnými workshopy, akcemi, který se koná ve dnech 17.-18.10. 2015 v mnichově. akce je 
pouze pro členy české podiatrické společnosti, kteří budou mít vstup zdarma, cestovné 
a ubytování se snídaní činí 2.500 Kč. odjíždíme autobusem 17.10. 2015 v 7.30 hodin ráno od 
autoklubu, opletalova 29, praha 1 - naproti hlavnímu nádraží. předpokládaný příjezd 18.10. 2015 
v  18  hodin. přihlášky jsou závazné. Hlaste se nejpozději do 10.8. 2015 na www.podiatrie.cz, 
a současně poukažte na účet 101 104 39 59/5500 částku 1.000 Kč jako zálohu. zbývajících 1.500 Kč  
je nutno uhradit nejpozději do 5.10. 2015. Vs=členské číslo, do poznámky uveďte příjmení bez 
diakritiky a mnIcHoV. Bližší informace http://www.beauty-fairs.de/muenchen. 
nenechte si ujít jedinečnou příležitost návštěvy zahraničního výročního veletrhu.

MUDr. Marie Součková, prezidentka společnosti

30. výroční veletrh  Beauty München 2015



Nordic walking
zdravotně sportovní disciplína známá jako 
nordic walking je oblíbená u řady lidí přede-
vším díky efektivnímu rozhýbání celého těla, 
odlehčení kloubů, účinnému shazování nad-
bytečných kilogramů... a takto bychom mohli 
psát poměrně dlouho, ale málokdo si tento 
jednoduchý, křižmochodný pohyb (chůze do 
kříže) spojuje s hlavou, tedy s nenásilným pro-
vázáním spolupráce obou mozkových he-
misfér.
právě nordic walking je pro tuto schopnost 
více než vhodný pro děti s různými dysfunkce-
mi, ať hovoříme například o hyperaktivitě či 

třeba o dyslexii. dále je tento pohyb dopo- 
ručován dětem s  lehkou dmo, kde je třeba 
pracovat s tělem i duší malého človíčka a v ne-
poslední řadě je to vynikající způsob sportov-
ního vyžití pro děti s  vadným držením těla, 
dýchacími problémy, nebo pouze kompenza-
ce jednostranného sportovního vyžití.
náš tým v Hradci Králové spolupracuje se škol-
kami a školami v královéhradeckém kraji a po-
máháme dětem růst do krásy.

za tým nordic Walking live
Jaruška Morávková

a děti

www.podiatrie.cz30
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Ve dnech 20.-23. května 2015 se konalo již sedmé třídenní me-
zinárodní symposium o diabetické noze v Haagu v Nizozemsku. 
Symposium se koná pravidelně každé čtyři roky. Poprvé se ko-
nalo v roce 1991, účastníků bylo 300. Postupně se počet účast-
níku zvyšoval. Na posledním kongresu bylo přihlášených 1.425 
účastníků a podaných více než 350 příspěvků ve formě předná-
šek nebo posterů. Kongres se konal v Kongresovém centru měs-
ta Haagu, přednášelo se ve čtyřech patrech, v 16 různě velkých 
místnostech. Den otvíraly vždy v  8.30 hodin tři úvodní 
přednášky, které trvaly do 10 hodin. Posléze si účastník mohl 
vybrat ze čtyř přednáškových sálů, kde probíhala ústní sdělení, 
vždy na jiné téma. V době oběda probíhaly firemní přednášky 
a obhajoby. Od  13.45 do 15 hodin probíhaly workshopy, kte-
rých bylo celkem 22, tudíž opět účastník musel pečlivě zvážit, 
který si vybere. Odpoledne byla možnost navštívit mini sympo-
sia, kterých bylo celkem dvanáct za tři dny. Poslední den byly 
hlavní přednášky, spolu s  obhajobou doporučených postupů 
v léčbě diabetické nohy.
První den kongresu byl věnován zejména odlehčení nohy u pa-
cientů s defektem v rámci syndromu diabetické nohy, kdy stále 
platí pravidlo, že pevná fixace-ideálně sádrová- je ideální léč-
bou defektu, pokud nejsou známky infekce nebo nedokrvení.   
Přesto, že se jedná o zlatý standart léčby, je využíván celoev-
ropsky jen u 13% procent pacientů. Infekce se nesmí podceňo-
vat, hlavní důraz je kladen na cílenou léčbu. Při infekci kostí je 
k  zvážení i odběr kostní tkáně, tzv. biopsií. Pomoci složitých 
přístrojů vědci prokázali, že určující je míra spolupráce pacienta 
při dodržovaní léčebných opatření.
Druhý den byl zahájen přednáškou o ischemické chorobě dol-
ních končetin u diabetiků, kdy bylo zdůrazněno, že kdokoli (!), 
kdo pečuje o diabetické nohy, by měl být schopen alespoň ori-
entačně posoudit prokrvení dolních končetin, vyšetřením zva-
ným pulzace. Den pokračoval zajímavým sdělením o biome-
chanice nohy, založeném na prezentaci technologických 
novinek. Zatížení končetiny v obuvi lze již sledovat technikou, 
která je součástí ponožek nebo stélek (což je levnější), a dokon-
ce existují výzkumné systémy, které při přetížení na chodidle 
upozorní pacienta alarmem na mobilu nebo hodinkách. Před-

nášky byly na téma epidemiologie a blok uzavřela přednáška 
o Charcotově osteoartropatii. V rámci workshopů jsem se účast-
nil prezentace screeningu diabetické nohy, který provádíme 
v České republice obdobně jako ve světě, ba dokonce v někte-
rých ordinacích. Sdělení o neuropatii, která je dle posledních 
studií, přítomná již v době stanovení diagnozy cukrovky, pou-
kázalo na postižení vláken, které mají na starosti rozeznání 
teploty, a v rámci jejich poškození vzniká typická suchost po-
kožky.
Třetí den byl věnován organizaci péče o nohy, kdy bylo jasně 
prokázáno, že kvalitní snášení hyperkeratóz u diabetiků je jed-
no z nejdůležitějších preventivních opatření před vznikem syn-
dromu diabetické nohy.   Bohužel autor sdělení nejmenoval 
nejvhodnější způsoby snášení, odkázal na péči podiatrů, kteří 
se věnují pedikúře. Upozornil však na nutnost vzdělání, kdy by 
měl tímto způsobem pracující podiatr znát rizika při ošetření 
pacientů. Jistě by měl každý být schopen posoudit míru poško-
zení nervů na dolních končetinách pomocí velmi jednoduchých 
testů. Pokračovalo se sdělením o infekci kostí, která je často 
podceňovaná, a možnostem její léčby. Budoucnost syndromu 
diabetické nohy patří zejména prevenci syndromu diabetické 
nohy. Jde o nekonečnou edukaci o nutnosti vhodné péče 
o nohy, aktivní využití vhodného odlehčení pomocí stélek, kte-
ré redukují riziko defektu na plosce nohy a jsou schopné dokon-
ce monitorovat aktivně tlak plosek nohou na obuv.
V sobotu 23. května byly uděleny ceny za publikace. Cenu Karla 
Bakkera za celoživotní přínos obdržel  prof. Benjamin A. Lipsky, 
který se specializuje zejména na infekci, přednáší na Oxfordu, 
na univerzitě ve Washingtonu  a  Ženevě a  je považován za svě-
tového odborníka.
Na závěr byla představena nová doporučení v léčbě syndromu 
diabetické nohy. Byla představena metodologie výběru zdrojů 
k  sestavení doporučení. Dokument obsahuje doporučení pro 
denní praxi, doporučení k prevenci syndromu diabetické nohy, 
doporučení k obouvání a odlehčení, dále doporučení pro dia-
gnostiku a léčbu ischemické choroby dolních končetin, doporu-
čení k léčbě infekce a k léčbě ran u daných pacientů.

MUDr. Miroslav Koliba

Sedmé mezinárodní  
symposium  
o diabetické noze
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20. 7. 2015 členové řídící rady odsouhlasili závazný formulář:  
Žádost o udělení certifikace Českou podiatrickou společností pro akci.  

Formulář je pro všechny školitele závazný.

Žádost o udělení certifikace Českou podiatrickou společností pro akci

název akce: ...................................................................................................................................................................................

Žadatel: .............................................................................................................................................................................................

datum a místo konání: ....................................................................................................................................................

počet vyučovaných hodin: ............................................... (1 hodina = 45 minut)

datum a podpis (razítko) ........................................................................................................................

součástí žádosti: 
1. seznam lektorů s jejich kvalifikací (vzdělání, kurzy, atestace...)
2. program akce včetně časového rozvrhu
3. plánovaný počet osob na akci, cena za jednu školenou osobu

V případě, že bude akce schválena Řr Čps jako certifikovaná: 
pořadatel je povinen: dát slevu 20 % z řádné ceny akce členům čps, vydat všem absolventům akce certifikát, 
v nemž bude uvedeno, že „akci garantuje čps a školená osoba obdržela do celoživotního vzdělávání čps 
schválený počet bodů“, zaslat nejpozději do 1 týdne jmenný seznam účastníků akce na sekretariát čps, 
umožnit supervizi člena vedení čps na akci bez předchozího ohlášení.

postup, kterým se řídí Řr Čps při udělování certifikace Čps pro akci:
1. akce se musí řádně podat na formuláři v elektronické podobě (možno stáhnout na www.podiatrie.cz).
2.  Řr čps bere v úvahu při posuzování akce: odbornou způsobilost školitelů, učební náplň vzhledem k obo-

ru podiatrie.
3.  lhůta pro posuzování akce je maximálně 30 dní od data doručení žádosti. rozhodnutí obdrží žadatel 

e-mailem.
4.  organizátor akce je povinen zaslat poplatek 200 Kč (člen čps) a 500 Kč (nečlen čps) bankovním převodem 

na účet čps 101 104 39 59/5500  a do poznámky uvést „akce čps“. Bez poplatku nebude akce projednává-
na Řr čps. opakování stejné akce, která již byla schválená, se pouze ohlašuje Řr čps a je osvobozeno od 
poplatku.

5.  Řr čps zařazenou akci do systému vzdělávání uvede neprodleně na www.podiatrie.cz do banneru „akce 
a kurzy“. pokud bude znám termín v dostatečném předstihu, bude otištěna i v podiatrických listech. 

6.  V případě opakovaného nedodržení těchto pravidel organizátorem akce si Řr čps vyhrazuje právo 
neudělit u další akce souhlasné stanovisko.

schváleno/neschváleno Řr čps dne ............................................  počet přidělených bodů ..............................
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Akce organizované Instituty pro další vzdělávání pracovníků  
ve zdravotnictví - Praha, Brno, na kterých ČPS spolupracuje

24. 10. 2015  •  Podiatrie - základní kurz pro fyzioterapeuty
specifika podiatrie v rámci diagnostiky (podiatrická anamnéza, vyšetření na plantoskopu,  

nožní scan s návrhem individuální vložky, vyšetření 2-lineárním paprskovým laserem,  
kineziologické vyšetření, pc podobarometrie, vyšetření postury) a léčby. 

nco nzo Brno - č. kurzu 941/862, mUdr. miroslav Havrda,  
mgr. margita Kučerová, tel.: 543 559 534, e-mail: sindelkova@nconzo.cz

13. - 15. 11. 2015  •  Kurz podiatrie pro lékaře - IPVZ Praha - I. část
Komplexní péče o nohu konzervativní cestou. Historie oboru, legislativa, refresh v anatomii, 

ortopedii a traumatologii a dalších oborech. Účastníci budou proškoleni v orthonyxii,  
biomechanice nohy a nových vyšetřovacích metodách, podologii, kalceotice a dalších  

souvisejících oborech. součástí kurzu je i praktický výcvik ve výrobě indiv. stélek,  
dále pomůcek s cílem korekce deformit prstců a nehtů. III. a IV. část kurzu se bude konat  

na jaře 2016 a bude ukončena testem a ústní zkouškou. absolventi získají osvědčení  
k vykazování výkonu pedobarografie. praha, Budějovická 15, hotel IlF.  

prof. mUdr. pavel dungl drsc, mUdr. marie součková 
č. kurzu 218052101, tel.: 261 092 461, e-mail: charova@ipvz.cz 

11. - 13. 12. 2015  •  Kurz podiatrie pro lékaře - IPVZ Praha - II. část
Komplexní péče o nohu konzervativní cestou. Historie oboru, legislativa, refresh v anatomii, 

ortopedii a traumatologii a dalších oborech. Účastníci budou proškoleni v orthonyxii,  
biomechanice nohy a nových vyšetřovacích metodách, podologii, kalceotice a dalších  

souvisejících oborech. součástí kurzu je i praktický výcvik ve výrobě indiv. pomůcek  
s cílem korekce deformit prstců a nehtů. III. a IV. část kurzu se bude konat na jaře 2016  

a bude ukončena testem a ústní zkouškou.  praha, Budějovická 15, hotel IlF. 
prof. mUdr. pavel dungl drsc, mUdr. marie součková,  

č. kurzu 218052102, tel.: 261 092 461, e-mail: charova@ipvz.cz 
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cukrovkou trpí téměř každý desátý občan 
české republiky, každoročně si tuto diagnózu 
vyslechne na 20 tisíc pacientů a tendence je 
bohužel vzestupná. specializovaná podiatric-
ká péče o pacienty s  diabetem je důležitou 
prevencí vzniku závažných komplikací diabe-
tické nohy. cukrovku ať už 1. nebo 2. typu totiž 
bohužel mohou provázet další komplikace, 
jako jsou například neuropatie a angiopatie. 
U  neuropatie vlivem nevyvážených hladin 
glykémie dochází k poškození periferních ner-
vů, což vede k neuropatii senzorické (ztráta 
citlivosti na bolest, tlak, teplotu a vibrace), mo-
torické (oslabení a zkracování svalstva) a vege-
tativní (snížení pocení kůže, ztráta pružnosti 
pokožky). problém začíná obvykle u palců dol-
ních končetin. při angiopatii jsou poškozeny 
drobné cévky v oblasti dolních končetin, je tak 
zhoršen průtok krve a hojivost poranění. obě 
tyto komplikace mají neblahý vliv na stav no-
hou diabetika a zvyšují riziko vzniku takzvané 
„diabetické nohy“.
protože u diabetické nohy má pacient sníže-
nou citlivost na bolest, je tu vysoká míra rizika 
rozvoje nehojících se ran v důsledku otlaků ze 
špatné obuvi, popálení, drobného poranění či 
plísňové infekce. nejčastěji jsou postiženy kot-
níky, nárt, pata, ploska či prsty. Kůže nohou 
a bérců takových pacientů je suchá, šupinatá 
a  na plosce mozolnatá. má nedostatečnou 
ochrannou funkci a stává se snadným cílem 
pro infekce. K základním pravidlům prevence 
vzniku těchto komplikací diabetické nohy jsou 
včasná péče, pravidelná prohlídka nohou 
a  efektivní ošetření suché pokožky. diabetik 
by měl nejen pravidelně navštěvovat speciali-
zované podiatrické pracoviště, ale o svoje 
nohy se denně starat sám.

Jedním z hlavních témat péče je suchá pokož-
ka. Tu je třeba především hydratovat a navra-
cet jí její přirozenou obranyschopnost. U dia-
betiků je léčba náročnější, protože schopnost 
kůže regenerovat je velmi snížená. na trhu je 
k  dostání celá řada různých krémů. Většina 
z nich obsahuje masťový základ, který na kůži 
vytváří mastný film. noha je po aplikaci tako-
vého krému kluzká, zvyšuje se riziko pádu 
a uklouznutí pacienta. mastný krém se do po-
kožky obtížně vtírá rovnoměrně, může zbyteč-
ně ulpívat v oblasti meziprstí, a vytvářet klima 
pro růst plísní. alternativu k tradičnímu řešení 
nabízí firma Allpresan v  podobě krémových 
pěn. Tyto pěny s  dvoudimenzionální síťovou 
strukturou se dobře roztírají, kůži nemastí, ale 
hydratují a okamžitě se vstřebávají. svým slo-
žením posilují bariérovou funkci kůže a chrání 
ji před nepříznivými vlivy okolí. navíc neobsa-
hují konzervačních látky, barviva ani parfema-
ci, takže pokožku nealergizují.
allpresan vyvinul speciální řadu produktů ur-
čenou pro diabetiky, která snižuje riziko vzni-
ku otlaků, zrohovatělé kůže, prasklin a vředů 
a podporuje hojení již vzniklých ran:
krémová pěna s  10 % urey, pentavitinem 
a panthenolem pro intenzivní ošetření velmi 
suché a popraskané pokožky. podporuje pro-
ces hojení, posiluje ochranou funkci kůže, 
zmírňuje svědění pokožky a minimalizuje rizi-
ko vzniku otlaku. Také účinně odstraňuje zro-
hovatělou kůži a mozoly.
krémová pěna s  mikrostříbrem (ureou, 
panthenolem a pentavitinem) určená pro 
ošetření velmi suché a šupinaté pokožky. Tato 
pěna pokožku hydratuje a vyživuje a díky při-
danému mikrostříbru snižuje riziko vzniku in-
fekcí a reguluje přirozenou mikroflóru kůže.

O nohy diabetiků  
je třeba obzvlášť pečovat

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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milé členky, členové a všichni příznivci české 
podiatrické společnosti. zdravím a vítám vás 
opět u řádků sloupku bezpečí, který je zde pro 
vás jako určité odpočinutí si od odborných, 
profesních témat a připomenutí si odvrácené 
strany práce s  lidmi. opakování je matkou 
moudrosti, proto připomenu, že minule jsme 
si rozlišili, jaká krádež je ještě přestupková, 
tedy s řešením ve správním řízení (do výše 
vzniklé škody 5.000,-Kč), jaká krádež je trestní 
(se škodou nad uvedenou hranici) končící 
v případě zjištění pachatele před trestně práv-
ním soudním řízením, i co je krádež prostá. 
Víme, co můžeme dělat, když se nám někdo 
do naší provozovny vloupá za užití násilí a pře-
konání překážky v  době, kdy na provozovně 
nejsme, tedy přes noc nebo o sobotách a ne-
dělích. Řekli jsme si také, jaké jsou základní 
právní normy pro správní řízení, a něco jsme si 
řekli i o trestním zákoníku z.č. 40/2009 sb.
Jak jsme si minule slíbili, načneme dnes trochu 
jiný soudek a podíváme se na informace, jak 
jsou na tom s  ochranou našeho profesního 
majetku české pojišťovny. Hned na úvod vám 
musím říci, že nic moc a stále platí to, že ke 
svému majetku se musíme chovat zodpověd-
ně hlavně my sami. nedávat nechráněným 
majetkem příležitost, která dělá zloděje, by 
pro nás mělo být nepsaným zákonem, který 
bychom měli dostat jak se říká do krve a auto-
maticky se chránit před tím, co by mohlo s krá-
deží přijít, resp. o co bychom mohli přijít. 
 základní právní normou českého pojišťovnic-
tví je zákon o pojišťovnictví č. 277/2009 sb. 
podle kterého „šijí“ pojistky na náš majetek 
všichni pojišťovací agenti v  čechách. a hned 
na úvod vám musím sdělit poměrně základní 

informaci, a to, že krádež prostá v čechách na-
příč českými pojišťovnami nejde nijak pojistit. 
co to znamená? Všechny krádeže finančních 
hotovostí a věcí během provozní doby provo-
zovny nejdou zajistit pojištěním. Takže pama-
tujme na to, že každá koruna volně a bez kon-
troly položená, o kterou při krádeži přijdeme, 
nás opouští navždy bez jakékoliv možné po-
jistné ochrany. To je prostě fakt, se kterým se 
musíme smířit a hlavně se chovat podle toho. 
pojišťovnictví je obor ještě více nežli jakýkoliv 
jiný o penězích. a tak se zde s penězi pracuje 
od začátku do konce. pojistné smlouvy jsou 
tzv. obecní kalkulací šity na míru i podle toče-
ní ekonomiky v dané lokalitě, ve které se pro-
vozovna nalézá, a jsou řazeny pro zjednoduše-
ní do třech zón. první je zóna hl. města prahy, 
druhou zónou je 14 krajských měst a poslední 
třetí zónou je ostatní periférie, kde ještě rozho-
duje, jestli je provozovna umístěna v  malém 
městečku, či odlehlé obci s  malou dopravní 
obslužností. 
a jaké náklady by nás mohly při ročním pojiš-
tění provozovny čekat? Jen orientačně, neboť 
výpočet pojistného si každá pojišťovna před 
ostatními poměrně bedlivě tají. při pojištění 
majetku na provozovně ve výši kolem 
400.000,- Kč by nás mohlo právě podle lokality 
čekat roční pojistné ve výši 3.000,- až 4.000,- Kč 
s  možným bonusem pojištění na firemní Ič. 
samozřejmě, do tohoto pojištění je trochu na-
montováno i další pojistné nebezpečí, a to je 
drobný vandalismus, poškození věcí při elek-
trickém zkratu či předpětí, až po drobné vlivy 
atmosférických srážek. ale pozor, nejedná se 
o pojištění proti povodním a záplavám, které 
náleží už do pojištění staveb. proti ohni a zá-

SLOUPEK BEZPEČÍ 

Něco o bezpečnosti aneb Sloupek  
o ochraně života, zdraví a majetku
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plavové vodě prý patříme servisem na trhu 
přítomných pojišťoven k lepšímu evropskému 
průměru. Kdybychom tu evropu neměli, ne-
měli bychom se s čím srovnávat. Každý něja-
kou pojistnou smlouvu samozřejmě máme. ať 
je to na dům, či na vozidlo v osobním vlastnic-
tví. Všichni máme trochu zkušenosti, že při na-
stalém plnění pojistné události se pojišťovny 
chovají samozřejmě tržně, to znamená šetrně. 
mnohdy není jednoduché své předem poměr-
ně jasně specifikované pojištění prosadit při 
vzniklé škodě a domoci se tak podle nás zá-
konného nároku při pojistné události se vznik-
lou škodou. pamatujme i na to, že náklady na 
odstranění následků po násilném vloupání do 
naší provozovny s odcizením majetku budou 
vždycky větší, nežli výše finančního plnění po-
jistné události jakoukoliv pojišťovnou. malým 

srovnávacím testem českých pojišťoven vyšla 
souhrnem nabídky ochrany majetku / cena asi 
nejlépe pro pojištění provozovny čsoB pojiš-
ťovna.
rada na závěr. pojistit tedy provozovnu nebo 
nepojistit? ano. Jakákoliv ochrana našeho ma-
jetku se nám vyplatí, ale až od určité výše. má-
me-li v  provozovně jen pedikérský přístroj, 
který si stejně vozíme domů, pak by mělo po-
stačovat pojištění majitele nemovitosti, ve 
které svoji provozovnu máme.
přeji Vám hezké letní dny, pokud možno bez 
pojistných událostí a problémů s  tím spoje-
ných. sejdeme se zase příště v našem sloupku 
bezpečí, který tu bude pro vás zase s trochu 
jiným tématem.

Přemysl Maixner
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Ve dnech 12.-14.6. 2015 se konal relaxační ví-
kend čps v  Jihočeském kraji. V  počtu 17 lidí 
jsme se v pátek dopoledne sešli na nádraží 
v Jindřichově Hradci, odkud vedly naše kroky 
centrem města ke gotickému hradu a zámku. 
Ještě před prohlídkou zámku jsme navštívili 
expozice v  domě gobelínů. zde jsme měli 
možnost vidět, jak se gobelíny vyrábí a jak slo-
žité je restaurování vzácných tapisérií. sezná-
mili jsme se s životem a prací zakladatelky 
gobelínů marie Hoppe-Teinitzerové, která za-
koupila nejstarší panský dvůr roku 1911, a za-
ložila zde Uměleckou textilní dílnu. Gobelíny 
z této dílny jsou světoznámé.
po velmi zajímavé prohlídce jsme se přesunuli 
na státní hrad a zámek, kde jsme se vydali po 
stopách Bílé paní. nejprve jsme navštívili čer-
nou kuchyni, která je jedna z největších, dosud 
zachovaných pozdně gotických kuchyní vů-

bec. na zelený čtvrtek se zde rozdávala kaše 
poddaným a chudým. o vánočních svátcích se 
otevírá široké veřejnosti a jsou zde nabízeny 
velmi lákavé pokrmy a chutné nápoje. 
dále jsme pokračovali do zámecké části. naše 
prohlídka vedla skutečně napříč staletími. Vi-
děli jsme mnoho zajímavých exponátů a z úst 
slečny průvodkyně se nám dostávalo i pikant-
ních informací o rodu pánů z Hradce. následo-
vala prohlídka hudebního pavilonu rondel. 
rondel byl původně hradební bašta, přestavě-
ná koncem 16. století na altán. Je označován 
jako perla evropského manýrismu. dodnes se 
zde konají slavnostní události a historické kon-
certy. po prohlídce zámeckého komlexu násle-
dovalo Balbínovo náměstí s empírovou budo-
vou landfrasovy tiskárny, kde jsme navštívili 
muzeum Jindřichohradecka s Krýzovými jes-
ličkami, které jsou zapsány v  Guinnesově kni 

Relax víkend
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ze rekordů. dále jsou v muzeu zajímavé expo-
zice emy destinnové, měšťanská a lidová kul-
tura, malované terče a terčové zbraně a histo-
rická lékárna U panny marie pomocné. 
závěr prohlídky Jindřichova Hradce jsme 
ukončili unikátní aqua show v  komplexu 
sv. Florián, která byla v roce 2012 vybudována 
jako druhá v evropě. plni zážitků jsme společ-
ně odjeli do malebného penzionu sigma 
v dolním Žďáru. zde jsme výbornou večeří za-
končili vyčerpávající den a u sklenky vynikají-
cího vína jsme probírali nově nabyté zážitky. 
druhý den jsme odjeli do rybářské mekky, lá-
zeňského města Třeboně. zde jsme procház-
kou navštívili zajímavé výstavy, jako například 
výstavu Vodníků a strašidel a vyšlapali 100 
schodů na radniční věž, ze které byl krásný vý-
hled na celou Třeboň a její okolí. následně 
jsme prošli krásným zámeckým komplexem a 
vydali se na cestu kolem rybníka svět, který 
Jakub Krčín z Jelčan a sedlčan stavěl v letech 
1571-1574. pokračovali jsme parkem k impo-
zantní schwarzenberské hrobce. novogotická 
stavba ve tvaru pravidelného šestiúhelníku je 
dvoupodlažní. Velkou zajímavostí je, že sa-

motná hrobka se nachází pod hladinou rybní-
ka svět. Tato prohlídka s obsáhlým výkladem 
byla opravdu fascinující. 
rozloučení s Třeboní jsme pojali tradičně, ná-
vštěvou třeboňského pivovaru Bohemia re-
gent. nyní už víme, jak se vaří pivo, a měli jsme 
možnost ochutnat zlatý mok přímo ze sudů 
v pivovaru.
po návratu do penzionu nás čekalo překvape-
ní ve formě grilovaných pochoutek, kde si kaž-
dý přišel na své. Večer jsme pak zakončili spo-
lečným zpěvem za zvuků kytary. neděle byla 
již pracovní. absolvovali jsme zajímavé před-
nášky z firmy pharmalink, kterou zastoupovala 
Bc. Kateřina Havelková, dále nás zaujal Ing. 
aleš Houra z firmy pedibaehr a nakonec jsme 
se seznámili se špičkovou zdravotní obuví fir-
my Berkemann. 
po skvělém obědě jsme se začali, leč neradi, 
pomalu rozjíždět do svých domovů. o víkendu 
nám nebývale přálo nejen počasí, ale i výborná 
nálada všech účastníků. Věříme, že se v brzké 
době podaří podobné setkání zopakovat.

Bc. Eva Ptáčková



Akce a kurzy ČPS

Podrobnější informace na 

www.podiatrie.cz - akce, kurzy

4. 9. 2015 - 7. workshop České podiatrické společnosti - letňany - praha 9

5. 9. 2015 - I. Mezinárodní mistrovství České republiky o pohár veletrhu  
WOrLD OF BeAUTY & SPA 2015 v kategoriích klasická  
a přístrojová pedikúra - veletrh letňany - praha 9

12. 9. 2015 - kPr dle Guidelines 2010 - Algoritmus Basic Life Support (BLS),  
zástava krvácení, obvazová technika, první pomoc u vybraných stavů  
ohrožujících život - ÚVn - střešovice - praha

19. 9. 2015 - Podiatrické minimum - vyšetření na podoskopu a se systémem  
podocam medsport, Foerstrova 1656, 500 02 Hradec Králové

20. 9. 2015 - Technická úprava podiatrických vložek -  
medsport, Foerstrova 1656, 500 02 Hradec Králové

26. 9. 2015 - Diabetologie, komplikace diabetu a syndrom diabetické nohy 
sanatorium Klimkovice, Hýlov 24, Klimkovice

3. 10. 2015 - zhotovování termoplastických vložek firmy Schein 
medsport, Foerstrova 1656, 500 02 Hradec Králové

4. 10. 2015 - Práce s vložkami Vasyli Medical (Austrálie) 
medsport, Foerstrova 1656, 500 02 Hradec Králové

17. - 18. 10. 2015 - veletrh Beauty Forum Mnichov - 30. výroční veletrh 
zájezd pro členy čps, max. 25 osob, vstupné po oba dny zdarma

24.10., 28.11., 19.12. 2015 - Diabetologie, komplikace diabetu  
a syndrom diabetické nohy - sanatorium Klimkovice, Hýlov 24, Klimkovice


