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MUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M.
Prezident ČPS

Zveme Vás na 19. sjezd České podiatrické společnosti
z.s., který proběhne v Ostravě v hotelu Vista (www.
hotelvista.cz) ve dnech 15.–16. května 2020. Začátek
bude v 11 hodin a předpokládané ukončení v sobotu
kolem oběda.
Hotel je výborně dostupný MHD a má možnost parkování. Celé
dva dny strávíme pod jednou střechou příjemného hotelu.
Přijďte se dozvědět novinky o společnosti, probrat problémy,
které Vás trápí, setkat se s ostatními, pobavit se a prezentovat
výsledky své práce.
Prosíme zájemce o účast na sjezdu, aby psali na mail
podiatrie@gmail.com. Po registraci Vám zašleme odkaz
na registrační formulář. Do mailu stačí napsat pouze:
Vaše jméno a členské číslo a my Vám zašleme odkaz
na formulář pro přihlášení. POZOR ubytování si zájemci
řeší sami. Objednávky na ubytování zasílejte prosím
na email: reservation@hotelvista.cz.
V případě, že máte zájem sdílet Vaše zkušenosti, nápady, inovace v oboru – neváhejte nám napsat název přednášky. Nemějte obavy prezentovat výsledky své práce a podělit se o radost z práce s odborníky z oboru.

2

w w w.podiatrie.cz

PPodiatrické
o d i a listy
t r 1/2020
i c k é

Ukažte svou jedinečnost, zručnost, schopnosti. Pojďte
diskutovat mimo sociální sítě, potkat se, promluvit si
a ukázat možnosti jedinečného přístupu k problémům,
které trápí naše klienty.
Přihlášky prosíme zasílejte
na podiatrie@gmail.com.

do

konce

Mezioborový zpravodaj
České podiatrické společnosti z.s.

dubna

Máte-li pozitivní zkušenost s firmou, která má zájem
prezentovat produkty pro naše členy, neváhejte ji oslovit
k účasti na sjezdu odborníků v péči o nohu. Každý Váš
dodavatel může být vystavovatel s potenciálem informovat o produktech Vaše kolegy. Mnohé vystavovatele
budeme oslovovat, nicméně i Váš zájem potkat a vidět
nové výrobky osobně rozhodne. Proto při objednávkách zboží neváhejte dát do poznámky dotaz: Potkáme
se v květnu v Ostravě? :) kontakt pro vystavovatele je
podiatrie@gmail.com.
Cena za oba dva dny celodenního občerstvení je
600 Kč/osoba včetně oběda (pro nečleny 1000 Kč/
osoba). Cena za páteční rautový večírek je 400 Kč/
osoba (alkohol není zahrnut).
Cena ubytování pro členy České podiatrické společnosti:
• jednolůžkový pokoj za 1 350 Kč/noc;
• dvoulůžkový pokoj za 1 650 Kč/noc.
V ceně ubytování je zahrnuta bohatá bufetová snídaně,
Wi-Fi a DPH. Cena parkování na monitorovaném parkovišti
činí 100 Kč/auto/noc.
Heslo u registrace ubytování pro naše členy je:
Česká podiatrická společnost !!!
Speciální cena je platná do vyčerpání kapacity hotelu,
po tomto datu budou pokoje prodávány pouze za pultové
ceny.
Objednávka ubytování musí být provedena vždy písemně
e-mailem s heslem „Česká podiatrická společnost".
Storno podmínky obdržíte při poptávce. Objednávky
na ubytování zasílejte prosím na reservation@hotelvista.cz.
Přihlášky na 19. sjezd České podiatrické společnosti
do Ostravy ve dnech 15.–16. května 2020 zasílejte
na email: podiatrie@gmail.com, do předmětu emailu
prosím pište „SJEZD 2020". ●
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Novinka v ČPS

Nové webové
stránky

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M.
prezident České podiatrické společnosti

Na návrh prezidenta naší společnosti schválila valná hromada po projednání řídící radou
v květnu 2019 realizaci nových webových stránek
společnosti. Výběrovým řízením byla vybrána
firma, kterou zastupuje p. Oršulík. Důvodem
volby jeho firmy pro spolupráci byl ideální poměr
ceny za rozsah a kvality poskytovaných služeb,
nemalou zásluhu měly i reference webů, které
firma vybudovala. O výběru rozhodovala celá
řídící rada pod vedením prezidenta. První jednání
o stránkách proběhlo v Ostravě dne 26. dubna
2019 v přítomnosti první viceprezidentky
MUDr. Marie Součkové, kdy jsme společně
probrali možnosti, které nám byly nabídnuty,
a řešili technické parametry. S ohledem na zkušenosti jsme se snažili vyhnout chybám starších
stránek, které aktuálně provozujeme.

R E A L I Z AC E A T VO R B A
Reálná práce na stránkách probíhá prakticky
od srpna 2019 do doby uzávěrky PL. S programátorem stránek jsme se setkali nesčetněkrát,
abychom doladili stránky do potřebné podoby,
tak aby respektovaly naše požadavky, které,
jak se později ukázalo, byly značně technicky
náročné na realizaci a funkčnost, což pravděpodobně způsobí i velmi pomalý náběh stránek
do plného provozu. Očekávání, že stránky budou
do konce roku 2019, bylo příliš optimistické.
Stránky mají několik částí, které Vám
představím:
 veřejně dostupná část;
 členská sekce;
 administrační zázemí.

4

w w w.podiatrie.cz

 Veřejná část
H O R N Í L I Š TA :
Úvod
Jako u všech moderních stránek nás tlačítko
úvod opakovaně vrací na úvodní stránku
webu. Ta prezentuje základní viditelné členění
v podobě lišty, dále je možné na první pohled
vidět náš popis. Přibude hlavní reklamní baner,
v další linii máme možnost vidět novinky, kurzy
a akce, podiatrické listy, registr členů, poskytovatelů služeb a registr spolupracujících firem.

O nás
Tato část obsahuje představení společnosti, stanovy společnosti, zápisy z jednání (starší jsou
jen zkopírované ze starého webu, nové již budou
vkládané formou PDF souborů) a poslední záložka je „Podiatrické listy", kde jsou kontakty na šéfredaktorku, ceník inzerce a statut redakční rady.

Podiatrická periodika
Tato část má následující základní členění:
• Podiatrické listy, kde bude od roku
2020 přístupné pro veřejnost aktuální
číslo podiatrických listů v rozsahu prvních
stránek. Pro členy společnosti zde budou
podiatrické listy dostupné v plném rozsahu.
•

Zahraniční tisk obsahuje nabídku aktuální
zahraniční literatury z oboru podiatrie,
časopisy jako Footsteps, aktuální guidelines
pro léčbu diabetické nohy, The Diabetic
Foot Journal a budou přidávány další, dle
doporučení výboru ČPS.
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•

Archiv obsahuje kopii obsahu, na který
jste byli zvyklí na starších stránkách
v oddílu podiatrické listy, vše s literaturou
do roku 2019.

každé jednotlivé akce velmi zodpovědně,
tak aby zveřejnění akce na našich stránkách garantovalo kvalitu školení. Denně
se na nás obracíte s dotazem, jak poznat
kvalitní kurz. Jednoduše: Pokud školitel
má potřebné kvality, jistě se nebude
bát nechat akci posoudit řídící radou
a my jeho školení rádi zveřejníme. Máme
snahu, aby všechna školení byla uvedena
na našich webových stránkách. Nepředpokládám, že by procesní poplatek 100 Kč
byl finančním omezením pro kteréhokoliv
školitele nebo pořádající organizaci. Naším
cílem je zveřejnit každý kurz, který je veden
kvalitním lektorem, a eliminovat nabídku
nekvalitních školení, která jsou často
nabízena lektory bez nutné kvalifikace.
Typickým příkladem jsou školení ortonyxie
lektory, kteří nebyli proškoleni výrobcem.

Aktuality

•

Žádost o udělení certifikace akce je jednoduchý webový formulář, který slouží k zadání
akce do kalendáře událostí České podiatrické
společnosti. Žadatel o certifikaci akce vyplní
svou identifikaci, dále název, datum a místo
konání akce a přiloží program, který bude
zveřejněn na stránkách. Dle potřeby doplní
k posouzení také kvalifikaci lektora. Po podání
žádosti bude tato žádost předložena buď
vedoucím sekce vzdělávání, nebo prezidentem členům řídící rady a v co nejkratším
čase vyhodnocena a neprodleně zveřejněna
na webových stránkách v seznamu akcí
na dané období. Zároveň bude informace
o akci publikována v Podiatrických listech.

•

Poslední záložkou dané sekce je systém
celoživotního vzdělávaní, tak jak byl přijat
na 19. sjezdu České podiatrické společnosti.

V sekci aktuality budeme zveřejňovat všechny
novinky z oboru. Neváhejte nás také informovat o akcích nebo o změnách, které nastaly.
S ohledem na rozsah oboru není v silách několika jednotlivců stíhat všechny novinky z celého
rozsahu podiatrie, proto nás prosím neváhejte
kontaktovat na emailu: podiatrie@gmail.com
pro zveřejnění novinky, která si myslíte, že by
mohla kolegy zajímat.

Vzdělávaní
Obsahuje tyto části:
• Akce a kurzy, kde je kalendář akcí,
s barevně podsvícenými dny, kdy se koná
nějaká akce. Informace o kurzech bude
zveřejněna po předchozím podání žádosti
a zaplacení poplatku 100 Kč.
Zveřejnění akce na našich stránkách bude
garantovat kvalitu akce, kterou budeme
prezentovat. V aktuálním světě školení
se nejednou stává, že školí samozvaní
školitelé. Proto přistupujeme k posouzení

Poradna
Poradna je zdarma poskytovaná služba veřejnosti. Obracejí se na nás lidé z celé České republiky s různými dotazy. Často se jedná zejména
o nasměrování k odborníkovi, což by měla
vyřešit lepší registrace našich členů. Nově bude
w w w.podiatrie.cz
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společnosti. Reálně to znamená, že pokud
někdo vlastní firmu, jeho zaměstnanci nejsou
automaticky členové společnosti. Je nutnost
každého jednotlivce registrovat samostatně.

dotaz směřován přímo odborníkovi na danou
problematiku a zveřejněn až po zodpovězení
dotazu. Není v silách vedení odpovídat ihned
na všechny dotazy veřejnosti. Nový systém
bude garantovat cílení dotazu přesně na daného
odborníka a nebudou zveřejňovány dotazy, které
do poradny podiatrické společnosti nepatří.
Systém bude fungovat tak, že email s dotazem
dostane přímo odborník do své emailové
schránky a může na něj reagovat.

Kontakty
Obligátní část všech webových stránek, obsahuje informace o poštovním a bankovním
spojení společnosti a představení jednotlivých
členů vedení společnosti.

Registr
Registrace člena umožňuje registraci každého
člena společnosti. S ohledem na nutnost konsolidace aktuální databáze členů prosím všechny
naše členy o novou
registraci
do společnosti.
Aktuální databázi
nebylo možné technicky optimálně nahrát na nové stránky,
proto je nutné se
registrovat znova.
Tady si dovolím připomenout několik skutečností, které jsou známé, ale raději bych je
s ohledem na předchozí zkušenost připomněl:
Česká podiatrická společnost je spolkem sdružujícím fyzické osoby v oblasti komplexní
péče o nohu, které souhlasí se stanovami a cíli
6
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Registr poskytovatelů služeb bude veřejně
dostupný seznam ověřených poskytovatelů
služeb v oboru podiatrie v různých profesích tvořících tento obor. Vyhledat odborníka bude možné
podle kraje, oboru (profese) a podle specializace.
Jedná se o registr osob poskytujících prioritně
službu klientovi. Každý člen naší společnosti má
možnost se do registru poskytovatelů zapsat.
Registr spolupracujících firem bude volně
dostupná listina firem, jejichž zástupci jsou
členové naší společnosti a poskytují zboží
na prodej. Vyhledání bude možné dle kraje
a specializace obchodu na sortiment. Registrovat
firmu může zdarma každý člen naší společnosti.

 Členská sekce
Členská sekce vyžaduje přihlášení člena České
podiatrické společnosti, které je možné až po registraci. Registrace vyžaduje zadání Vašeho jména, příjmení, emailu (k ověření registrace nezbytný údaj), zadání Vaší adresy a adresy pro zasílání
podiatrických listů. K registraci uvedete Vaši profesi (lékař/sestra/pedikérka; s ohledem na skutečnost, že někteří členové mají profese dvě nebo tři,
je možné uvést i více profesí), zadáte požadavek
na vystavení diplomu celoživotního vzdělávání
a uvedete, zda máte zájem být zveřejněn v seznamu členů. Nezbytný je souhlas se zpracováním
osobních údajů.
Po ověření registrace pomocí emailu se dostáváte do členské sekce, kde máte možnost stát se
členem sekce. Aktuálně je možnost se dle své
profese zaregistrovat do sekce lékařů a sester,
do sekce podologicko-pedikérské a do sekce
fyzioterapeutů. V případě, že budete mít zájem
stát se členem sekce, je nutné nahrát scany do-
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kládající Vaše vzdělání. Je to ochrana dané sekce
před přijetím člena, který nemá potřebné vzdělání. Jsem si vědom, že jste v minulosti zasílali scany svých diplomů do společnosti, nicméně nově
bude databáze pouze elektronická – už nebude
vůbec nutné zasílat doklady v papírové podobě
a případné předání vedení společnosti nebude
spojeno s možnou ztrátou Vašich podkladů, jak
se v dávné minulosti bohužel stalo. Lékaři doloží
diplom z atestace, fyzioterapeuti diplom z kurzu,
pedikérky rovněž diplom o svém vzdělání.
Registrace do sekcí není povinná, je zdarma
a profitují z ní jak členové, tak společnost. Dovoluje vedoucímu sekce cíleně oslovovat členy sekce
a dle struktury vzdělání členů eventuálně cíleně
připravit kurzy k doškolení. Lékařům nabídnout
například kurz Podiatrie II, pedikérkám připomenout kurz pro nezdravotní profese a pro fyzioterapeuty připravované specializované školení.
Registr poskytovatelů služeb tvoří registr
jednotlivých provozoven a ordinací, který je
volně dostupný pro veřejnost. Při zadávání údajů
do tohoto registru prosím o Vaši trpělivost a pečlivost. Je to vizitka jak Vaše, tak společnosti před
veřejností. Při této registraci uvedete název pracoviště, sídlo firmy a místo provozovny. Také uvádíte
nabízené služby. Ke každé službě prosíme nahrajte
scan diplomu o školení. Zveřejněné budou
u Vašeho jména jen ty služby, které můžete poskytovat na základě školení. Připomínám skutečnost,
která byla rozhodnuta valnou hromadou v květnu
2019: Fyzická osoba, která požaduje zveřejnění
poskytovaných služeb v oboru podiatrie na webových stránkách společnosti, dodává k verifikaci
svého vzdělání potřebné dokumenty společnosti
(ověřená registrace správcem). Jsme společnost,
která má před plátci preventivní péče nutnost
garantovat vzdělání členů, proto prosím mějte
trpělivost a buďte důslední. Budu se opakovat,
když napíšu, že chápu Vaši námitku, že scany jste
již zasílali, ale není v silách sekretariátu společnosti nahrát Vaše scany za každého zvlášť. Mnoho
scanů jsou jen nekvalitní fotky diplomů ze zdi, kdy
nelze přečíst ani jméno. Proto je nutné, aby jste

scany vzdělání nahráli do aplikace. Tento krok je
nesmírně důležitý zejména s ohledem na fakt, že
mnohé z Vašich služeb dnes již budou propláceny
z fondu prevence pojišťoven a tento fond podléhá
kontrole čerpání finančních prostředků. V praxi
to znamená, že pokud máte zájem poskytovat
služby hrazené z těchto fondů, vystavujete se
možnosti kontroly správnosti čerpání, tj. že služba
byla poskytnuta tak, jak jsme ji před vedením
dané pojišťovny obhájili. Garantujeme službu
vyškoleným poskytovatelem a to v případě kontroly musíme kdykoliv doložit. Na druhou stranu již
nebudete muset spoléhat na emaily a poštu, své
certifikáty si můžete v členské sekci kdykoliv zkontrolovat sami. Při zařazení do poskytovatelů služeb
Vás prosím o trpělivost. Zde musí vedení společnosti zkontrolovat každého jednotlivě a v případě,
že dané doklady doloží člen správně, bude
zveřejněn na stránkách společnosti. S ohledem
na náročnost Vás prosím o trpělivost, jistě nebude
v našich silách vše zkontrolovat za jeden den, tak
jako je ve Vašich silách vše nahrát za 5 minut.
Musíme si však uvědomit míru odpovědnosti
za své služby a možnou míru kontroly.
Registr spolupracujících firem je veřejně
dostupný seznam firem, za kterými stojí jednotliví
členové společnosti, pokud nenabízí služby, ale
produkt. V případě, že podnikáte jak v poskytování služeb, tak v prodeji, je možné provést registraci do obou registrů. Zde majitel firmy registruje
svou firmu, včetně možnosti odkazu na webové
stránky, a zadá svou oblast prodeje, případně
několik oblastí.
Proč tři registry?
• Protože jsme zapsaný spolek, který registruje fyzické osoby, které řádně evidujeme.
• Protože jsme zapsaný spolek poskytovatelů služeb a všichni požadujeme, aby nás
klient dobře našel, tj. našel svého poskytovatele služeb.
• Protože jsme spolek, který sdružuje
prodejce v oboru podiatrie, které musí
zákazník na naších stránkách najít.

w w w.podiatrie.cz

7

 Administrační zázemí
Administrační rozhraní umožnuje správu webových stránek administrátorem. Hlavní administrátor je
prezident ČPS. Webové stránky jsou upraveny tak, abychom při správě stránek byli co nejvíce soběstační.
Detailní popis přesahuje možnosti podiatrických listů.

 Nebojte se
Jsme připraveni Vám pomoct. Na Sjezdu společnosti
v květnu pomůžeme všem, kteří nejsou technicky
zdatní, a vyřešíme spolu problémy. Vedení společnosti
poskytne technickou podporu všem, kteří ji budou
potřebovat. Na sjezd s sebou vezměte své diplomy
a spolu vše naskenujeme a nahrajeme do systému.

K platbě

Závěrem bych Vás všechny požádal
o trpělivost při spouštění stránek. Jsme si
plně vědomi, že nastanou chyby. Předem
děkujeme za Vaše připomínky, které
budeme postupně zpracovávat. ●

Důležité info

členského příspěvku na rok 2020
Členský příspěvek na rok 2020
ve výši 1000 Kč (slovy: jeden tisíc
korun českých) začněte uhrazovat
nejdříve od 1. 1. 2020 a nejpozději
do 28. 2. 2020.
Tento rok neobdržíte složenku,
proto je třeba příspěvek
uhradit bankovním převodem
samostatně bez další výzvy
k úhradě.
Dle stanov společnosti řádné
členství zaniká neuhrazením
členského příspěvku do 28.2.
daného roku, proto prosím úhradu
neodkládejte.
8
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Platbu bezhotovostně prostřednictvím bankovního převodu
proveďte ve prospěch účtu: 1011043959/5500, variabilní
symbol = Vaše členské číslo, do zprávy pro příjemce opět
uveďte příjmení a jméno bez diakritiky.
Platí-li za Vás členský příspěvek zaměstnavatel nebo třetí
osoba, požádejte, aby do zprávy pro příjemce uvedl Vaše
příjmení, jméno a členské číslo, abychom mohli Vaši platbu
správně přiřadit.
Informace k platbě pro naše členy ze Slovenska: členský
příspěvek na rok 2020 ve výši 1000 Kč uhraďte na účet Raiffeisen
Bank, SWIFT: RZBCCZPP, IBAN: CZ1455000000001011043959,
majitel účtu: Česká podiatrická společnost z.s.
Potvrzení o uhrazení členského příspěvku bude zasíláno průběžně
na vyžádání. E-mail pro informace: podiatrie@gmail.com ●

Podiatrické listy 1/2020

Brachymetatarsia
Mgr. Michal Joshua Frána, MBA, Ing. Filip Hlaváč

V rámci fyzioterapie
a podiatrie se setkáváme
s pacienty s onemocněním
zvaným Brachymetatarsia,
tedy stavem, ve kterém jsou
jedna nebo více nártních
kostí (ossa metatarsalia)
abnormálně krátkých.

V případě ilustrativního obrázku lze
vidět postižení ossa metatarsalia
4. prstce, ke kterému dochází velmi často, ale může dojít k postižení
i kteréhokoliv jiného prstce. Častěji
se jedná o vrozenou vývojovou vadu, kdy předčasně dochází k uzavření růstové destičky. V některých
případech může být toto onemocnění způsobeno například traumatem, infekcí nebo nádorem. Jaké
mají tito pacienti vyhlídky?

Při tenzometrickém vyšetření dochází ke snímání tlaku
chodidel a pomocí senzorů dochází k převedení signálu
do digitální podoby – dochází tak ihned k zobjektivizování vyšetření a interpretace výsledků pacientovi. Vyšetření
jasně ukáže, jak noha a pohybový aparát reaguje v jednotlivých segmentech, stoje a jak přesně jsou segmenty nohy
zatíženy. Dále vyšetření pokračuje funkčním vyšetřením
nohy, hlezenních kloubů, kolenních kloubů i kyčelních
kloubů. Zjišťujeme, zda je v jednotlivých kloubních spojeních nohy přirozený rozsah pohybu (zda není přítomna
blokáda), dále hodnotíme svalové napětí, přítomnost tzv.
trigger pointů (bolestivých bodů), svalové zkrácení, přítomnost otoků atd. Řada pacientů již přináší rentgenové
snímky včetně popisu, které jasně potvrzují danou diagnózu, protože s tímto stavem se potýkají již několik let.

PŘÍZNAKY
U pacientů s tímto typem onemocnění lze shledat následující příznaky:
• bolest a asymetrie prstců nohy,
• přetížení v oblasti metatarzu postiženého prstce,
• bolest po delší chůzi, v chronickém stadiu i stoji
a klidovém režimu,
• patologický stereotyp chůze a poruchy se stabilitou,
• nepohodlí s nošením uzavřených bot,
• psychické potíže.

D I AG N O S T I K A

LÉČBA

Ve fyzioterapeutické a podiatrické ambulanci provádíme vyšetření
na tenzometrické desce jak statické
(stoj), tak i dynamické (chůze, běh).

Velmi často býváme úspěšní se snížením až odstraněním
bolesti, setkáváme se ale i se stavy, které pro sekundární
bolesti a stálé zhoršování musejí být indikovány k operační
intervenci.
w w w.podiatrie.cz
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Přehled preskripce zdravotnických prostředků
ČLENĚNÍ

POPIS

PRESKRIPČNÍ OMEZENÍ

ÚHRADA

1/

Úpravy ortéz individuálně zhotovených
30/4100001

Přizpůsobení již
zhotoveného ZP novým
okolnostem vyvolaným
změnami na těle
pacienta, výměna
součástí, které svou
životností nedosahují
frekvenčního limitu ZP.

DIA, CHI, NEU, ORP, ORT, REH, ONK,
po schválení revizním lékařem Výhradně
při změnách zdravotního stavu a v medicínsky zdůvodněných případech.

100 %

2/

Opravy ortéz
individuálně
zhotovených
30/4100002

Uvedení ortéz
do bezpečného
funkčního stavu.

DIA, CHI, NEU, ORP, ORT, REH, ONK,
po schválení revizním lékařem Výhradně
v případě poškození vzniklého běžným
opotřebením, nikoliv v případě poškození vinou špatného používání.

75 %

3/

Obuv ortopedická
– jednoduchá
– individuálně
zhotovená
24/4000045
do 18 let věku včetně
24/4000046
od 19 let

Obuv vyžadující výběr
tvaru obuvnického
kopyta podle
objemových poměrů
nohy pacienta,
nevyžaduje korekce.

DIA, CHI, ORP, ORT, REH, REV Lehčí
kombinovaná postižení tří a více uvedených vad (kladívkové prsty, zkřížené prsty, vbočené palce, ztuhlý palec, podélně
a příčně plochá noha při realizovaném
vyrovnání DK do 2 cm), syndrom diabetické nohy.

50 %
2 páry /
rok do 18
let včetně
2 páry /
3 roky
od 19 let

4/

Obuv ortopedická
– středně složitá
– individuálně
zhotovená
24/4000047
– do 18 let věku
včetně
24/4000048
od 19 let

Obuv vyžadující
úpravu obuvnického
kopyta, korekci
a výběr vadě
odpovídajícího
materiálu.

DIA, CHI, ORP, ORT, REH, REV, POP
Střední kombinované postižení tří a více
uvedených vad (těžké kladívkové def. prstů, zkřížené prsty velkého rozsahu, vbočené palce nad 45°, ztuhlý deformovaný
palec, fixovaná podélně příčná noha),
dále u pooperačních a poúrazových stavů
s větším rozsahem postižení, dále u podstatně porušené funkce a anatomických
poměrů nohy, u artritických deformací
nohy, u edémů různé etiologie, při realizovaném vyrovnání zkrácení DK od 2 do 4 cm,
u syndromu diabetické nohy a Charcotovy
osteoartropatie.

90 %
2 páry /
rok do 18
let včetně
2 páry /
3 roky
od 19 let

5/

Obuv ortopedická
– velmi složitá
– individuálně
zhotovená
24/4000049
– do 18 let věku
včetně
24/4000050
od 19 let

Obuv, pro kterou
je nezbytná vlastní
stavba ortopedického
kopyta, popřípadě
přestavba
obuvnického kopyta
na individuální
ortopedické.

DIA, CHI, ORP, ORT, REH, REV, POP
Velmi složité vady (deformovaná noha
svislá, kososvislá, svislá, vbočená, hákovitá, lukovitá, kontrahovaná, revmatické
deformity velkého rozsahu, rozštěpy a vrozené deformity nohy těžkého charakteru,
u amputací všech prstů po hlavičky metatarzů a při realizovaném vyrovnání zkrácení DK od 4 do 6 cm), u syndromu diabetické nohy a Charcotovy osteoartropatie.

90 %
2 páry /
rok do 18 let
včetně
2 páry /
3 roky
od 19 let
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dle zákona č.282/2018 Sb. od 1. 1. 2020
Zpracovala: MUDr. Součková Marie
ČLENĚNÍ

POPIS

PRESKRIPČNÍ OMEZENÍ

ÚHRADA

6/

Obuv ortopedická – přímá součást
protetického ZP
nebo obuv nahrazující
přístroj – individuálně
zhotovená
24/4000051

Obuv, pro kterou je nezbytná vlastní
stavba ortopedického kopyta podle
modelu nohy, se zapracováním výstuh, popř. dalších komponent sloužících k napojení ortézy DK; obuv přes
vnitřní sandál, přes štítovou protézu;
ortopedická obuv jako součást vybavení konč. ortézami, při aplikaci vnitřního sandálu nebo třmenu k ortéze;
obuv charakteru nosné ortézy či protézy a obuv při realizovaném vyrovnání
zkrácení DK nad 6 cm.

DIA, ORP, ORT, REH,
CHI, POP, jen po schválení revizním lékařem
Těžší postižení vyžadující stavbu ortopedického
kopyta podle modelu,
vrozená malformace
nebo amputace nohy
v metatarzech a výše, při
realizovaném vyrovnání
zkrácení DK nad 6 cm,
anatomické poměry
vyžadující stavbu ortopedického kopyta podle
modelu, u syndromu
diabetické nohy a Charcotovy osteoartropatie.

99 %
2 páry / rok

7/

Vložky ortopedické
speciální – individuálně zhotovované
24/4000052

Vložky dle sejmutých měrných podkladů
ev. s korekcí pro složité vady, lodičkové,
jazýčkové, s klínky, se zarážkami, plastické, regulační, extenční a další technická
řešení.

DIA, ORP, ORT, REH,
TRA, REV Pro složité
vady nebo kombinaci
více deformit, u syndromu diabetické nohy.

80 %
2 páry / rok

8/

Vložky ortopedické
dětské – do 18 let
včetně – individuálně
zhotovované
24/4000053

Vložky dle sejmutých měrných
podkladů.

ORP, ORT, REH, REV
Pro ortopedická lehčí
postižení dětské nohy
a neurologicky podmíněné deformity nohy.

Příspěvek
348,00 Kč
na 1 pár
2 páry / rok

9/

Obuv pro diabetiky profylaktická MEDI, která se dále rozlišuje následujícími kódy:
04/5004957 Pánská polobotková obuv MILAN 044.8, JONAS 045.8, BORIS 062.8
04/5004960 Dámská zimní kotníková obuv LINDA 171.7
04/5004961 Pánská celoroční polobotková obuv DAN 055.6, TOM 054.6, PAUL 164.6, RADIM 007.1
04/5004962 Pánská zimní kotníková obuv SAM 147.7
04/5004963 Dámská polobotková obuv NORA 121.5, OLGA 115.5, ALMA 112.5
04/5004967 Dámská celoroční obuv EVA NEO 216.7, DENISA 124.5, JITKA 001.1, HANKA 006.

Diabetická obuv může být předepsána na poukaz jen diabetikovi s neuropatií či se speciálními zdravotními požadavky
na obutí. Rozšíření preskripce na odbornosti DIA, ORP, ORT, REH, TRA, ANG, REV bez souhlasu revizního
lékaře s příspěvkem 1000 Kč na 1 pár obuvi / 2 roky.

w w w.podiatrie.cz
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Online
Vysílání
Jsme pyšní, že Vám ve spolupráci
s Advanced Oxygen Therapy
a společností No Bad Seats můžeme
zajistit ZDARMA PŘÍSTUP k lekcím, které
byly předneseny na kongresu FIP-IFP
v Miami v USA během krásných tří dnů
roku 2019.

Stačí se registrovat na www.nobadseats.com
a můžete si užít přednášky, které jste neviděli,
nebo chcete vidět znovu.
Podívejte se na řečníky jako: David Armstrong,
Howard Dananberg, David Dunning, Breanne
Everett, Norina Alinta Gavan a mnohé další.
Vyslechněte si duležitý vzkaz od prezidenta
IFP-FIP Christiana Jerome nebo od Matthew
Garoufalise, Caroline Teugels a Pauline Wilson.
International Federation of Podiatrists ●
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Along with Advanced Oxygen Therapy
and No Bad Seats, we are proud and
excited to offer you FREE ACCESS to
all the wonderful lectures held within
the plenary room at the 2019 FIP
World Congress of Podiatry over the
3 magnificent days.
Simply register via www.nobadseats.
com and enjoy everything you missed
or want to review again.
Watch David Armstrong, Howard
Dananberg, David Dunning, Breanne
Everett, Norina Alinta Gavan and
much more. Listen to the important
messages from Christian Jerome,
Matthew Garoufalis, Caroline Teugels
and Pauline Wilson.
International Federation of Podiatrists
in collaboration with its member
associations
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MUDr. Marie Součková,
1. viceprezidentka ČPS,
odborný garant výstavy

Význam péče o nohu, zavedené
Dr. Schollem ve světovém měřítku
počátkem 20. století, dosáhl v našich zemích největšího rozmachu v době vzniku
velkých obchodních domů T. Bati.
Živnost masérství a pěstění lidského těla jako
živnost koncesovaná byla uzákoněna v Československu zákonem č. 95/34, na jehož realizaci se
podílel i T. Baťa. Zákonem byla přesně vymezena
působnost pedikéra a provozování pedikúry. V letech 1939 a 1940 byl doplněn předpisy o odborných kurzech a zkouškách s přesným rozsahem
hodin ve vládním nařízení ze dne 25. 4. 1940.
Úřední list 169/1940 přinesl vyhlášku 435/1940
ministerstva průmyslu a obchodu a živnosti ze
dne 13. 6. 1940 o zkušebním řádu pro zkoušky
absolventů kurzů.
Baťa jako první organizoval odborná školení a řádnou výchovu
pedikérů v kurzech
vedených odbornými
lékaři z řad ortopedů, dále zkušenými
instruktory-pedikéry
a hospodářsko-obchodními instruktory.
Podle tehdejších zákonů a nařízení byly ve Zlíně
organizovány soukromé firemní kurzy v Baťově
nemocnici již před rokem 1930, a to ve spolupráci
s Dr. Račanským a MUC. Františkem Kocourkem
– prvním pedikérem T. Bati.

Baťova
péče o nohy
Pedikúra byla vnímána nikoli jako přepych nebo
jako výkon sloužící ke zlepšení vzhledu nohy, ale
jako výkon zlepšující správný pocit při chůzi, stání
a pracovním výkonu. T. Baťa razil heslo: „Týdně
pedikúru“.
Dne 13. 2. 2020 byla zahájena v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve spolupráci s Nadací
T. Bati výstava materiálů z pozůstalosti prvního
baťovského pedikéra Františka Kocourka. Pro
členy České podiatrické společnosti z.s. je
u příležitosti výstavy Baťův pedikér zorganizováno česko-slovenské setkání pedikérů ve Zlíně,
a to 14. 3. 2020 od 10.00 hodin, ve vile Tomáše
Bati, Gahurova 292, Zlín.
Kdo nebude mít možnost se této akce zúčastnit,
může navštívit výstavu do 10. 5. 2020 ve Zlíně.
Bližší informace na www.podiatrie.cz ●

w w w.podiatrie.cz
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Miami, Florida:

Světový kongres
Podiatrie

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M.
prezident České podiatrické společnosti

Ve dnech 13.–16. listopadu
2019 jsme se s Mgr. Fránou
zúčastnili světového
podiatrického kongresu
v Miami na Floridě v USA.
Samotný kongres začínal ve čtvrtek 14. listopadu, ale zástupci zemí, které jsou sdruženy v FIP-IFP
(Fédération Internationale des
Podologues – International Federation of Podiatrists), měli jednání již
od středy 13. listopadu 2019.
Klíčové jednání výboru FIP-IFP
se označuje jako Annual General
Meeting, se zkratkou AGM.
Jednání začínalo v ranních hodinách, za každou zemi byli přítomni
většinou dva zástupci.
Jednání otevřel prezident IFP-FIP pan Christian Jérôme. Přivítal
všechny účastníky jednání. Ocenil
zejména skutečnost, že přes náročnost finanční a časovou jsou přítomni zástupci všech zemí podílejících
se na tvorbě podiatrického světa,
který vytváří sdružení IFP-FIP. Následovalo slovo generálního sekretáře IFP-FIP José García Mostazy,
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který rovněž přivítal účastníky AGM. Pokračoval připomenutím cílů z minulého setkání v Hongkongu, které se konalo 18.
května 2018. Připomenula se schválená definice podiatrie,
která ačkoliv nám přijde samozřejmostí, je celosvětově měřítkem významu podiatrie ve světě.
Následovalo jednání, kde se probíralo hodně procedurálních bodů stran chodu IFP-FIP. Stanoveny byly cíle společnosti. Krátkodobým prvním cílem je implementace dokumentu, který je nazván White Paper.

White Paper
V překladu bílý papír (nebo také čistá tabule) je 16stránkový
dokument, který určuje směr podiatrie pro další roky. Úvod
dokumentu připomíná vznik IFP-FIP, první registrace byla
na prefektuře v Paříží v roce 1963. Vzpomíná na krušné předcházející roky, kdy IFP-FIP dokonce přišel o některé členy
(země). Aktuálně se IFP-FIP snaží pracovat prostřednictvím
marketingu a celosvětové spolupráce na harmonizaci podiatrie v rámci celého světa.
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" ENPODHE (European Network
of Podiatry in Higher Education):
Nezisková organizace, která
se věnuje vzdělávání na poli
podiatrie se sídlem na Maltě,
odkud je i její prezident Alfred
Gatt. Plánovaná konference
ENPODHE bude v březnu 2020
v Malaze.

IFP-FIP aktivně spolupracuje s celosvětovými organizacemi v péči o nohu. Jedná se zejména o spolupráci s:
" D-FOOT International (Diabetic Foot International):
Světová organizace, jejíž členem je i prezident ČPS
(spolu s prof. Dr. Jirkovskou). Celosvětově koordinuje
činnost odborníků v péči o diabetickou nohu. Prezidentem je José Luis Lázaro Martines, profesor podiatrické chirurgie z Madridu. Přednášel naposledy v Praze
na téma osteomyelitidy dne 29. 11. 2019 na kongresu
Syndrom diabetické nohy, pořádaném IKEM a podiatrickou sekcí České diabetologické společnosti.
" EWMA (European Wound Management Association):
Evropská organizace, která se věnuje managementu
péče o ránu. Pro Českou republiku ji zastupuje Česká
společnost pro léčbu rány, členem výboru EWMA je
MUDr. Jan Stryja z Třince, světový odborník na léčbu
ran, autor učebnice o hojení ran.
" ISDF (International Study of Diabetic Foot): Mezinárodní vědecká organizace specializující se na diabetickou nohu, která vydává standardy léčby doporučené pro celý svět. Jednou za čtyři roky organizuje
konferenci, která se věnuje prezentaci prací, z kterých
pak vychází světové doporučení. Poslední takový
kongres se konal v květnu 2019 v Haagu. Následně
jednotlivé státy implementují doporučení do národních standardů. Pro Českou republiku aktuálně
probíhá příprava národních doporučení. První setkání
národních odborníků proběhne v prosinci 2019,
členem teamu je prezident ČPS.

V rámci koordinace snahy o tvorbu
jednotné podiatrie je zájem vytvořit
ucelené, minimálně bakalářské
vzdělaní v oboru podiatrie. Aktuálně sdružuje IFP-FIP profesní
organizace z Evropy, Severní i Jižní
Ameriky, Afriky a Asie. Je globální
snaha o harmonizaci vzdělávání
napříč světem tak, aby obor podiatrie měl jednotnou náplň odborných
dovedností. V rámci jednání byl
představen koncept PODIATR 2030.
Vize společnosti je, aby odborník
v péči o nohu pracoval samostatně,
byl hrazen z veřejného zdravotního
pojištění a měl možnost diagnostikovat a léčit nemoci nohou včetně
preskripce antibiotik.
Aktuálně dokument „White Paper“
představuje 4 základní pilíře a jednu
dlouhodobou výzvu. Základním
cílem IFP-FIP je budování silné
a jednotné společnosti podiatrů
s jednotným vzděláním a možnostmi
poskytované péče.
PRVNÍ PILÍŘ jednotné podiatrie je
organizace Světového dne podiatrie, který je každoročně 8. října.
Světový den podiatrie je den, kdy si
celý svět připomíná fakt, že základní
péče o nohy patří do rukou odborníků a specialistů. V roce 2018 byla

w w w.podiatrie.cz
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IFP-FIP oceněna stříbrnou medailí za nejlepší komunikační kampaň v rámci mezinárodních společností. Tento den slouží nejen k oslavě podiatrie,
snahou je také oslovit klienty a politiky a vysvětlovat
jim potřebu zavedení koordinované péče o nohu
tak, aby bylo dosaženo poskytování efektivní
péče o nohy na úrovni, kterou umožňuje současné
vědecké poznání. Světový podiatrický den organizuje IFP-FIP v kooperaci s lokálními společnostmi
v jednotlivých zemích.
DRUHÝ PILÍŘ je organizace Světového podiatrického kongresu, který se aktuálně konal v USA.
Další ročník je plánovaný do Barcelony a bude se
konat v roce 2021. Kongres navazuje na tradici
mezinárodních kongresů podiatrů, které se konají
od roku 1966. Tohoto největšího setkání se účastní
návštěvníci z více než 40 zemí světa. Od roku 2016 je
hlavním organizátorem IFP-FIP, vždy za spoluúčasti
hostující země. Kongres rotuje mezi americko-pacifickou oblastí a Evropou. Lokalita kongresu a místo
jsou vždy vybrány zejména s cílem oslovit co nejvíce
možných posluchačů kongresu. Cílem kongresu
je představení podiatrie celosvětově, prezentace
novinek a zejména edukace účastníků navzájem
o podiatrii jako takové.
TŘETÍM PILÍŘEM je Globální atlas podiatrie.
Světový boom v informacích a využitelných
prostředcích je natolik značný, že je potřeba dané
poznatky a přístupy koordinovat. Znalosti napříč
světem jsou velmi různorodé, jakož i jednotlivé
možnosti přístupu k péči o klienta. Pro FIP-IFP je
důležité znát možnosti jednotlivých států ve způsobech poskytované péče.
Globální atlas podiatrie si klade za cíl vědecky
přistupovat k poznatkům, které nabízí aktuální
možnosti vědy a výzkumu. Vědecká komise bude
iniciátorem tvorby mezinárodních doporučení
v přístupu k jednotlivým problematikám péče.
Cílem bude také doplnění vědomostí tam, kde
nejsou doposud dostatečné, rozšíření stávajících
poznatků a nastavení postupů, tak aby nastavené
postupy měly podklad v Evidence based přístupu
k aktuálním dovednostem.
16
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Světový atlas podiatrie bude zaměřen
zejména na:
" poskytnutí jednotného podiatrického
slovníku pojmů a definic;
" specifikaci minimální úrovně znalostí
v podiatrii, pro poskytovaní specifické
péče;
" definování profese podiatra, jeho
kompetence ve vztahu ke klientovi
a možností poskytované péče nebo
služby;
" ochranu povolání podiatra a vymezení
kompetencí před světovými organizacemi jako jsou WHO, UN, OECD
a další.
Předpokládané oblasti globálních
doporučení:
" definice podiatra jako povolání;
" jeho význam v multidisciplinárním
teamu v péči o pacienta s diabetickou
nohou, revmatologického pacienta,
onkologického pacienta a jeho postavení v rámci nemocniční péče;
" právo předepisovat léky;
" právo správně diagnostikovat
a rozsah indikovaných vyšetření;
" podiatrie a prevence nemocí nohou;
" etická problematika péče o nohu;
" možnost aplikovat lokální anestetika;
" eHealth (elektronické zdravotnictví);
" přístup k výzkumu;
" obchodní dovednosti;
" další profesionální rozvoj v rámci
profese.
Oblasti studia podiatrie – předpoklad
odborné náplně studia podiatrie:
"
"
"
"
"

biomechanika,
sportovní medicína,
speciální potřeby (protetické),
geriatrie,
dermatologie,
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" angiologie,
" základy chirurgie,
" základy péče o nehty (včetně
ortonyxie),
" péče o ránu,
" revmatologie,
" onkologie,
" ortotika a protetika nohy,
" hygiena a sterilizace,
" péče o dětskou nohu.
ČTVRTÝ PILÍŘ je „The Global Voice
of Podiatry“, volně přeloženo jako
globální přístup k podiatrii.
Podiatrie není jenom profese, která
pečuje o nohy. Podiatrie zajišťuje pro
klienta pocit kvalitního života, zachraňuje končetiny (díky tomu nejednou
v důsledku i životy), zajišťuje podporu
sportovcům k lepším výkonům, zlepšuje zdraví a zlepšuje celkový stav
obyvatelstva.
Světová podiatrická organizace je
důvěryhodná světová autorita, která
pomáhá obhajovat postavení profesí,
které pečují o nohu.
IFP-FIP prosazuje zájmy poskytovatelů péče o nohu, tak aby péče byla
dostupná pro obyvatelstvo s benefitem
zlepšení celkové kondice a zajištění
potřeb péče o nohu.
IFP-FIP se snaží harmonizovat vzdělání, postavení a dovednosti podiatrů
celého světa. Cílem je zejména zlepšení
postavení této profese, ocenění podiatrické péče jak klienty, tak plátci péče.
IFP-FIP poskytuje podporu národním
institucím v obhájení ekonomických
nákladů v péči o nohu.

The FIP Foundation for Foot Health
– Nadace za zdraví nohou
Každého z nás nejednou potkají v životě potíže, které
plynou z nemoci nohou. Tyto potíže mohou vést až
k invalidizaci, nebo značnému omezení kvality života.
V každém případě poskytovatel péče o nohy by měl mít
dostatečné znalosti a prostředky k tomu, aby klientům
s potížemi nohou pomohl. Klíčovým celosvětovým
problémem je, aby podiatrie byla jedním z klíčových
pilířů veřejného zdraví, nejen na poli prevence, ale
i léčby nemocí nohou.
Nadace pro zdraví nohou má za cíl zajistit řádnou podiatrickou péči pro obyvatele. Cílem je zajistit kooperaci
a koordinaci odborníků v péči o nohu. Snahou je zajistit
znalosti podiatrie v komplexním podání v zemích, kde
se v současnosti podiatrie samostatně studovat nedá,
pomáhat s výměnnými pobytu studentů a podporovat
stáže specialistů.
Nadace bude vedena jako samostatná organizace,
která bude aktivně spolupracovat s IFP-FIP s cílem
zvýšit úroveň podiatrie celosvětově.
Cílem nadace je:
Lepší zdraví nohou v celosvětovém měřítku díky
podpoře vzdělávání odborníků.
Vytvářet povědomí o zdraví nohou v globálním měřítku.
Podpora humanitních organizací v zemích s nízkými
příjmy a potřebou podiatrické péče (podpora programu
Podiatři bez hranic).
Na zasedání výboru dále proběhlo přijetí nových členů,
podmínky splnily Rumunsko a Bolívie. Posléze jednotliví zástupci referovali o stavu vzdělávání v jednotlivých
zemích. Velmi progresivní ve vzdělávání je například
Malta. Velmi progresivní je také Rumunsko, které zastupuje Norina Alinta Gavan, jež má doktorát z USA
z chemie léčiv, zastupuje významnou zahraniční firmu
a zároveň prosazuje zájmy podiatrie. Organizuje kurzy
a zasloužila se o rozvoj podiatrie v Rumunsku, o čemž
i na kongresu přednášela.
w w w.podiatrie.cz
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Profesionální
péče
pro krásné ruce a nehty
PECLAVUS® hand
Ruce pedikérek i pedikérů bývají vysušené a podrážděné nošením
rukavic a častým mytím. Stává se, že po aplikaci běžného krému ruce
svědí a dostaví se nepříjemný pocit štípání. Řešením je tato pěstící
přírodní kosmetika. Je zcela přizpůsobena potřebám rukou a nehtů,
ať už z hlediska ochrany či regenerace, hydratace a zklidnění.
Všechny produkty této řady jsou označeny certifikátem mezinárodní neziskové organizace NATRUE.
Ta svým logem garantuje vysokou kvalitu přírodních kosmetických produktů a zaručuje splnění
nejvyšších standardů, neboť produkty s tímto certifikátem musí být nejméně ze 75 % přírodní, v bio
kvalitě. Výrobky se značkou NATRUE nesmí obsahovat syntetické parfemace, parafín, barviva ani
konzervanty. Při výrobě se nepoužívají geneticky modifikované suroviny a silikonové oleje. PECLAVUS®
hand používá u většiny produktů také ochrannou známku VEGAN, což znamená, že kosmetika takto
označená nesmí obsahovat žádné živočišné složky a je zakázáno testování na zvířatech.
Pěstících přípravků řady PECLAVUS® hand je více, nyní představíme nejpoužívanější pěstící produkty.
Regenerační řada PECLAVUS® WILD ROSE je vhodná především pro zralou pleť.

K R É M N A R U C E P E C L AV U S ® W I L D R O S E
se velmi rychle vstřebává do pokožky, vysoký obsah přírodního
oleje z šípkové růže aktivně podporuje regeneraci buněk, jeho
jemná květinová vůně má relaxační účinek na tělo i mysl. Sofistikovaná kombinace mandlového oleje a přírodního bambuckého másla zklidní, vyhladí, zregeneruje a poskytuje intenzivní
hydrataci. Po ošetření vás překvapí hedvábně jemná, vyhlazená
a pružná pleť vašich rukou. Krém velmi účinně ošetřuje také velmi
suché a šupinaté plošky a pokožku náchylnou k ekzémům.
Obsah: 200 ml
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OLEJ NA NEHTY
P E C L AV U S ® W I L D R O S E
díky vysokému obsahu přírodního oleje z šípkové růže v kombinaci s mandlovým a jojobovým olejem a vitamínem E regeneruje, změkčuje a ošetřuje vysušenou nehtovou kůžičku a nehty.
Ty jsou po aplikaci brilantně lesklé, na pohled krásné a na dotek
příjemné. Po pravidelném používání se kvalita i vzhled nehtů
velmi zvýší. Doporučujeme pro účinnou regeneraci po odstranění umělých nehtů. Aplikace formou roll-on je velmi pohodlná.
Obsah: 10 ml

PEELING NA RUCE
P E C L AV U S ® W I L D R O S E
s mořskou solí a mandlovým a avokádovým olejem pomůže
vašim rukám k hedvábné jemnosti. Malé množství je třeba
vmasírovat do suché pokožky, poté ruce omýt teplou vodou
a ošetřit krémem.
Obsah: 300 g

OLEJ NA NEHTY
P E C L AV U S ® M A K A DA M I A- H O N I G
s vysokým obsahem makadamiového oleje v kombinaci
s mandlovým a jojobovým olejem a vitamínem E regeneruje,
změkčuje a ošetřuje vysušenou nehtovou kůžičku a nehty. Ty
jsou po aplikaci brilantně lesklé, na pohled krásné a na dotek
příjemné. Olej má příjemnou medovou vůni. Po pravidelném
používání se kvalita i vzhled nehtů velmi zvýší. Doporučujeme
pro účinnou regeneraci po odstranění umělých nehtů. Aplikace
formou roll-on je velmi pohodlná.
Obsah: 10 ml, 50 ml
Při objednání libovolného produktu z této nabídky
obdržíte 50,- Kč slevu po napsání tohoto kódu
do objednávky: PL012020. ●
Více na www.coneta.cz
w w w.podiatrie.cz
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Ortonyxie
Jana Výmolová, předsedkyně
Podologicko-pedikérské sekce ČPS

Bc. Eva Ptáčková,
člen řídící rady ČPS

Důležité
téma

Ortonyxie pochází z řeckých slov
ORTHOS – ROVNĚ a ONYX
– NEHET. Tato profesionální
metoda nám pomáhá řešit
zarůstající nehty neinvazivní
cestou. Něco málo si řekneme
o příčinách vzniku zarůstajících
nehtů a o různých metodách
ortonyxie.

Zarůstající nehet – unguis incarnatus je onemocnění postihující nehtový komplex prstu,
respektive jeho boční části v místě, kde nehtová ploténka naléhá na kožní okraj. Nehtová ploténka
proniká do nehtových valů, kde působí bolest a později i zánětlivou reakci – paronychii (paronychium).
Naproti tomu dlouhodobá, chronická paronychie se vyznačuje tvorbou tzv. granulace, tedy většinou
živě červené druhotné tkáně, kterou se organismus snaží zánět ohraničit a vyhojit, většinou bohužel
neúspěšně. Zarůstání nehtů pozorujeme nejčastěji na palcích u nohou, spíše na zevním nehtovém
okraji než na vnitřním. Prvním projevem zarůstajícího nehtu je bolestivost na dotek, poté následuje
zarudnutí nehtových valů, zvýšená teplota v bolestivém místě, otok a zvětšení celého nehtového
valu. Vzniká zánětlivá reakce s hnisavou sekrecí v oblasti mezi nehtovým valem a nehtem. Při prvním
příznaku zarůstání nehtu je možné použít jednu z metod ortonyxie. V pozdějším stádiu zánětlivé
reakce – paronychie – je vhodné navštívit odborného lékaře.

Proč nás trápí zarůstající nehty? Zarůstání nehtů může být vrozené, ale většinou se jedná
o získanou formu, na kterou má vliv špatný způsob zastřihování nehtu, ale také nevhodná obuv,
vrozené predispozice, jako je například tvar nehtů či nedostatek vitaminů nebo železa, a také ho
může způsobovat mykóza. Nejčastější příčinou je špatné zastřižení nehtů na nohou do kulata
a vystřižení bočních stran nehtů směrem k matrix. Mezi další časté příčiny patří nošení příliš těsné,
menší obuvi, obuvi na vysokém podpatku, ortopedické vady nohou, nošení kompresních punčoch,
20
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dospívání, těhotenství, zvýšení tělesné hmotnosti, sport, ztluštění nehtové ploténky, onemocnění
nehtů, například onychomykóza, nebo celkové metabolické onemocnění, například psoriáza, revmatoidní artritida či diabetes mellitus.
Jak můžeme předejít problémům se zarůstajícími nehty? Nehty na nohou stříhejte rovně, jen
lehce zaoblete okraje nehtů, aby netlačily
do nehtového valu. Noste dobře padnoucí
a dostatečně širokou obuv nejlépe z přírodních
materiálů. Dodržujte hygienu chodidel s pravidelnou výměnou bavlněných ponožek. V případě
ortopedických vad na nohou noste individuální
ortopedické vložky nebo korekční pomůcky.
U postižení nehtů onychomykózou je nutná jejich
léčba a výživou nehtové ploténky zlepšíte její stav.
Zarůstání nehtů je nejlépe řešit v počátečním, ještě téměř bezbolestném stádiu zarůstání. Zarůstající nehet se zánětem – paronychií – už musí řešit
lékař. Pravidelnou odbornou pedikúrou můžete
předcházet možnému zarůstání nehtů.

M O Ž N O S T I N E I N VA Z I V N Í H O Ř E Š E N Í Z A R Ů S TA J Í C Í C H
NEHTŮ NA PEDIKÚŘE
Mezi základní metody uvolnění zarůstajících nehtů patří tamponáda. Pod zarůstající nehet se vkládá
speciální mulový tampónek s antiseptickým prostředkem, který nehet nadzvedne, a tím uvolní
z nehtových valů. Tamponáda se pravidelně vyměňuje.
Princip ortonyxie spočívá v tahu špony, rovnátka dlouhodobě působícího na okraje nehtu, který se
postupně narovnává. Špony se vyrábějí v různých velikostech, síle a materiálu – drátkové či plastové. Plastové špony se aplikují na nehet pomocí lepidla a kovové se uchycují pod volný okraj nehtu.
Podle stavu nehtu a potřeby korekce se pedikérka rozhodne, kterou šponu použije. Špony se nasazují
na dobu 6–12 týdnů, poté se dávají nové, a to opakovaně přibližně půl roku až rok po celou dobu
odrostu nehtu. Všechny metody řešení zarůstajících nehtů jsou neinvazivní, není porušena integrita
kůže a většinou jsou téměř bezbolestné.

JA K É D R U H Y R OV N ÁT E K J S O U U N Á S D O S T U P N É ?
" PODOFIX Nalepovací plastová špona
s drátkem uvnitř. Její tah se po nalepení
aktivuje drátkem. Vyrábí se ve třech
velikostech S, M, L. Je vhodná
i na tenké nehty, ale méně vhodná
u velkých nehtových valů.

w w w.podiatrie.cz
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ORTONYXIE

Na všechny metody ortonyxie je zapotřebí
odborné přeškolení pedikérky.

" PODOSTRIPE
Nalepovací elastická špona
působící pomocí tahu.
Je vhodná
na tenké i extrémně
tenké nehty, opět je ve třech
velikostech S, M, L.

" 
GOLDSTADT PROFESSIONAL
Zlatá nalepovací špona
vyráběná ve třech tvarech,
pěti velikostech a ve dvou
tloušťkách. Vhodná na všechny
typy nehtů.

" B
/S CLASSIC, B/S QUICK, B/S
CLASSIC S MAGNETEM
Nalepovací špony. Plochá listová
pružina vyrobená z plastu se lepí
celou plochou na nehet. Potřebná
pružná síla je optimálně rozložena
po celém nehtu. Vyrábí se v několika
různých velikostech.

" 
COMBIPED
Kombinovaná jednostranná
drátková špona. Upravený
drátek se vkládá pod volný
okraj nehtu a druhý konec
s plastovým páskem se lepí
na nehet. Špona je vhodná
na stočené nehty i tam, kde
je přístupná jen jedna strana
nehtu.

22
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" GTO špona
Skládá se z levého
a pravého ramena špony
a U-smyčky. Po nasazení
se drátek na nehtu
fixuje malou kapkou
zdravotního gelu.

" ORTOGRIP PROFESSIONAL
Drátková špona složená ze tří dílů. Po nasazení
krajních částí se spojí třetím dílem – zámkem.
Vyrábí se v šesti velikostech a dvou tloušťkách.
Je vhodná k aplikaci u stočených pevných nehtů.

" NASPAN PLATINIUM
Drátková špona
s unikátním vratným
efektem, vyráběná
ve třech typech small,
extra, soft a v pěti
velikostech. Vhodná
na dětské nehty, tenké
i pevné nehty a srolované
nehty.

" ROSS FRASER
Technika aktivního
rovnání nehtů
individuálně vyrobenou
drátovou šponou. Jako
u ostatních rovnátek
i zde špona působí
bezbolestně jemným
tlakem na okraje nehtu
a nehet se postupně
rovná.

w w w.podiatrie.cz
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FOR BEAUTY

Mezinárodní veletrh kosmetiky, kadeřnictví a nehtového designu

3. – 4. 4. 2020

PVA EXPO PRAHA v Letňanech
Oblíbené tradiční mezinárodní veletrhy INTERBEAUTY PRAGUE a WORLD OF BEAUTY & SPA, které byly mnoho
let konkurenčními veletrhy, se v roce 2019 konečně spojily. A pro Vás, návštěvníky i vystavovatele, to přineslo
mnoho pozitiv. Veletrhy se konečně konaly na jednom jediném místě a pouze za jedno vstupné. Nyní si Vám
dovolujeme sdělit další důležitou změnu. Naše veletrhy Interbeauty Prague a World of Beauty & Spa mění název.
Od jara 2020 je budete moci navštěvovat pod jednotným názvem FOR BEAUTY. Důvodem je fakt, že se oba
tyto veletrhy staly součástí velké rodiny veletrhů pořádaných společností ABF v PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
Nadále platí, že se bude veletrh FOR BEAUTY konat dvakrát ročně. Vždy na jaře a na podzim. A už výhradně na
výstavišti v Letňanech. Veletrh kosmetiky, kadeřnictví a nehtového designu FOR BEUATY je zaměřen na nehtovou modeláž, manikúru a pedikúru, kosmetiku, péči o vlasy, vybavení salonů, SPA centra a přístroje pro pleť
a tělo, dále na současné trendy v kosmetických oborech, zejména na anti-aging, dermatokosmetiku, modelaci
postavy, wellness, relaxaci, ale také na zdravý životní styl.
Jarní veletrh FOR BEAUTY 2020 se bude konat 3. – 4. 4. 2020 a podzimní veletrh FOR BEAUTY 2020 se bude
konat 9. – 10. 10. 2020. Jednotlivé obory jsou samozřejmě podpořeny i soutěžemi profesionálů. Na jarním
veletrhu probíhají mezinárodní soutěže v malování na tělo BodyArt Czech, semiﬁnále make-upové soutěže
MAKE-UP Mistrovství ČR, soutěž nehtového designu Czech NAIL CUP, Česko-Slovenskou soutěž holičů/barberů BarberBattle, profesionální týmová soutěž ve složení vizážista, kadeřník a nehtový designer TOP IMAGE
LOOK a mezinárodní kreativní makeup soutěž IUM MAKE-UP COMPETITION PRAGUE.
Na podzimním veletrhu se můžete těšit na soutěže v podobě Mistrovství v líčení České republiky s nominací
na mezinárodní mistrovství Beauty Make-up Award 2021 na Beauty Düsseldorf MAKE-UP Mistrovství ČR, dále
celosvětové mistrovství v nail designu NailPro Czech a Mistrovství ČR profesionálních pedikérů Beauty Foot
Cup Czech 2020.
FOR BEAUTY je dlouholetý profesionální veletrh s vysoce kvalitní reklamní kampaní a velmi vysokou návštěvností. Být u nás a s námi se Vám všem prostě vyplatí.
Pro členy České podiatrické společnosti je na sobotu 4. 4. 2020 opět připraven hodnotný workshop. Na veletržním stánku této společnosti bude po oba dny připraven hodnotný workshop a po oba dny bude poskytováno
poradenství zdarma. Přípravky, nástroje a přístroje pro péči o nohy bude nabízet řada vystavovatelů z oboru.

ČLENOVÉ ČPS MOHOU OBDRŽET VSTUPENKY NA VELETRH ZDARMA.
www.veletrhkosmetiky.cz
For Beauty - veletrh kosmetiky
@veletrhforbeauty

...A JIŽ TEĎ SE NA VÁS TĚŠÍME NA PODZIMNÍM
w w w.podiatrie.cz
VELETRHU, KTERÝ SE BUDE KONAT 9. – 10. 10. 2020
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3. – 4. 4. 2020

Monika
Bagárová

PVA EXPO PRAHA v Letňanech
HLAVNÍ PARTNER

ZÁŠTITA

MÍSTO KONÁNÍ

ORGANIZÁTOR

OFICIÁLNÍ VOZY

w w w www.veletrhkosmetiky.cz
.podiatrie.cz
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ORTONYXIE

Naspan platinium
Jaroslava
Trzaskaliková
pedikérka

V listopadu mne holky požádaly,
ať napíšu kazuistiku k těmto šponám ze své praxe. Já kazuistiky
psát neumím, vždy k tomu musím
připsat něco navíc J. Hned jsem
věděla, která zákaznice to bude.
Pracující důchodkyně cca 60 let.

Vždy, když si chystám nástroje a zákaznice se zouvá,
tak po očku sleduji její chodidla a nohy celkově a co
nosí za obuv. Už z fotky jsem vyčetla, že tuto paní pošlu
k ortopedovi. A měla jsem pravdu.
Paní mi řekla celý průběh svého trápení. V červenci
2018 jí byla seříznuta část nehtu s tím, že pravidelně
navštěvovala jednu z ostravských pedikérek. Byl jí také
nasazen jiný typ špony s tím, že až to odroste, bude to
v pořádku. Nebylo…
Zákaznice bohužel s dorůstajícím nehtem začala znovu
zažívat bolest nehtu...
Proto opět vyhledala pomoc u paní pedikérky a věřila,
že jí pomůže. Bohužel ta se už na to necítila a odeslala ji
na chirurgii s tím, že už nelze nic dělat, jelikož nehet je
zaříznutý hluboko ve valu.

JE PROSINEC 2018 a píše mi jedna
známá sestra z chirurgie v Ostravě
a posílá mi fotku s prosbou, zda lze
s tímto nehtem něco udělat a zda pro
něj existuje vhodná špona.

Už z fotky je totiž zřejmé, že paní má problém s plochonožím a má prsty příliš u sebe. Jelikož nosila špatnou
obuv, začal ji nehet znovu tlačit. Už před prvním seříznutím tedy měla být odeslána na ortopedii a poučena
o vhodné obuvi.

Zrovna jsem v tu chvíli seděla sama
v čekárně u lékaře a čekala jsem, až
na mě přijde řada, proto jsem naštěstí
odpověděla ihned.

Já jsem proto čistila a čistila a rovnou přemýšlela, zda
se dostanu pod nehet a budu moci nasadit Naspany.

Píšu „jasně, ta už tam měla být dávno..."
Podotýkám, že u paní už čekal pan doktor s umrtvovací injekcí a chtěl jí nehet
strhnout, čekali na mou odpověď.
Paní jsem naštěstí vzala hned druhý
den – nechávám si vždy prostor na SOS
případy.
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Jsou to úžasné špony, které mají tažnou a pákovou
sílu, takže efekt je okamžitý, ale ne vždy jsou vhodné
na každý typ nehtu a ne vždy se dostaneme pod nehet.
Po čištění jsem nasadila NASPAN PLATINIUM, posléze
vypodložila nehtový val (tím ještě více nadzvedneme
nehet) a ještě zatejpovala (tejpem jsem odtáhla
nehtový val od nehtu). Tudíž jsem zákaznici provedla
trojitou službu: nehet jsem zvedla šponou, pak mulem
a poté odtáhla od kůže tejpem.
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Kazuistika
POSTUP:
•
•
•
•

čištění;
nasazení NASPAN
PLATINIUM;
podklad nehtového valu
mulem;
odtažení valu od nehtu
zatejpováním.

Z ÁV Ě R
JE PROSINEC 2019 a my máme
nehet krásně vyrovnaný, zákaznice je bez špony, nosí vložky
do bot, korektory na doma,
kupuje široké boty a doma si čistí
nehty exkavátorem.
Vždy si uvědomte, že důležité
není jen použít šponu, ale dívat
se hlouběji na problém a hledat
příčinu, proč nehet zarůstá!
To znamená spolupráci mezi
doktorem, pedikérkou a klientem, řádné poučení klienta, co
má dělat, a důslednost.

Pozor na podkládání nehtu. Už se mi mnohokrát stalo, že
přišel nový klient a měl špatně vypodloženo. Mul musí být
částečně pod nehtem, nikoliv vedle nehtu – tím můžete
klientovi spíše uškodit než pomoci.

Touto poslední větou bych chtěla
velmi apelovat na kolegyně, které
se zarostlým nehtům nevěnují,
nebo se jimi nechtějí zabývat:
prosím, raději je nedělejte.
Odešlete klienta k jiné kolegyni,
která se jim věnuje a věnuje se
jim s láskou.
Zdravotní sestře a panu doktorovi v ostravské nemocnici velmi
děkuji za důvěru. ●

w w w.podiatrie.cz
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Podofix

Kazuistika
obr. 1

Jana Výmolová,
předsedkyně
Podologicko-pedikérské
sekce ČPS

Na doporučení praktické lékařky ke mně
přichází 58letá diabetička II. typu bez
neuropatie se zarůstající laterální stranou
nehtu palce na pravé dolní končetině.

obr. 2

Zákaznice si předešlé tři dny dává na nehet dezinfekční roztok betadine (obr. 1). Palec je mírně
oteklý, bolestivý na dotek. Nehet jsem upravila
pomocí frézky na nehty a použití antiseptického
přípravku prontoman. Rozhodla jsem se pro
použití rovnátka Podofix, které jsem na upravený nehet nalepila a pomocí drátku aktivovala.
Pod mediální i laterální stranu nehtu jsem vložila
tamponádu (obr. 2).
Zákaznice byla poučena ohledně péče o nehet
s rovnátkem, pozvána na pravidelné kontroly s výměnou tamponády a zpravena o možnosti pravidelné pedikúry. Vzhledem k postavení prstů jsem ji
doporučila oddálení palce od ostatních prstů pomocí silikonového korektoru, tak aby mechanicky
nebyl drážděn nehtový val a nezpůsoboval další
zarůstání nehtů.
Paní chodila pravidelně na přístrojovou pedikúru
a po 5 měsících jsem mohla pořídit foto palce bez
zarůstání (obr. 3) jen s tamponádou. ●
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obr. 3
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Zarůstání nehtů je velmi nepříjemné a bolestivé.
Ve většině případů je řešením správně provedená
ortonyxie vyškolenými profesionály. Správně
aplikovanou šponou se můžete dokonce vyhnout
chirurgickému odstranění zarostlého nehtu.

Zarůstající palce – rovnátka

Kazuistika

Bc. Barbora Juchelková
pedikérka

Případ č. 1: informace ohledně
zdravotnických prostředků;
žena, 62 let, DM 2. typu, hallux rigidus.

obr. 1

Spolupráce s kožním oddělením Slezské
nemocnice v Opavě. Klientka přišla s bolestivě zarůstajícími palci. Na pozadí plíseň
potvrzená lékařem a nasazení cílených lokálních antimykotik. Obr. 1: po první návštěvě,
začátek září 2019 – nehet zkrácen, valy vyčištěny za pomoci přípravku ProntoMan Spray
obr. 2
a exkavátoru, vybroušeny rožky nehtů, které
nepříjemně tlačily do valu, odstraněn obsah
pod onycholýzou rovněž za pomoci spreje ProntoMan a exkavátoru, dezinfekce a první osazení
rovnátek Ross Fraser (RF), na přání ozdobeno fialovou kytičkou. Obr. 2: třetí návštěva, začátek
listopadu 2019 – bez bolestí, bez obtíží, nehet odrůstá, rovná se, dle klientky citelná úleva, pod
onycholýzou se již nenacházel žádný obsah. Spokojená klientka i kožní lékařka. Další kontrola: konec
prosince 2019. ●

w w w.podiatrie.cz
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Vlastnosti
obuvi
pro diabetiky podle ČSN 79 5600
Obuv pro diabetiky, která je částečně hrazena zdravotními
pojišťovnami, musí podle ČSN 79 5600 splňovat určité konstrukční
a materiálové požadavky, aby zajistila ochranu nohou a prevenci
proti poranění.
Ing. Jana Vašková
" Obuv musí být vyráběna v celém velikostním sortimentu, v několika šířkových
provedeních (H, I, K). Velikost i šířka musí
být na obuvi vyznačena.
" Obuv musí být vyrobena na kopytě, které
proporčně odpovídá tvaru nohou diabetiků
a musí být dostatečně široká ve špici.
" Vnitřní prostor obuvi musí být zvětšený
o prostor pro vyměnitelnou vkládací
stélku. Tento prostor musí současně
umožňovat používání individuálně vyrobené
vkládací stélky. Vkládací stélka musí zakrýt
celou plochu napínací stélky uvnitř obuvi.
" Vkládací stélka musí být schopna
rozkládat vzniklé vysoké lokální tlaky
na plosce nohy na větší plochu, aby se
zabránilo poškozování měkké tkáně. Patní
část vkládací stélky musí být tvarována
tak, aby zlepšovala boční stabilitu nohy
(patní miska) a musí být konstruována tak,
aby přispívala k tlumení rázů vznikajících
při došlápnutí na patu. Vkládací stélka
nesmí mít masážní výstupky, ale musí mít
podporu podélné klenby. Sériově vyráběné
vkládací stélky nesmí mít tzv. srdíčko pro
podporu příčné klenby, aby nedocházelo
k vysokým lokálním tlakům na plosku nohy
a riziku vzniku ulcerace (jakékoliv korekce
na stélce musí být v případě potřeby řešeny
individuálně odborníkem – protetikem).
30
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" Obuv musí být uzavřeného střihu, bez
otevřené špice, volné paty nebo otvorů
v nártové části obuvi (otevřené střihy zvyšují
nebezpečí vniknutí kamínků nebo jiných
drobných ostrých předmětů do obuvi,
páskové střihy svršku zvyšují lokální tlaky
na nárt nohy a snižuji míru prokrvení).
" Doporučuje se derbový střih s posunutým bodem derby (místo, kde je našitý
zadní dílec obuvi na přední) ve směru
ke špičce tak, aby se obuv mohla přizpůsobit měnícím se objemům nohou diabetiků v průběhu dne. Bod derby nesmí být
v místě palcového kloubu.
" Obuv musí mít usňový svršek, který je
schopen přizpůsobovat se individuálním
tvarům nohou. V případě větších deformit
nohou může být svršek v oblasti nártu z pružného poddajného materiálu (pleteniny).
" Podšívkové materiály musí být opatřeny
antifungální (antimykotickou) a/nebo
antibakteriální úpravou.
" Podšívky musí být vlepeny tak, aby byly
hladké, bez záhybů a hran, bez prošití, aby
nezpůsobily poranění nohy.
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" Tužinka (vyztužení špičky) a opatek
(vyztužení paty) musí být hladké, bez
ostrých hran, překryté podšívkou
a vytvarované tak, aby při nošení obuvi
netlačily a nedošlo k poškození nohy.

" Horní obvodové okraje svršku a jazyk
musí být bandážovány, aby nezpůsobovaly otlaky nebo odřeniny a aby
zabraňovaly vnikání kamínků nebo jiných
drobných předmětů do obuvi.

" Uzavírání svršku musí být šněrováním
nebo suchým zipem (velkro-páskem),
aby bylo možné obuv přizpůsobovat
měnícím se rozměrům nohy, zejména
v oblasti obvodu prstních kloubů a nártu.

" Výška svršku obuvi v oblasti
kotníku musí být konstruována tak,
aby nedocházelo k poranění nohou
(odřeninám, puchýřům nebo otlakům).
Nesmí se používat střihové modifikace
mezi polobotkovou a kotníčkovou obuví.

" Zdrhovadlo i ostatní zapínání obuvi
musí být řešeno tak, aby netlačilo
do nohy.

" Podešev obuvi musí být konstrukčně
a materiálově řešena tak, aby byla
protiskluzná a zabránila nežádoucímu
přenosu vysokých tlaků na plosku
nohy při našlápnutí na nerovný terén
(optimální tloušťka 1 cm, ne příliš
flexibilní – ohebná).

" Na svršku obuvi se nesmí vyskytovat
žádné pruženky (pružné textilní pásky),
které vytváří trvalý tlak na nohu a snižují
míru prokrvování nohou.
" Na nártu svršku nesmí být žádné
funkční švy, tj. nártový dílec musí
být vyroben z jednoho kusu materiálu
(přípustné jsou pouze ozdobné stehy
na svršku, které neprocházejí přes
podšívku).

" Tvar a rozměry podpatku musí zaručovat
stabilitu obuvi. Výška podpatku (rozdíl
mezi výškou podpatku a tloušťkou
podešve v oblasti prstních kloubů) může
být maximálně 20 mm u pánské obuvi
a 25 mm u dámské obuvi. ●
●

●

●

jazyk

podšívka

●

svršek obuvi

bandážovaný límeček

●

opatek

●

●

podpatek

tužinka

●
●

podešev

uzavírání obuvi na velcro
(suchý zip)
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Kurz
preventivní
péče
o nohy diabetiků pro nezdravotníky
MUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M.
Prezident ČPS
ve zdravotnictví v Praze a není vázán na profesní
organizaci. Kurz je dostupný pro všechny nezdraS ohledem na skuvotníky, kteří mají zájem poskytovat kvalifikovanou
tečnost, že současná
péči o nohy diabetiků a rozšířit si své znalosti dle
legislativa v České
strukturovaného vzdělávacího kurzu, který garantují lektoři katedry diabetologie.
republice nezná

podiatrické ošetření, které je běžně
využívané v prevenci syndromu diabetické nohy v zahraničí, jsme přistoupili
po domluvě s vedením podiatrické
sekce České diabetologické společnosti a vedením České podiatrické
společnosti k vzdělávání nezdravotníků, kteří mají zájem o péči o nohy
diabetiků, zejména s cílem poskytovat
primární a sekundární prevenci vzniku
syndromu diabetické nohy u diabetiků
bez rány na noze.

Při tvorbě obsahové náplně kurzu jsme vycházeli z dokumentu The Point, který je konsensuálním dokumentem světových autorit
v péči o pacienta se syndromem diabetické
nohy – společnosti D-FOOT International a IFP-FIP. Dokument je volně dostupný
na stránkách https://d-foot.org/images/
the-point-project.pdf. Adaptaci na nezdravotníky jsme konzultovali s hlavní koordinátorkou projektu Pauline Wilson z Irska
a v první úrovni ji schválilo také vedení
IFP-FIP.s
Kurz probíhá pod katedrou diabetologie Institutu postgraduálního vzdělávání
32
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Kurz je pořádaný po dobu dvou víkendů. První
víkend obsahuje lekce: diabetologie – všeobecné znalosti, základy farmakoterapie pro nezdravotníky, psychologie, první pomoc se zaměřením
na diabetes, chronické komplikace diabetu, anatomie, fyziologie, angiologie, zobrazovací metody,
dermatologie, rehabilitace nohy, offloading, syndrom diabetické nohy v kontextu komplikací diabetu, výzkum v podiatrii, audit a organizace péče.
Druhý víkend se zaměřuje na komplikace vedoucí
k syndromu diabetické nohy, probrána je ischemická choroba dolních končetin, diabetická neuropatie, Charcotova osteoartropatie, operace
na noze, péče o rány, aktuality v podiatrii. Jeden
den je věnován specifikům pedikúry u diabetiků,
ortonyxii, protetice, domácí péči, první pomoci
na pedikúře, psychologii. Poslední den absolventi prezentují kazuistiky z vlastní praxe a teoretické
znalosti obhájí v testu znalostí.
Ve dnech 4. 10. – 6. 10. 2019 se konal první kurz
preventivní péče o nohy diabetiků pro nezdravotníky, druhá část kurzu proběhla ve dnech 1. 11. – 3. 11.
2019. Absolventi kurzu budou uvedeni na stránkách
www.diab.cz v podiatrické sekci. Recenzi kurzu
od jeho absolventky si můžete přečíst v následující
části.
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Kurz jarního semestru je
plánován na 27. 3. – 29. 3 2020
a 22. 5 – 24. 5. 2020, přihlásit
se můžete na webových
stránkách: https://www.ipvz.
cz/vzdelavaci-akce/53816kurz-preventivni-peceo-nohy-diabetiku-pronezdravotniky-1-cast.
Na závěr bych všem profesionálům v péči o nohy z řad nezdravotníků tento kurz doporučil. Aktuálně
jsem absolvoval nejedno jednání o možnosti zajištění preventivních služeb o nohy diabetiků nezdravotníky s cílem částečné úhrady z fondů prevence pojišťoven. Zástupci pojišťoven mají zájem, aby
služby byly poskytovány v co nejvyšší míře kvality. Je akceptována potřeba provádění přístrojové
pedikúry, ale také budou jistě stoupat požadavky na vzdělání poskytovatelů této péče v oblasti specializovaných služeb pro diabetiky s rizikem vzniku syndromu diabetické nohy. Aktuálně není dostupný
jiný nebo stejně kvalitní edukační kurz v péči o nohy diabetiků. Je vysoký předpoklad, že tento kurz
a diplom celoživotního vzdělávání ČPS bude do budoucna garancí vzdělání pro poskytovatele služby
o vysoce rizikového klienta s diabetem.

Hodnocení kurzu očima absolventky
Baruš Juchelkové
Je mi milou povinností vám napsat malou recenzi na tento báječný kurz. Kurz se
skládá ze dvou částí a obě jsou plné fascinujících informací, nových metod, nápadů,
jak zvýšit kvalitu služeb a také jak zlepšit porozumění lidem, kteří touto nemocí trpí.
PLUSY:
+ kurz nespadá pod žádnou společnost,
+ je pořádán katedrou diabetologie IPVZ pod vedením IKEM,
+ odborní lektoři (doktoři a sestry),
+ příklady z praxe, kazuistiky,
+	skvěle zpracovaný program a jako bonus navíc oběd v ceně
na všechny dny kurzu (vaří výborně),
+ zakončeno zkouškou,
+	vlastní kazuistika,
+ cena (v ceně je káva, čaj, prostory, oběd, možnost
zlevněného ubytování v hotelu, wi-fi zdarma),
+	výstup: zařazení na stránky www.diab.cz, návaznost
s podiatrickými ambulancemi (jen v rámci našich
kompetencí), kvalitní znalosti, obohacení o zkušenosti
a příklady lékařů a sester, pochopení dané problematiky,
průběhu a pozdních komplikací.

MINUSY:
- žádné jsem neobjevila, věřím,
že mě případně kolegyně,
které kurz absolvovaly se
mnou, doplní.

Z ÁV Ě R
" Díky znalostem
a spolupráci se dá
zachránit spousta
končetin.

w w w.podiatrie.cz
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Rozhovor
s Kristýnou Vávrovou
 A K V Z N I K L A Z N AČ K A Č E S K É
J
KO S M E T I K Y U R Č E N É P R O P É Č I
O N O H Y?
Nápad přišel překvapivě během pedikérského ošetření. Mám vystudovanou veterinární a farmaceutickou
univerzitu v Brně. Vždy mě to táhlo ke kosmetice
a od roku 2009 pracuji v oblasti vývoje, inovací a technologie výroby kosmetiky. Jednoho dne jsem na pedikúře
studovala kvalitu používaných produktů a uvědomila si,
že by se to dalo dělat lépe.

Č Í M S E B I S B I S L I Š Í O D O S TAT N Í C H Z N AČ E K ?
Jsme první v České republice, kdo vyvinul a vyrobil produkty zaměřené na péči o nohy výhradně
pro pedikérské salony a jejich zákazníky. Funkce jednotlivých produktů na sebe navazují
a vzájemně se doplňují. Každý má v proceduře své nezastupitelné místo. Produkty BIS BIS FOOT
jsou vyrobeny v maximální možné míře z přírodních surovin. Účinnými a zásadními složkami jsou
Lactil, pro obnovení přirozené hydratace pokožky, a Liftonin XPert, který podporuje a řídí tvorbu
kolagenu a elastinu a je tedy nesmírně účinný při použití na chodidla se sklony k praskání.

 O VÁ S V E D L O K V Y T VO Ř E N Í Ř A DY P R I M Á R N Ě U R Č E N É
C
P R O P OT Ř E BY P R O F E S I O N Á L Ů ?
Pedikúra je mnohočetná terapie, která pracuje jak s tělem, tak s psychikou. Od počátku nás vedly
dvě zásadní myšlenky. Pocity opečovávaného a pocity pečujícího. Kosmetika Bis Bis je „vyladěna“
tak, aby byla příjemná pro obě strany. A řada produktů určených pro koncové zákazníky udržuje
chodidla krásná v době mezi návštěvami u pedikérky.

C O J E P R O VÁ S P Ř I P R ÁC I Z Á S A D N Í ?
Vztahy. Vztah k vlastnímu tělu. Vztah se zákazníky. S klienty. Chceme víc než být jen pasivním
prodejcem kosmetiky. Našim zákazníkům poskytujeme osobní konzultace, máme facebookovou
skupinu pro profesionály. Profesionální pedikérky a pedikéry aktivně zapojujeme do vývoje našich
produktů a snažíme se je podporovat v jejich podnikání. Jsou to přeci oni, komu naše produkty
doslova prochází rukama.
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získejte více informací a objednávajte
Podiatrické listy 1/2020
na www.bisbis.cz

inzerát
NA PRVNÍ OBJEDNÁVKU 10% SLEVA
DOPRAVA OD 3 KUSŮ ZDARMA
PRO STÁLE ZÁKAZNÍKY SPLATNOST FAKTUR 30 DNŮ
VZORKY PRO PRVNÍ VYZKOUŠENÍ ZDARMA
PRODUKTOVÁ ŠKOLENÍ ZDARMA

w w w.podiatrie.cz
PROFESIONÁLNÍ KOSMETIKA PRO PEDIKÚRU
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Zdravá
noha
aneb Podiatři (ne)podiatrům
V. Fejfarová, M. Koliba, sestřička CD IKEM, Praha; Diabetologická a podiatrická ambulance, Vratimov

Centrum diabetologie IKEM spolu s Kožním oddělením FN Ostrava uspořádalo
ve spolupráci s Podiatrickou sekcí České diabetologické společnosti ČLS JEP, Českou
společností pro léčbu ran, Českou podiatrickou společností z.s., Orto-protetickou
společností a ČOKA dne 27.9. v Praze a 25.10. v Ostravě 1. symposium Zdravá noha…
aneb podiatři (ne)podiatrům.
Centrum diabetologie IKEM spolu s Kožním oddělením
FN Ostrava uspořádalo ve spolupráci s Podiatrickou
sekcí České diabetologické společnosti ČLS JEP,
Českou společností pro léčbu ran, Českou podiatrickou
společností z.s., Orto-protetickou společností a ČOKA
dne 27. 9. v Praze a 25. 10. v Ostravě 1. symposium
Zdravá noha…aneb podiatři (ne)podiatrům.
Tohoto symposia se zúčastnilo přes 110 zdravotníků
a nezdravotnických specialistů z řad praktických
lékařů, neurologů, podiatrů, diabetologů, ale také
všeobecných nebo podiatrických sester a pedikérek
se zájmem o problematiku prevence a/nebo léčby
syndromu diabetické nohy (SDN). V rámci symposia,
které bylo rozděleno do 4 bloků, byli posluchači
seznámeni prostřednictvím Dr. Béma se základy patogeneze SDN, byl nastíněn dopad výskytu této pozdní
komplikace na zdraví našich nemocných (vyšší morbidita, mortalita) s přesahem do socioekonomické
sféry. Dr. Bém zdůraznil potřebu multidisciplinárního
přístupu jak v oblasti preventivní péče, tak diagnosticko-terapeutické. Další přednáška Dr. Fejfarové
seznámila posluchače se stávajícími i moderními
možnostmi diagnostiky a léčby ICHDK. Důležitým faktorem, který vede k rozvoji SDN, je diabetická
senzorimotorická neuropatie. Nutnost řádné diagnostiky zdůraznila ve svém sdělení prof. Jirkovská,
která posluchače seznámila i s možnostmi léčby distální senzorimotorické neuropatie. Na biomechanické změny způsobené diabetem, neuropatií a omezenou kloubní hybností poukázali ve svých
přednáškách Dr. Součková / prim. Krawczyk. Podělili se s námi o detaily z diagnostiky těchto
36
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změn a z možností ortoprotetického
řešení. Na tuto problematiku plynule
navázala Dr. Fejfarová přednáškou
o preventivním obouvání a odlehčení, v níž představila jednotlivé formy
odlehčení a jejich indikace. Důležité
bylo seznámit účastníky symposia
s pohledem a rolí praktických lékařů
v problematice SDN. Dr. Moravčíková
nás obeznámila s přístupem praktických lékařů k pacientovi s diabetem
mellitem, s rozsahem úkonů, které
v souvislosti s péčí o tyto nemocné praktičtí lékaři provádí, také s možnostmi
léčby diabetiků. Dotkla se i vyšetření,
které indikují ke stanovení rizika SDN.
Následující blok byl zaměřen především na prevenci. Zahájil jej Dr. Koliba
sdělením, v němž se zabýval prevencí
SDN, edukací, systémy preventivní
péče a preventivními programy, které
by mohly v budoucnu pomoci zredukovat počty nemocných s touto pozdní
komplikací diabetu. Zdůraznil nezastupitelnou roli lékařů primární péče
a specialistů v aktivním vyhledávání rizikových nemocných, ale i vyškolených
zdravotních sester a pedikérů v preventivní péči o pacienty v riziku SDN nebo
o pacienty v remisi při SDN. Odborné
pedikúře se ve své přednášce věnovala J. Výmolová. Velice zajímavé byly
kazuistiky z klinické praxe podiatrické
ambulance IKEM, které byly odprezentovány H. Tibenskou a J. Bielikovou.
Seznámily nás s pacienty s recidivujícími diabetickými ulceracemi, s Charcotovou osteoarthropatií, s termálním
a solárním postižením dolních končetin
a s infekčními komplikacemi SDN.
Velmi zajímavá a přínosná byla diskuze
u kulatého stolu za účasti zástupců
odborných společností, obuvnických
expertů, plátců a zástupců firem distribuujících preventivní obouvání. Byly

probrány možnosti zlepšení prevence SDN, preventivního obouvání, možnosti preskripce nových pomůcek
a výkonů, možnosti spolupráce s odbornými pedikéry,
praktickými lékaři a podobně.
Do posledního bloku byly soustředěny workshopy
z klinické praxe. Prof. Jirkovská se věnovala diagnostice
diabetické neuropatie, Dr. Fejfarová a Dr. Piťhová přiblížily
diagnostiku ICHDK, Dr. Koliba předvedl zásady výběru
preventivní diabetické obuvi. J. Výmolová se věnovala
specifikům odborné pedikúry u diabetiků. Pedobarografie byla obsahem workshopu Dr. Součkové a prim.
Krawczyka. O neméně důležitém tématu rehabilitace
chodidla mluvila Mgr. Vrátná. V dalších worhshopech
se Dr. Piťhová a L. Krupová věnovaly správné technice
bandážování a zásadám kompresivní terapie u pacientů
s diabetem. Workshopy uzavírali Dr. Fejfarová a Dr. Stryja
s výběrem lokální terapie v klinické praxi.
Doufáme, že toto symposium bylo pro participující přínosné a že podobná setkání nám umožní
do budoucna těsnější propojení sféry preventivní péče
s terapeutickou péčí u našich nemocných v riziku nebo
s již plně rozvinutým SDN.
Další podiatrickou akci, která bude tematicky úžeji
specifikována, plánujeme na září 2020. Těšíme se na Vaši
účast. ●
w w w.podiatrie.cz
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Ing. Michaela Koušová
pedikérka

EET

od 1. května 2020 i u nás
Novela zákona o EET, která zavádí povinnost
evidence tržeb pro všechny podnikatele
ve službách, tedy i pro nás pedikérky, je
od 1. 5. 2020 realitou.
Napadá mě hned první otázka: Můžeme se EET nějak
vyhnout? V beauty službách a salonech, mezi které pedikúra patří, NE, pokud přijímáme hotovost. V zákoně jsou
přesně vyjmenovány obory, které mají z EET výjimku, jako
například prodej kaprů. Jedná se ale jen o několik málo
okrajových činností.
Nově je však zaveden tzv. zvláštní režim evidence tržeb,
který, myslím si, mohou některé z nás využít. Co je to
„zvláštní režim evidence tržeb“? Umožňuje vydávat účtenky
z předtištěného bloku, který si podnikatel vyzvedne
na finančním úřadu. Jednou za čtvrt roku je pak povinnost zaslat na finanční úřad speciální formulář s údaji
o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných
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účtenek. Zvláštní režim je možný
pouze do limitu hrubých příjmů
600.000 Kč za rok pro subjekty
s maximálně 2 zaměstnanci, které
zároveň nejsou plátcem DPH.

CO ZOHLEDNIT PŘI
VÝBĚRU POKLADNY
PRO EET?
Jak velký je váš byznys?
Drobným podnikatelům postačí
mobil nebo tablet a přenosná tiskárna. Malé a střední firmy využijí
počítačové pokladny s dotykovým
displejem a příslušenstvím. Velké
firmy budou pravděpodobně evidenci řešit komplexním informačním systémem.
Chcete platit měsíční paušál
nebo toužíte po trvalé licenci?
Jaké jsou možnosti:
BEZPLATNÁ VERZE – většinou
omezená na určité množství položek
(možnost upgradu na plnou verzi).

Podiatrické listy 1/2020

TRVALÁ VERZE – plná verze softwaru
za jednorázovou úhradu (bez měsíčních
poplatků).
Předplatné – plná verze softwaru
s měsíčním paušálem, která zahrnuje
podporu, aktualizace a služby (např. zálohování v cloudu).
Když už budete mít pokladnu,
co musíte ještě před spuštěním
EET udělat?



Musíte podat žádost o autentizační
údaje před zahájením EET na portálu
finanční správy nebo osobně
na územních pracovištích FÚ.



Musíte na portálu EET zaevidovat
údaje o vaší provozovně, prostřednictvím které provádíte činnosti,
z nichž plynou nebo jsou přijímány
evidované tržby.



Musíte získat a stáhnout si certifikát
pro evidenci tržeb na základě autorizačních údajů (z portálu EET).



Následně otestujete funkčnost
pokladního zařízení.



V provozovně, kde přijímáte tržby,
umístíte oznámení, že máte povinnost tržby evidovat a vystavovat
účtenky.

Pokud se vaše provozovna nachází na místě, kde není signál a ani ho tam není možné zavést (např. horská chata), můžete
využít buď zvláštní režim evidence tržeb
popsaný výše, nebo Vám správce daně
může udělit individuální výjimku z on-line
evidence. Stále však budete mít povinnost
vystavovat účtenky, pouze je musíte doručit do 5 dnů od evidované tržby.

A co když dojde ke krátkodobému výpadku internetového připojení? Ať už je příčinou chyba
připojení k síti, nebo výpadek na straně finanční
správy, budete postupovat podobně, jako by vám
nefungoval internet. Zašlete tedy údaje bezprostředně po obnovení spojení. Nejpozději však do 48
hodin od uskutečnění evidované tržby. Většina
softwarů se dokáže automaticky připojit, jakmile je
spojení opět dostupné, a odešle data o všech tržbách, které byly provedeny během výpadku.
Co když uděláte chybu a budete potřebovat
provést storno? Funguje to analogicky jako v případě evidované tržby. Uděláte storno a informace
o něm bude odeslána serveru finanční správy, položka bude pouze opatřena minusovým znaménkem. Z technických důvodů není storno vázáno
na předchozí vydanou účtenku.
Napadá mne další otázka: Co když se vám rozbije pokladna? V případě poruchy můžete v činnosti
samozřejmě pokračovat bez jakýchkoli sankcí. Musíte však prokázat, že jste učinili veškeré kroky, abyste
mohli v elektronické evidenci pokračovat v nejkratší možné době. Po obnovení provozu pak zašlete
serveru finanční správy údaje o přijatých platbách.
A jak to udělám já? Po všech přečtených článcích
jsem se rozhodla, že si pořídím jednoduchou EET
kalkulačku, za kterou zaplatím jednorázově, nebudu
muset platit žádný paušál. Protože mám malou
provozovnu, kde pracuji jen já, bude mi stačit, když
odešlu na finanční úřad pouze inkasovanou částku,
a nepotřebuji, aby mi zařízení provádělo také inventuru a stav skladu apod. Internetový signál pak
vyřeším přes telefon.
Držím nám všem palce, ať přechod na EET zvládneme
bez velké zátěže. Nezapomeňte, že můžete uplatnit
slevu na dani z příjmu ve výši 5.000 Kč ve stejném
zdaňovacím období, kdy byla provedena první elektronicky evidovaná tržba, a nezáleží na skutečně
vynaložených nákladech na pokladní zařízení.
Všechny další informace najdete na oficiálním webu
Finanční správy www.etrzby.cz.
w w w.podiatrie.cz
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Podzimní kosmetický

veletrh v Praze
Ve dnech 27. 9. – 28. 9. 2019 se konal mezinárodní veletrh INTERBEAUTY PRAGUE
a WORLD OF BEAUTY AND SPA. Česká podiatrická společnost z.s. se pravidelně
účastní, aby přiblížila odborné a laické veřejnosti komplexní péči o nohy
a pohybový aparát. Zajímavé informace získají zájemci na stánku společnosti nebo
na Pedikérském dnu konaném v průběhu veletrhu.

Během výstavních dnů se na stánku ČPS střídali
členové společnosti, kteří neúnavně odpovídali
na dotazy návštěvníků ohledně výhod členství
v České podiatrické společnosti, o poskytovatelích
podiatrických služeb, o kurzech a stážích. Všichni
příznivci nejen o péči o nohy si mohli koupit výtisky
odborného časopisu Podiatrické listy, trička
s logem ČPS, samolepky, magnetky apod.
V sobotu dopoledne jsme zaplnili velký sál, kde se konal Pedikérský den. Úvodního slova se ujal prezident ČPS MUDr. Miroslav Koliba MBA, LL.M., který nás informoval o novinkách a možnostech dalšího
vzdělávání. Poté následovaly zajímavé a obsáhlé prezentace nejen našich členek, ale i zástupců
spolupracujících firem. Celý program byl zakončen předáním certifikátů.
Chtěla bych poděkovat zástupcům firem, přednášejícím i členkám a členům, kteří se podíleli
na průběhu Pedikérského dne a byli přítomni také na stánku ČPS.
Věřím, že se opět v hojném počtu sejdeme 4. 4. 2020 ve velkém sále
na Pedikérském dni nebo na stánku ČPS.
40
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Světový kongres
v Miami v roce 2019
pohledem fyzioterapeuta
Mgr. Michal Joshua Frána, MBA

V listopadu 2019 jsem měl možnost zúčastnit se dalšího světového
kongresu v oblasti podiatrie. Tentokrát se místem konání stalo
americké Miami. Musím na začátek říci, že po organizační stránce
byl kongres velmi dobře připraven.
V první části proběhlo povinné zasedání prezidentů a viceprezidentů jednotlivých krajin.
O plném obsahu tzv. assembly se více dozvíte
v článku Dr. Koliby. Rád bych zde ale podotknul,
že jsme měli možnost hlasovat o rozpočtu
FIP-IFP a přijetí dalších zemí do podiatrické
rodiny. Každá tato aktivita nás velmi dobře tuží
na světovém poli v oblasti podiatrie.
Témat a možností, jak čas využít, bylo opravdu
mnoho. Naštěstí nás na kongresu bylo několik
a mohli jsme se na některé přednášky rozdělit,
abychom pojmuli v jeden čas všechny čtyři
přednášecí sály.
Pokusím se zde zmínit několik zajímavostí napříč přednášejícími a dny. Jedním z témat byla
diabetická noha, a to nejen z důvodu, že v době
pořádání kongresu probíhal i světový den diabetologie. S tímto tématem se pojí výroba a moderní možnosti obuvi se smart shock systémem
– tedy absorpcí tlaku a snížením rizika vzniku
diabetické nohy.
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Dalším tématem, které mne zaujalo, byla biomechanika a sportovní medicína, tentokrát
zaměřená na cyklistiku s přednášejícím Howardem Dananbergem z USA. Hovořilo se o možnostech zatížení předonoží a zadonoží oproti
běžně publikovatelným hodnotám v čase.
Jedním z postřehů, kterým je třeba se dále zabývat, bylo, že přidáním korekce pod segment
zvýšíme stabilitu v daném tělesném segmentu.
V tomto úzce specializovaném sportu tvoří
nedílnou součást multidisciplinárního týmu
fyzioterapeut a podiatr, díky pravidelné fyzioterapii lze kompenzovat jednostrannou sportovní zátěž, stejně tak podiatr je schopen
ovlivnit jednotlivé segmenty nohy k ideálnímu
postavení pro maximální efekt s minimálním
energetickým výdejem. Rozložení tlaku
na sedle a stejně tak rozložení tlaku na pedálu
zde bylo jasně definováno. Na svoje si přišla
i cyklistická obuv, která byla zkoumána jak ze
stran konstrukce, tak možných pohybových
vzorů vzhledem ke svém profilu.
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Bod programu, který bylo nezbytné řešit je
management vrcholového sportovce. Ideální
interpretace výsledků vyšetření, které z pravidla odpovídají svojí patologii danému sprotu se
zpravidla potvrzuje.
Následoval workshop sádrování a já měl možnost si připomenout hodiny protetiky ze školních let. V místních praxích využívají „unikátní”
metodu sádrování, kdy za pomoci chemické
reakce vznikne plastická sádra s pevným korzetem během 3 minut. V současné době se
tento produkt pohybuje kolem 1 500 Kč.
Další velmi zajímavou přednáškou byla biomechanika 21. století – umění nebo věda. V tomto
bloku jsme se mohli dozvědět o „opravdovém”
vzniku pilířů podiatrie v období krátce po roce
0. Sdělením bylo mimo jiné i to, že pacient
na první oko nemusí trpět bolestí, i když je

jeho stav velmi vážný a může pacienta zcela
imobilizovat.
Jeden večer probíhalo tzv. utužení kolektivu a pro účastníky kongresu byl nachystán
celovečerní program, tedy večeře, hudba
a samozřejmě drink. Díky této možnosti jsem
měl příležitost seznámit se s mnohými účastníky kongresu a porovnat zákonné normy pro
poskytování podiatrické a pedikérské péče.
Jako člen řídící rady České podiatrické společnosti z.s. hodnotím celou tuto akci jako vydařenou. Měli jsme možnost prezentovat naši
společnost důstojně a s nadhledem. Věřím, že
na dalším kongresu nás bude z České republiky ještě více, protože se bude odehrávat
ve španělské Barceloně v roce 2021. Ano,
opravdu již ve dvouletém cyklu. Zapište si tedy
datum příštího podiatrického kongresu. ●
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Tyčinky Lapis

„Bradavice a kuří oka se stanou minulostí“

•
•
•


100%
přípravku.
100% účinnost
účinnost přípravku
Prověřeno
kožními
lékaři aadermatology
dermatology.
Prověřeno kožními lékaři
Lokální aplikace, neohrožuje zdravou pokožku okolo.
Lokální aplikace, neohrožuje zdravou pokožku okolo

• Tyčinky
trhu ojedinělé
ojediněléaasvými
svýmiúčinky
účinkypředčí
předčí
veškeré
běžné
Tyčinky jsou na trhu
veškeré
běžné
přípravky.
přípravky
• Účinnost
prověřena mnohaletou
mnohaletoupraxí
praxí.
Účinnost je prověřena
• Kontrolovaný
způsob
výroby
zaručuje
vysokoukvalitu
kvalituvýrobku
výrobku.
Kontrolovaný
výroby zaručuje vysokou

Přípravek
ARGENTI
představuje
díky svého
svémusložení,
složení
Přípravek
STILUSSTILUS
ARGENTI
NITRICINITRICI
představuje,
na základě
účelný
podpůrný
prostředek
zvyšující
hojení
kožních
defektů.
účelný podpůrný prostředek zvyšující hojení kožních defektů.
Přípravek
nejčastěji
používá
podpoře
léčby
některých
dermatóz
Přípravek
sese
nejčastěji
používá
při při
podpoře
léčby
některých
dermatóz
virusovéhopůvodu
původu– –verrucae
verrucae
vulgares
(bradavice)
a condylomata
accuminata
virusového
vulgares
(bradavice)
a condyloma
accuminata
a
léčbě
„kuřího
oka“.
a léčbě „Kuřího oka“.
Aplikací
tohoto
přípravku
urychlujeme
granulační
a epitelizační
procesy
Aplikací
tohoto
přípravku
urychlujeme
granulační
a epitelizační
procesy
při
při
hojení,
působí
jako
podpůrný
dermatologický
prostředek
na
odstraňování
hojení, působí jako podpůrný dermatologický prostředek na odstraňování
hyperplastických
kožních
útvarů.
hyperplastických
kožních
útvarů.
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efektivní řešení problémů nohy a pohybového aparátu

THERMO-FORMOVATELNÉ
FormthoticsTM jsou po zahřátí
tepelně formovatelné. Dokonalý
otisk chodidla umožňuje přesný
postup pro individualizaci stélky.

ANTIMIKROBIÁLNÍ
FormthoticsTM
obsahují Ultra FreshTM,
bránící množení bakterií,
plísní a zápachu.

PATNÍ MISKA
poskytuje exaktní postavení
a zlepšenou stabilitu paty,
pomáhá tlumit otřesy
a minimalizuje
namáhání paty.

PODPORA PODÉLNÉ KLENBY
umožňuje kontrolu pronace a supinace.

• Prevence před bolestmi pohybového aparátu
a stresovými zlomeninami
• Studií prokázané snížení rizika pádů u seniorů
• Zlepšení stability a koordinace

Oficiální distributor pro ČR

www.gps-ofa.cz

G.P.S. Ofa s.r.o., Jitřní 2283, 252 28 Černošice
tel.: +420 251 642 w
165,
w wmob.:
. p o d +420
i a t r i 777
e . c z210 099
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Studium
podiatrie v USA

MUDr. Miroslav Havrda
člen redakční rady PL

1 . JA K VÁ S N A PA D L O
S T U D OVAT P O D I AT R I I
V U S A?



Jana Olivová s autorem článku

Aktuálně je v USA celkem 9 vysokých škol,
kde se dá studovat podiatrie. Dvě jsou
v Kalifornii a po jedné v Arizoně, Illinoisu,
Iowě, New Yorku, Ohiu v Pensylvánii
a na Floridě. Právě poslední podiatrickou
školu jsem navštívil při příležitosti Světového
podiatrického kongresu, který se konal
14.–16. listopadu 2019 v Miami.
Měl jsem možnost osobně poznat
prostředí floridské „Barry University”
a zde jsem také objevil zcela náhodně
velmi milou studentku z České republiky,
Bc. et Bc. Janu Olivovou, která se
s českou delegací účastnila i světového
kongresu. Při té příležitosti jsem jí položil
pro české Podiatrické listy několik otázek.
Zde jsou její odpovědi:
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Během mé atletické kariéry se ve mně
poprvé zrodila myšlenka, že pokud jednou
se závoděním skončím, tak bych ráda
vyměnila tretry za bílý plášť. Asi jako
každému vrcholovému sportovci, ani mně
se nevyhnula četná zranění. V lékařích
jsem měla oporu a vzhlížela jsem k nim
s obrovským respektem. Po ukončení
svého závodního působení jsem ve výběru
své nové kariéry měla jasno. Našla jsem
si přípravný kurz k přijímacím zkouškám
na medicínu, ale brzy jsem si uvědomila,
že léta strávená na stadionu místo nad
učebnicemi se někde musí projevit. Můj
sen stát se ortopedkou se na čas rozplynul.
Na Metropolitní univerzitě v Praze jsem
si udělala bakaláře v oboru mezinárodních vztahů a pak shodou náhod jsem se
ve svých dvaceti pěti letech přestěhovala
na Floridu. Na Florida Atlantic University jsem pak vystudovala neurovědu
a psychologii. Po promoci jsem si dala rok
pauzu, abych se mohla připravit na MCAT
– zkoušku potřebnou k přijetí na medicínu v USA. Našla jsem si i několik brigád,
jednou z nich byla péče o autistického
chlapce. Jeho otec byl podiatr a vše mi
o tomto, pro mě do té doby neznámém
oboru, řekl. Ihned jsem si našla na internetu několik podiatrů a navštívila je v jejich
ordinacích, abych si mohla udělat úplný
obrázek o této profesi. Pak už jsem neváhala ani vteřinu.
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Více informací si můžete vyhledat na
www.aacpm.org/colleges


2 . JA K P R O B Í H Á A B U D E
DÁ L E P R O B Í H AT VA Š E
P O D I AT R I C K É S T U D I U M ?
Aby se člověk mohl stát podiatrem v USA,
musí nejdříve absolvovat bakalářské studium
na jedné z amerických univerzit. Obor může být
libovolný, ale každý student musí splnit určité
předměty z biologie, chemie, fyziky a angličtiny. K přijetí je pak potřeba složit zkoušku
MCAT (Medical College Admission Test), která
je složena ze čtyř částí a celkově trvá sedm
a půl hodiny. Kromě biologie, chemie, fyziky
a matematiky se v tomto testu klade důraz
i na psychologii a sociologii. Poslední část testu
je věnovaná kritickému myšlení a porozumění
textu. Tato část zkoušky je asi nejobtížnější
a pro nerodilé mluvčí by mohla být kamenem
úrazu. Používaný jazyk je zde velmi technický
a v některých úryvcích i zastaralý. Školy si pak
studenty vybírají podle jejich známkového
průměru (GPA – grade point average) z bakalářského studia a skóre, které získali v MCATu.
Nejvyšší možné GPA je 4.0 a nejvyšší dosažitelný počet bodů v MCATu je 528. Kromě těchto
dvou parametrů se přihlíží i k dobrovolnictví,
výzkumu a jiným mimoškolním aktivitám. Pokud
je student předvybrán výběrovou komisí, je mu
poslána poštou pozvánka k ústnímu pohovoru.

Barry University

Samotné studium na podiatrické medicíně
pak trvá čtyři roky. První dva roky se probírá
převážně teorie. Předměty jsou velice podobné
těm, které jsou na klasické všeobecné medicíně, ale už od prvního semestru se klade důraz
na anatomii a biomechaniku dolních končetin.
V tomto je naše síla oproti kolegům ortopedům.
Na konci druhého ročníku se skládají státnice
(první kolo) a teprve po jejich úspěšném složení
student získá bílý plášť (během takzvané White
Coat Ceremony) a přístup na kliniky, kde stráví
další dva roky. K získání titulu DPM (Doctor of
Podiatric Medicine) studenti musí úspěšně
složit i druhé kolo státnic, které se skládá jak ze
psané, tak z praktické části. Poslední, třetí kolo
státnic se pak skládá až během povinné tříleté
rezidentury.

3 . KO L I K P O D I AT R I C K ÝC H
STUDENTŮ STUDUJE
N A VA Š Í U N I V E R Z I T Ě ?
V každém ročníku je zhruba 60 studentů,
takže celkově je na naší univerzitě kolem 250
studentů podiatrie.

w w w.podiatrie.cz
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 Dr. Kathryn Ludwig, biomechanická laboratoř

Celkové náklady jsou bezesporu
obrovské, ale většina studentů využívá
studentských půjček a nesmí se zapomenout na pozdější finanční ohodnocení podiatrů, které se pohybuje velmi
vysoko.
Někteří studenti při studiu zvládnou
i brigádničit, ale to je spíše výjimka. Já
sama nyní vedu hodiny spinningu, ale
to spíše beru jako koníček než práci.

5 . JA K É J S O U
DA L Š Í P OV I N N O S T I
A M O Ž N O S T I P R ÁC E
P O A B S O LVOVÁ N Í ?

4 . JA K É J S O U F I N A N Č N Í
N Á K L A DY S T U D E N TA P O D I AT R I E
V U S A N A S T U D I U M A Ž I VO BY T Í
( BY D L E N Í , J Í D L O ) ?
Roční školné se na podiatrických medicínách liší.
Na Barry Univerzitě činí 38 960 dolarů. K tomu se musí
připočíst výdaje za učební materiály a lékařské nářadí,
které se semestr od semestru liší. Většina škol udílí
prospěchová stipendia, která mohou s výdaji trochu
pomoci. Co se týče bydlení, tak měsíční nájem jednopokojového bytu je zhruba od 900 do 2000 dolarů.
Kolej na Barry stojí měsíčně kolem 1200 dolarů. Pokud
student bydlí mimo Barry, tak se určitě vyplatí mít
auto, jelikož floridská městská hromadná doprava není
stoprocentní. Počítat se musí i se zdravotním pojištěním, které škola nabízí poměrně výhodně – ročně
stojí 1900 dolarů. Za internet a telefon měsíčně utratím
kolem 120 dolarů. Za energie kolem 40 dolarů. Náklady
na jídlo jsou velmi individuální, ale dá se vyžít i s málem.
Oblečení a nábytek se dá velice výhodně pořídit v místních second handech.
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Po získání titulu DPM (Doctor of Podiatric Medicine) je povinná tříletá rezidentura. Jedná se o praktický výcvik,
během kterého studenti mění oddělení a vybírají si specializaci.
Teprve až po úspěšném absolvování
rezidentury a posledního kola státnic
můžou podiatři samostatně pracovat.
Mnozí podiatři chtějí ve studiu pokračovat. V tomto případě se jedná
o druhý stupeň postgraduálního
vzdělávání, a tím je tzv. fellowship
(což můžeme označit jako subspecializaci). Fellowship většinou zahrnuje
také účast na výzkumu a výcvik trvá
1–4 roky.
Podiatři mají licenci pro práci ve všech
50 státech a v Puerto Ricu. Jejich
rozsah praxe se ale stát od státu
liší. Například v některých státech
nemohou provádět celkové amputace
či operace kotníku.



campus Barry University

Po ukončeném vzdělání podiatři mohou pracovat například v nemocnici či v soukromé praxi. Mnozí se též věnují akademické činnosti
a výzkumu.
Američtí podiatři jsou specialisté v prevenci, diagnostice a léčbě
dolních končetin. Mohou používat rentgen, předepisovat léky a ortopedické pomůcky, provádět chirurgické zákroky. Co se týče specializace, tak DPMs se mohou věnovat například sportovní medicíně,
dermatologii, pediatrii, radiologii, diabetické noze či geriatrii.

6 . JA K É F I N A N Č N Í O H O D N O C E N Í
M Á R E Z I D E N T A JA K É E R U D OVA N Ý
P O D I AT R ?
Toto se samozřejmě liší, ale pokud se podíváme na průměry, tak
průměrný roční plat rezidenta činí 73 000 dolarů. Podle Americké
podiatrické společnosti byl v roce 2013 průměrný roční plat erudovaného podiatra 181 000 dolarů.

7. JA K É J E VA Š E P O S E L S T V Í P R O
P Ř Í PA D N É Z Á J E M C E O S T U D I U M
P O D I AT R I E V U S A?

„Never give up
on a dream just
because of the
time it will take
to accomplish it.
The time will pass
anyway.”
Děkuji za odpovědi
a přeji hodně zdaru
při studiu v USA.
Těším se na Vás
11.–13. června
2020 na MEDsport
sympoziu –
tradičním setkání
podiatrů v Hradci
Králové. ●

Stát se podiatrem je opravdu, jak se říká, běh na dlouhou trať. Ale pokud
je to váš sen, tak za tím rozhodně jděte!
w w w.podiatrie.cz

49

Podiatrické listy
listy 2/2019
1/2020

Akce
a
kurzy
I. pololetí v roce 2020
31. 1. – 2. 2. 2020
" KURZ – ZÁKLADY PODIATRIE
III. ČÁST
Určeno pro lékaře
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Registrace: Mgr. Eva Chárová
Mobil: 261 092 461
E-mail: charova@ipvz.cz
8. 2. 2020
" PODIATRICKÉ MINIMUM – VYŠETŘENÍ
NOHY NA PODOSKOPU A SYSTÉMEM
PODOCAM
MEDsport Hradec Králové s.r.o.,
V Lipkách 1233/18a, 500 02 Hradec Králové
9. 2 . 2 0 2 0
" PC PODOBAROMETRIE SYSTÉMEM
SCHEIN
MEDsport Hradec Králové s.r.o.,
V Lipkách 1233/18a, 500 02 Hradec Králové

6 . – 7. 3 . 2 0 2 0
" 25. KUBÁTOVY DNY
Lékařský dům Praha
MUDr. Petr Krawczyk
www.ortoprotetika.cz
14. 3. 2020
" ČESKO - SLOVENSKÉ SETKÁNÍ
PEDIKÉRŮ VE VILE TOMÁŠE BATI
Gahurova 292, Zlín.
20. 3. 2020
" INSTRUKTÁŽNÍ KURZ K OŠETŘOVÁNÍ
ZARŮSTAJÍCÍCH NEHTŮ METODOU
ARKADY
Podiatrické centrum Medicia,
Daliborova 421/15, 709 00 Ostrava
Ing. Ludmila Maluchová

14. 2. 2020
" MULTIDISCIPLINÁRNÍ PŘÍSTUP V PÉČI
(NEJEN) O NOHY DIABETIKŮ
Černá louka Ostrava
MUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M.

20.–21. 3. 2020
" NOHA – DIAGNOSTIKA A KOREKCE
Kurz je zaměřen na vyšetření nohy
v běžné fyzioterapeutické praxi, na použití
korekčních technik a funkčního tréninku
nohy.
Fyzio P, Klatovy
PhDr. Petra Vondrašová, Ph.D.

28. 2. 2020
" KURZ UNIBRACE SYSTÉM
Seznámení s novým druhem nehtových
rovnátek
UniBrace System (UBS), teorie + praxe.
Podiatrické centrum Medicia,
Daliborova 421/15, 709 00 Ostrava
Ing. Ludmila Maluchová

3.–5. 4. 2020
" KURZ – ZÁKLADY PODIATRIE
IV. ČÁST
Určeno pro lékaře
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Registrace: Mgr. Eva Chárová
Mobil: 261 092 461
E-mail: charova@ipvz.cz
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4 . – 7. 6 . 2 0 2 0
" KURZ PRO VŠEOBECNÉ SESTRY
V PODIATRII
Kurz je určen nejen sestrám
z podiatrických a diabetologických
ambulancí, ale také sestrám z domácí
péče nebo z ambulancí pro hojení
ran, sestrám chirurgickým, interním,
dermatologickým apod.
IKEM Praha, Kateřina Čechová
(organizace kurzu) mobil: 732 559 667
E-mail: katerina.cechova@medicon.cz
11. 6. – 13. 6. 2020
" MEDSPORT SYMPOZIUM HRADEC
KRÁLOVÉ
Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové

3.–4. 4. 2020
" FOR BEAUTY
Mezinárodní veletrh kosmetiky,
kadeřnictví a nehtového designu PVA
EXPO PRAHA v Letňanech
4. 4. 2020
" PEDIKÉRSKÝ DEN
PVA EXPO Praha – Letňany

12. 6. 2020
" KURZ UNIBRACE SYSTÉM
Seznámení s novým druhem
nehtových rovnátek
UniBrace System (UBS), teorie + praxe.
Podiatrické centrum Medicia,
Daliborova 421/15, 709 00 Ostrava
Ing. Ludmila Maluchová

VELETRHY PRO PROFESIONÁLY
V ZAHRANIČÍ

24. 4. 2020
" KURZ UNIBRACE SYSTÉM
Seznámení s novým druhem nehtových
rovnátek
UniBrace System (UBS), teorie + praxe.
Podiatrické centrum Medicia,
Daliborova 421/15, 709 00 Ostrava
Ing. Ludmila Maluchová

6.–8. 3. 2020
" BEAUTY DÜSSELDORF

14. 5. 2020
" INSTRUKTÁŽNÍ KURZ
K OŠETŘOVÁNÍ ZARŮSTAJÍCÍCH
NEHTŮ METODOU ARKADY
Podiatrické centrum Medicia,
Daliborova 421/15, 709 00 Ostrava
Ing. Ludmila Maluchová

1 6 . – 1 7. 5 . 2 0 2 0
" COSMETICA HANNOVER

4.–5. 4. 2020
" GUT ZU FUSS STUTTGART
25.–26. 4. 2020
" BEAUTY FORUM LEIPZIG
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