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Ohlédnutí za
18. sjezdem

České podiatrické společnosti z.s.
MUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M.
Prezident ČPS

Dne 11. 5. 2019 se konal 18. sjezd
České podiatrické společnosti z.s.
Naše společnost dosáhla věku dospělosti
a přes všechna náročná období vykročila
dopředu k dospělosti.
Aktuální sjezd společnosti byl důležitý pro mnohé
z nás. Kromě změny sídla společnosti jsme přijali
zásadní změny v chodu společnosti. Změna nastala
v systému vzdělávání a také jsme rozšířili řady
spolupracovníků ve vedení společnosti s poradním
hlasem. Na sjezdu jsme schválili financování nových
webových stránek, na kterých již nyní velmi důsledně
pracujeme. Nové webové stránky nám přinesou
lepší mapu poskytovatelů, kalendář akcí a seznam
spolupracujících firem.
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VYDÁVÁ
Česká podiatrická společnost z.s.
IČO: 26541327
PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY
MUDr. Miroslav Koliba, MBA

Sjezd České podiatrické společnosti se konal zejména
díky podpoře sponzorů sjezdu společnosti. Hlavní
sponzoři představili své produkty na přednáškách, které
byly velmi zajímavé.
Hlavní sponzoři 18. sjezdu byli:
Svorto s.r.o. • Coneta s.r.o. • STERIWUND spol. s r.o.
European Beauty Distribution a.s. • 2P SERVIS s.r.o.
G.P.S. Ofa s.r.o. • Florett GmbH • Světlana Raykhman
Děkujeme i vystavovatelům, kteří prezentovali
své výrobky našim členům:
Shaper s.r.o. • Zdravé nohy s.r.o. • MedFeet s.r.o.
Distribuce PZT, s.r.o. • BIS BIS s.r.o. • Aries a.s.
Příští rok plánujeme sjezd na dva dny, během kterých
bychom rádi umožnili členům společnosti více přednášet v rámci sekcí tak, aby byla možnost si navzájem
představit zejména kazuistiky při řešení náročnějších
klientů.
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Usnesení
18. sjezdu ČPS
Počet účastníků:
72 přihlášených,
74 zúčastněných
hlasujících, 2 hosté
Program sjezdu
MUDr. Miroslav Koliba zahájil sjezd a představil
řídící radu. Poté následoval odborný program
na téma Barefoot očima odborníků. Následovaly firemní prezentace sponzorů.
Odpolední program zahájil prezident společnosti
poděkováním sponzorům a vystavovatelům
za podporu, představil program sjezdu a vyhlásil
volbu do mandátové, návrhové a volební komise.
Následně proběhla volba do jednotlivých
komisí a volba skrutátorů, pracovali v následujícím složení:
Mandátová komise: Radvana Hroníková,
Halina Mičková, Renata Dvořáčková.
Návrhová komise: Ing. Jana Vašková,
Jana Výmolová, Jaroslava Trzaskalikova.
Volební komise: Petr Kumpošt, Julie Budová,
Ivana Kamencová.
Skrutátoři: Monika Kadeřábková,
Michaela Gajdová.
Složení uvedených komisí bylo odsouhlaseno
plným počtem hlasů valné hromady.
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Následovala zpráva o činnosti ČPS za uplynulý rok, kterou přednesl prezident společnosti, MUDr. Miroslav Koliba. ČPS je členem
IFP-FIP. Byla odsouhlasena světová definice
podiatrie ve znění: Podiatrie je zdravotní věda
zabývající se výzkumem, prevencí, diagnostikou a léčbou deformit, patologií a poranění
nohy a souvisejících struktur, a to ve vztahu
k tělu, jakož i k projevům systémových
onemocnění, využívá všech vhodných systémů
a rovněž vědeckých technologií a odborných
specializovaných znalostí.
Společnost má ke dni 3. 5. 2019 275 aktivních
členů, kteří zaplatili členský poplatek. V období
od loňského sjezdu do konce roku 2018 se
do společnosti přihlásilo 36, od začátku letošního roku k dnešnímu dni pak 51 nových členů,
kteří zaplatili členský poplatek.
Platební morálka členů:
Do 28. 2. 2019 zaplatilo členský poplatek 152
členů, z toho 33 bylo nových členů, tzn. jen
119 členů zaplatilo včas. Po odeslání emailů
s urgencí prezidentem společnosti doplatilo
členský příspěvek do konce března dalších
90 členů. Ke dni 30. 4. 2019 bylo z databáze
vyřazeno 79 členů, kteří nezaplatili členský
poplatek za rok 2019.
Změna sídla společnosti:
v červnu 2018 bylo sídlo společnosti přestěhováno z Prahy do Vratimova, čímž klesly měsíční
náklady na sídlo z 3 231 Kč/měsíc na 827 Kč/
měsíc.
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PP day v září 2018 a březnu 2019:
pro členy ČPS byla účast zdarma, což přineslo
vysokou účast.
Beauty Forum Mnichov v říjnu 2018:
akce byla nákladově vyrovnaná.
D Foot Madrid v listopadu 2018: téma ošetření
diabetické nohy, účast MUDr. Koliba.
Prosazení úhrady přístrojové pedikúry
v listopadu 2018:
zařídila MUDr. Součková. Protože je nejednotnost vzdělání v přístrojové pedikúře, je nutné
prověřit vzdělání členů. Podmínka dodání
certifikátů do 31. 5. 2019. Kdo nedodá, bude
vyřazen z poskytovatelů přístrojové pedikúry.
Návrh kurzu preventivní péče
o diabetickou nohu pro nezdravotníky:
měl by poskytnout potřebné vzdělání v dané
problematice pro pedikéry a další nezdravotnické profese.
World of Beauty and Spa v březnu 2019:
podána informace o průběhu.
Relax na Lipně v dubnu 2019:
malá účast (11 osob).
Certifikace akcí:
aktuálně jsou akce schvalovány jednorázově,
propagace na webu je opakovaná. V období
5–12/2018: certifikovány 4 akce, 1–5/2019:
certifikováno 7 akcí.
Plány do budoucna:







I nadále pokračovat v pořádání PP day.
Kurz podiatrické sestry v IKEMu.
Sjezd ČPS v r. 2020 je plánován dvoudenní.
Zdravá noha, aneb podiatři nepodiatrům
ve spolupráci s IKEMem.
8. 10. Světový den podiatrie – jsou plánovány akce pro veřejnost.
Členský poplatek zůstává ve výši 1 000 Kč/
rok.

Cíle společnosti:
 Kooperace členů společnosti.
 Rozšířit povědomí o podiatrii.
 Vzájemná podpora oborů.
 Zastřešení spolupráce odborníků a intenzivnější podpora firem.
 Vydávání časopisu Praktická podiatrie.
 www stránky.
" Zprávu o činnosti společnosti přijala

valná hromada počtem 73 hlasů,
1 se zdržel hlasování.

Zprávu o hospodaření společnosti
za uplynulý rok přednesl předseda dozorčí
rady MUDr. Jaroslav Lux.
Zpráva o hospodaření společnosti za rok 2018
je přílohou tohoto usnesení. Výsledek hospodaření za rok 2018 je zisk ve výši 17 731 Kč,
na členských příspěvcích bylo za rok vybráno
235 300 Kč, stav finančních prostředků
na běžném účtu k 31. 12. 2018 byl 153 141 Kč,
hotovost v pokladně 5 417 Kč.
Dozorčí rada konstatuje, že činnost řídící
rady v roce 2018 byla bez závad, v souladu se
stanovami, usnesením minulé valné hromady
a v souladu s platnými zákony ČR.
" Zpráva za rok 2018 byla odsouhlasena

počtem 73 hlasů, 1 se zdržel hlasování.

Dále prezident společnosti informoval
přítomné o hospodaření společnosti:
Na účtu je ke dni 4. 5. 2019 296 834 Kč a 97,61
EUR, hotovost v pokladně je ke dni 1. 5. 2019
ve výši 16 256 Kč.
Následně byl přednesen návrh na navýšení
mzdy sekretariátu: Mzda sekretariát 2 500 Kč
(2 941 v hrubém) měsíčně, tj. 35 292 Kč ročně.
" Návrh byl schválen počtem 68 hlasů, 1 se

zdržel hlasování.
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Prezident dále přednesl návrh na rozpočet
pro rok 2019.

Na závěr přednesl prezident společnosti
zprávu a návrhy:

Předpokládané příjmy jsou plánovány ve výši
606 250 Kč, z toho členské příspěvky 285 000 Kč,
předpokládané výdaje ve výši 586 209 Kč, předpokládaný výsledek hospodaření je očekáván
v zisku 20 041 Kč.

O změně sídla společnosti. Navrhnul změnu
sídla společnosti na adresu Zdravotní středisko
Vratimov, Frýdecká 936/59, Vratimov, 739 32.

" Návrh byl schválen počtem 61 hlasů,

6 se zdrželo hlasování.

Následovala zpráva 1. viceprezidentky
MUDr. Součkové o úhradě přístrojové
pedikúry z fondu prevence VZP – ve výši
1 000 Kč za rok.
" Se zprávou souhlasilo 65 zúčastněných, 1 se

zdržel hlasování.

Jana Výmolová, předsedkyně podologickopedikérské sekce přednesla zprávu
za uplynulé období.
Informovala o proběhnutých PP dnech v r.
2018 a 2019, další PP day je plánován na 28. 9.
2019. Poděkovala všem, kteří s realizací PP dnů
pomáhali, a aktivním členkám, které přednášely
na odborných akcích a pomáhaly tak prezentovat společnost. Seznámila přítomné s dalšími
připravovanými kurzy a vzdělávacími programy.
" Se zprávou souhlasilo 63 zúčastněných.

Zprávu z oboru fyzioterapie přednesl
2. viceprezident Mgr. Michal Joshua
Frána. Snaha o rozšíření řad členů ČPS
o fyzioterapeuty zatím vyzněla naprázdno.

" Návrh byl přijat počtem 62 hlasů, 1 byl

proti.

O přínosu nových webových stránek. Navrhl
hlasovat o nutné změně a úpravách www, se
kterou souvisí navýšení výdajů na vytvoření
nových webových stránek společnosti
na částku 70 000 Kč.
" Návrh byl přijat počtem 61 hlasů.

O novém systému ověřené registrace členů
společnosti správcem, kdy bude potřeba doložit
potřebné vzdělání v souladu s Národní soustavou
povolání. Nový systém registrace bude vyžadovat
vznik sekcí, které budou kontrolovat vzdělání členů
sekce. Vedoucí sekcí budou voleni aklamačně.
Valná hromada souhlasí s volbou předsedů sekcí
aklamačně v počtu 63 hlasů.
Valná hromada přijala ověřenou registraci členů
ČPS správcem v počtu 63 hlasů.
Návrh na změnu stanov o změně sídla společnosti.
" Návrh byl přijat počtem 62 hlasů, 1 se zdržel

hlasování.

Návrh o změně Článku 2 stanov, odst. 1 –
doplnění dle přílohy.

Mgr. Pavla Rybová podpořila zprávu Mgr. Fráni
a apelovala na potřebu motivovat fyzioterapeuty
k rozšíření své odbornosti o podiatrii. Za tímto
účelem se připravuje kurz podiatrie pro fyzioterapeuty.

" Návrh byl přijat počtem 65 hlasů.

" Se zprávou souhlasilo 64 zúčastněných,

" Návrh byl přijat počtem 63 hlasů, 1 byl proti.

2 se zdrželi hlasování.
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Návrh na změnu čl. 6, odst. 1 stanov
následovně: Valná hromada vytváří sekce
společnosti na návrh řídící rady.
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Návrh vzniku sekce lékařů a sester.
" Návrh byl přijat počtem 62 hlasů, 2 se

zdrželi.

Návrh vzniku sekce fyzioterapeutů.

Návrh na změnu čl. 10 stanov následovně:
vyškrtnutí písmene e).
" Návrh byl přijat počtem 58 hlasů,

2 se zdrželi hlasování.

Návrh vzniku sekce vzdělávání.

Návrh na změnu čl. 11 stanov – rozšíření textu
následovně: Podpisové právo má prezident,
první a druhý viceprezident s pověřením
prezidenta.

" Návrh byl přijat počtem 63 hlasů, 1 se zdržel

" Návrh byl přijat počtem 61 hlasů.

" Návrh byl přijat počtem 64 hlasů.

hlasování, 1 byl proti.

Sekce vzdělávání vydává diplom celoživotního
vzdělávání, vyhodnocuje žádosti o certifikaci
akcí ČPS, navrhuje přidělení bodů za akce
certifikované ČPS.
Návrh na změnu čl. 8 stanov následovně: předsedové sekcí jsou voleni aklamačně valnou
hromadou společnosti na období 3 let.
" Návrh byl přijat počtem 62 hlasů.

Návrh na volbu předsedy sekce lékařů
a sester: MUDr. Miroslav Havrda, který
návrh přijímá. Volební komise souhlasí
s jeho nominací.
" Návrh byl přijat počtem 59 hlasů, 3 se

zdrželi hlasování.

Návrh na volbu předsedy sekce fyzioterapeutů:
Mgr. Michal Joschua Frána, který návrh přijímá.
Volební komise souhlasí s jeho nominací.
" Návrh byl přijat počtem 62 hlasů, 1 se zdržel

hlasování.

Návrh na volbu předsedy sekce vzdělávání:
Monika Štefcová, která návrh přijímá. Volební
komise souhlasí s její nominací.

Představení návrhu na změnu celoživotního
vzdělávání v oboru podiatrie – viz příloha.
Diplom celoživotního vzdělávání bude platit 5 let,
v zaváděcím období bude za každý rok praxe nad
10 let praxe přidělen 1 kredit, tj. max. 10 kreditů.
" Návrh na změnu systému vzdělávání byl

valnou hromadou přijat počtem 55 hlasů,
4 se zdrželi hlasování.

" Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje
usnesení 18. sjezdu ČPS
konaného dne 11. 5. 2019
v Praze, včetně příloh
a provedených změn
ve stanovách společnosti.
" Usnesení bylo valnou

hromadou přijato počtem
56 hlasů. Valná hromada
jednohlasně přijímá usnesení
18. sjezdu ČPS.

V Praze, dne 11. 5. 2019 ●

" Návrh byl přijat počtem 52 hlasů, 10 se

zdrželo hlasování.

w w w.podiatrie.cz
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Příloha
k usnesení
18. sjezdu ČPS

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M.,
korekce prim. MUDr. Marie Součková
Nová registrace členů ČPS po ověření
údajů správcem
Registrace člena společnosti aktuálně probíhá bez
možnosti verifikace uváděných údajů o vzdělání
člena – není tedy vyloučena možnost, že se za poskytovatele služeb vydává osoba bez patřičného
vzdělání a my prezentujeme na našich webových
stránkách daného poskytovatele jako člena společnosti, který dané služby poskytuje.
U nové registrace – tzv. „Ověřená registrace správcem” – na nových webových stránkách již bude
požadováno zadání reálného vzdělání dle aktuálně
platné národní soustavy povolání. Registrace bude brát ohled na zdravotníky s ukončeným VŠ nebo maturitním vzděláním (lékař, zdravotní sestra/
asistentka, fyzioterapeut) a jiní. Při registraci si člen
vybere sekci, v které chce být veden. Má možnost
si vybrat sekce dvě, nebo si nevybrat sekci žádnou.
Předseda sekce bude ověřovat vzdělání členů sekce dle odbornosti. V případě, že si člen sekci nevybere, nebo sekce v jeho oboru není vytvořena,
ověřuje registraci prezident.
Jako doplňující informace bude u registrace uvedeno vzdělání, které člen nabyl k rozšíření své
základní kvalifikace. Uvedené budou kurzy, které
považujeme v podiatrii za klíčové (podiatrický kurz
pro lékaře, podiatrický kurz pro fyzioterapeuty,
podiatrické minimum, kurz ČOKA prodejce obuvi,
kurz práce s přístrojem a jiné).
Nová registrace bude řešit verifikaci základních
údajů o členovi společnosti pouze po podepsání
8
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souhlasu člena se zpracováním dat k účelu zveřejnění na internetových stránkách společnosti.
Základní registrace člena nereflektuje celoživotní
vzdělávání. Diplom celoživotního vzdělávání reflektuje snahu posledních pěti let a je vydáván na následujících pět let. Systém bude popsaný níže.
Na základě výše uvedeného se upravují stanovy
společnosti v článku 2, odstavec 1 následně:
Společnost je spolkem sdružujícím fyzické osoby
v oblasti komplexní péče o nohu, které souhlasí se
stanovami a cíli společnosti. Fyzická osoba, která
požaduje zveřejnění poskytovaných služeb v oboru
podiatrie na www stránkách společnosti, dodává
k verifikaci svého vzdělání potřebné dokumenty
společnosti (ověřená registrace správcem).

Systém celoživotního vzdělávání
členů České podiatrické
společnosti z.s.
Preambule
Česká podiatrická společnost z.s. (dále jen společnost) je odborná společnost sdružující odborníky
v péči o nohy. Společnost má za cíl udržet vysokou
úroveň vzdělání svých členů. Společnost má zájem o odborný dohled nad vzděláváním v oboru
podiatrie, při tom respektuje vzdělávací systém
existujících oborů, které se na péči o nohu podílejí,
zejména s ohledem na skutečnost, že samostatný
obor podiatrie aktuálně v České republice studovat
nelze. Prioritním zájmem je udržet vysokou úroveň
vzdělání v oboru podiatrie s garancí kvality školení,
která společnost zahrne do systému celoživotního
vzdělávání.
Systém celoživotního vzdělávání slouží k prohlubování odborné způsobilosti členů společnosti. Tento systém definuje způsob a fungování vzdělávání
v oboru podiatrie zejména na základě aplikovaných
odborných znalostí členů společnosti. V rámci tohoto systému společnost přiděluje vzdělávacím akcím a dalším formám celoživotního vzdělání kredity.
Člen společnosti má možnost získat Diplom celoživotního vzdělávání v oboru podiatrie v základní
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profesi uznané zákonnými normami (Národní soustava povolání) za podmínek, které definuje systém
celoživotního vzdělání ČPS z.s. Člen společnosti nemá povinnost se účastnit celoživotního vzdělávání.
Vydání Diplomu celoživotního vzdělávání bude základní podmínkou přidělení funkce školitele v oboru podiatrie v profesi definované zákonem. Vydání
diplomu bude pro členy společnosti zdarma.
Ustavující pravidla
Sekce celoživotního vzdělávání
Společnost vytváří dle Stanov společnosti sekci
celoživotního vzdělávání, která bude řešit problematiku celoživotního vzdělávání pro společnost.
Předseda sekce celoživotního vzdělávání:
 předkládá řídící radě žádost o zařazení vzdělávací akce do systému vzdělávaní společnosti;
 žádost je prezentována po řádné přijaté
přihlášce, která je volně dostupná na webových stránkách;
 předseda sekce má v kompetenci vyhodnocovat odbornosti školitelů kurzů, případně
požadovat diplomy o přezkoušení v dané
problematice školení před předložením
řídící radě ke schválení;
 v případě školení o technice nebo produktu,
bude pro účely dalšího školení nutné doložit
školení o produktu výrobcem produktu;
 předseda sekce vzdělávání doporučí/nedoporučí akci ke schválení řídící radě;
 předseda sekce má hlas poradní;
 na rozhodnutí o přidělení kreditů bude mít
řídící rada 90 dnů od podání žádosti předsedovi sekce.
Akceptace akreditace jiných odborných
společností a organizací
Společnost akceptuje školení a kredity odborných společností s tematikou studia podiatrie
nebo příbuzných oborů:





Česká lékařská komora;
Česká asociace sester;
IPVZ – školení se zaměřením na podiatrii;
NZO NCO Brno – školení se zaměřením
na podiatrii;





Odborné společnosti ČLS JEP;
Unie fyzioterapeutů ČR;
ČOKA.

V případě, že byla vzdělávací akce akreditována
výše jmenovanými odbornými společnostmi, dle
počtu studijních hodin bude automaticky přidělen
počet kreditů, který lze uplatnit v systému vzdělávání ČPS (1 vyučovací hodina – 45 min / 1 bod).
Není vyloučeno uznávání školení, která garantují jiné odborné společnosti, nebo studium, eventuálně
kongres v zahraničí, pokud daná vzdělávací akce
proběhla v rozhodném hodnotícím období (posledních 5 let před posouzením). O výši přiznaných kreditů rozhoduje předseda sekce celoživotního vzdělávání a prezident na žádost člena společnosti, a to
dle počtu studijních hodin. V případě neshody bude
žádost prezentována řídící radě, která rozhodne.
Žádost o uznání neakreditované akce společnosti
obsahuje diplom z daného vzdělání a program, který
jasně definuje počet studijních hodin a jejich náplň.
Diplom celoživotního vzdělávání
Společnost ocení celoživotní vzdělávání členů vydáním Diplomu celoživotního vzdělávání. Diplom
celoživotního vzdělávání garantuje, že člen se
pravidelně vzdělává v oboru podiatrie v rámci své
základní profese tak, jak ji definují platné zákony
ČR. Diplom celoživotního vzdělávání zejména dokumentuje, že kromě základního vzdělání se daný
člen kontinuálně a nadále vzdělává v oboru a tím
manifestuje svůj zájem o obor a snaží se poskytovat
kvalitní péči v souladu s posledními poznatky vědy.
Podmínky přidělení
Diplom celoživotního vzdělávání v oboru Podiatrie obdrží člen společnosti, pokud za období
posledních 5 let získal minimálně 50 kreditů
účastí na vzdělávání v oboru podiatrie.
Vydání diplomu celoživotního vzdělávání
Diplom vydává sekce celoživotního vzdělávání
s podpisem předsedy sekce celoživotního vzdělávání a prezidenta společnosti. Po přidělení
diplomu bude člen označen na webových stránkách jako držitel diplomu.
w w w.podiatrie.cz
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Platnost
Diplom celoživotního vzdělávání má platnost 5
let od vydání.
Podmínka pro lektorství
Diplom celoživotního vzdělávání je podmínkou
pro přidělení statutu lektor v oboru podiatrie
v profesi definované zákonem.
Formy celoživotního vzdělávání
 Účast na vzdělávací akci/semináři pořádané
společností;
 vzdělávací akce uznané výše vyjmenovanými odbornými společnostmi;
 vzdělávací akce pořádané v zahraničí
s problematikou péče o nohy;
 zahraniční kurzy a stáže s problematikou
péče o nohy;
 stáže u školitelů;
 publikační a přednášková činnost;
 studium literatury s autodidaktickými testy;
 elektronické formy vzdělání.
Zařazení akce do systému celoživotního
vzdělávání České podiatrické společnosti
 Zařazení akce do systému celoživotního
vzdělávaní proběhne na základě žádosti
žadatele o přidělení kreditů;
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žádost o přidělení kreditů v systému
celoživotního vzdělávání České podiatrické
společnosti musí být podána na formuláři
„žádost o přidělení kreditů” minimálně
90 dnů před konáním akce. Formulář je
dostupný na webových stránkách www.
podiatrie.cz;














Přidělení počtu kreditů
za vzdělávací akci
Počet kreditů za vzdělávací akci se stanoví
následovně:



jedna vzdělávací hodina (45 min) – 1 kredit
elektronické vzdělávání dle rozsahu vzdělávání – rozhodne řídící rada

Za publikační a přednáškovou činnost se v rámci
systému celoživotního vzdělávání členů společnosti udělují kredity následovně:

akce uznané sekcí celoživotního vzdělávání
budou mít přidělené registrační číslo, pod
kterým bude akce evidována v archivu akcí
ČPS z.s. Evidenci akcí v daném roce povede
předseda sekce vzdělávaní. Archiv z minulých let je veden na sídle společnosti;



akce schválené společností budou automaticky prezentovány na webových stránkách
společnosti;



w w w.podiatrie.cz

za posouzení akce je účtován poplatek
200 Kč v případě jednorázové akce, 300 Kč
v případě opakované akce;
členové společnosti pořádající kurz
budou zvýhodněni, poplatek za schválení
akce bude 100 Kč (poplatek bude stejný
za jednorázové akce i opakované akce);
vzdělávací akce bude projednána po uhrazení poplatku;
případné udělení slevy pro členy ČPS je
na rozhodnutí organizátora akce, sleva není
nárokovatelná registrací akce v systému
vzdělávaní společnosti;
rozhodnutí o přidělení kreditů pro danou akci
je vždy platné pro daný kalendářní rok, kdy
byla akce avizována a kdy bude probíhat;
žadatel o přidělení kreditů (pořadatel akce)
doloží časový harmonogram akce tak, aby
bylo zřejmé, o kolik hodin vzdělání se bude
jednat;
dle potřeby na žádost předsedy sekce
vzdělávaní žadatel poskytne informaci
o vzdělání lektorů akce.




přednáška na konferenci s tématikou podiatrie – hlavní autor: 7 bodů, spoluautor:
5 bodů;
poster – autor: 5 bodů, spoluautor: 3 body
odborný článek v eském časopisu recenzovaném s impakt faktorem 0,1 a více – autor:
20 bodů, každý spoluautor: 10 bodů;
odborný článek v českém časopisu bez
impakt faktoru – autor: 10 bodů, spoluautor: 5 bodů;
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neodborný článek, rozhovor, webový příspěvek v oboru podiatrie – autor: 5 bodů;
vědecká monografie – autor: 30 bodů,
spoluautor: 20 bodů;
kapitola ve vědecké monografii – autor:
10 bodů, spoluautor: 5 bodů;
vedoucí kurzu ve vzdělávání lékařů v oboru
podiatrie – 50 bodů (min. rozsah 50 hodin);
vedoucí kurzu ve vzdělávání fyzioterapeutů
v oboru podiatrie – 40 bodů (min. rozsah
40 hodin);
vedoucí vzdělávacího kurzu v oboru pedikúra – 30 bodů (min. rozsah 30 hodin);
přednáška ve vzdělávacím kurzu v oboru
podiatrie – 10 bodů.

Doklad o absolvování vzdělávací akce
Účast člena na vzdělávací akci pořadatel potvrdí
písemným dokladem (diplomem).
Doklad musí obsahovat:
 titul, jméno, příjmení účastníka;
 název a rozsah akce;
 počet přidělených kreditů;
 název podatele, který požádal o zařazení
do systému vzdělávání ČPS;
 jméno odborného garanta akce (lektora, který
je držitelem diplomu celoživotního vzdělávání
ČPS nebo lektora uznaného sekcí celoživotního vzdělávání; v případě akcí pro lékaře
postačuje garant s diplomem celoživotního
vzdělávání lékařů), případně jméno odborníka
v dané problematice;
 evidenční číslo akce;
 logo ČPS z.s.;
 na diplomu bude zřetelně vytištěná informace: „Vzdělávací akce byla ohodnocena
..... kredity v rámci celoživotního vzdělávání
České podiatrické společnosti z.s., akci
bylo přiděleno registrační číslo..."
Pozvánka na vzdělávací akci musí
obsahovat:
 Zřetelně vytištěnou informaci:
„Vzdělávací akce byla ohodnocena …..
kredity v rámci celoživotního vzdělávání
České podiatrické společnosti z.s.";









označení pořadatele akce;
plné jméno a titul odborného garanta/
lektora/školitele;
místo a čas konání akce;
přesný program akce (zejména rozpis délky
přednášek a jména přednášejících);
výši účastnického poplatku, případně výši
slevy, bude-li přidělena;
způsob přihlášení na akci;
označení subjektů, které budou na dané
odborné akci prezentovat.

Zaváděcí období (ZO)
Zaváděcí období je období 5 let od přijetí
pravidel celoživotního vzdělávání.
Dané období slouží zejména:


K posouzení a přidělení bodů za školení,
která v minulosti Česká podiatrická společnost a ani jiná z výše jmenovaných společností neakreditovala – na návrh předsedy
sekce celoživotního vzdělávaní rozhoduje
řídící rada, a to individuálně.



V tzv. zaváděcím období 5 let od přijetí
pravidel lze pro účely vydání Diplomu
celoživotního vzdělávání nahradit získání
jednoho kreditu za jeden rok praxe, což
platí v případě práce nad 10 let s maximem
přidělení 10 kreditů.



Zaváděcí období bude vycházet z již dodaných diplomů společnosti – v případě, že
byly v letech 2014–2019 dodány diplomy
s bodovou hodnotou nad 50 bodů, diplom
bude automaticky přidělen.

Diplom celoživotního vzdělávaní nahradí dosavadní systém vzdělávaní České podiatrické
společnosti. Zaniká označení Diplomovaný
podiatr, podiatr 1. stupně a podiatr 2. stupně.
Systém nabývá účinnosti od 1. 1. 2020 ●

w w w.podiatrie.cz
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Změna stanov
odsouhlasená 18. sjezdem
České podiatrické společnosti z.s.

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M.
V Praze, dne 11. 5. 2019
ČLÁNEK 1
Název, sídlo a územní působnost Společnosti
1. Název: Česká podiatrická společnost z.s.
(dále jen Společnost)
2. Sídlo: Zdravotní středisko Vratimov,
Frýdecká 936/59, Vratimov, 739 32
3. Působnost: Společnost vyvíjí činnost
na území České republiky
ČLÁNEK 2
Právní povaha a postavení
1. Společnost je spolkem sdružujícím fyzické
osoby v oblasti komplexní péče o nohu,
které souhlasí se stanovami a cíli společnosti. Fyzická osoba, která požaduje
zveřejnění poskytovaných služeb v oboru
podiatrie na www stránkách společnosti,
dodává k verifikaci svého vzdělání potřebné
dokumenty společnosti (ověřená registrace
správcem).
2. Společnost je právnickou osobou s právní
subjektivitou. Ve své činnosti se řídí
stanovami, schválenými Usneseními svých
ústředních orgánů a příslušnými právními
předpisy.
ČLÁNEK 3
Cíl a základní směry činnosti
1. Cílem společnosti je především podpora
a rozvoj komplexní péče o nohu, odborný
rozvoj členů, jejich informování a napomáhání při ochraně jejich zájmů.
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2. Základními směry činnosti jsou především:
a) prosazování oboru podiatrie, podologie
a pedikúry na území České republiky;
b) zabezpečování vzdělávacích programů,
odborných kurzů, seminářů;
c) vytváření informačního a poradenského
systému sloužícího rozvoji odbornosti
podiatrie, podologie a pedikúry;
d) propagace oboru podiatrie, podologie
a pedikúry;
e) Česká podiatrická společnost
zastřešuje obor podiatrie, podologie
a pedikúry v České republice v rámci
Světové podiatrické federace (FIP),
jejímž je členem.
ČLÁNEK 4
Členství
1. Členem Společnosti se může stát každá
fyzická osoba, která pracuje v oboru
zabývajícím se péčí o nohy, eventuálně
v příbuzných oborech podiatrie, podologie
a pedikúry a souhlasí s cíli a stanovami
Společnosti.
2. Členství vzniká podáním písemné či elektronické přihlášky a zaplacením členského
příspěvku, jehož výše je schvalována
Valnou hromadou společnosti. Přihlášky
přijímá sekretariát Společnosti v jejím sídle.
Lhůta pro přijetí je do 30 dnů od uhrazení
členského příspěvku.
3. Členství ve Společnosti je:
a) řádné;
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b) mimořádné (cizí státní příslušníci,
fyzické osoby, které jsou zároveň
členy jiné konkurenční podiatrické,
resp. podologické organizace v České
republice).
4. Řádné členství zaniká:
a) písemným oznámením člena
o vystoupení ze Společnosti adresovaným
na sekretariát prezidentovi Společnosti;
b) úmrtím;
c) neuhrazením členského příspěvku
do 28. 2. daného roku;
d) vstupem do jiné konkurenční
společnosti v České republice;
e) vyloučením – pokud závažným
způsobem porušuje stanovy Společnosti
či všeobecně platné právní předpisy.
5. Mimořádné členství zaniká:
Podle bodu 4., odstavce a), b), c), e).
6. O vyloučení řádného či mimořádného člena
Společnosti rozhoduje po projednání Řídící
rada, která vydá písemné stanovisko. Takto
vyloučený člen má právo se do 1 měsíce odvolat k předsedovi Dozorčí rady. Dozorčí rada
rozhoduje opět do 1 měsíce a její stanovisko je
konečné.
ČLÁNEK 5
Práva a povinnosti členů
1. Řádný člen má právo:
 volit a být volen do orgánů Společnosti;
 podílet se na činnosti Společnosti;
 být informován o činnosti Společnosti
a obracet se na Řídící radu nebo sekretariát s podněty, návrhy a stížnostmi;
 požadovat na Řídící radě poskytnutí
vhodné ochrany nebo pomoci, jestliže
byla porušena jeho práva související
s výkonem povolání nebo podnikání;
 účastnit se všech akcí pořádaných
Společností nebo se na nich podílet
v souladu se svou profesí;
 využívat informačního systému
Společnosti.

2. Mimořádný člen má všechna práva uvedená výše, kromě práva volit a být volen
do orgánů společnosti.
3. Člen má povinnost:
 dodržovat Stanovy a řídit se
rozhodnutím orgánů Společnosti;
 svědomitě vykonávat svěřené funkce;
 platit roční členský příspěvek ve lhůtě
stanovené ústředními orgány Společnosti;
 podílet se podle své odbornosti a zájmu
na plnění cílů a úkolů Společnosti;
 zachovávat pravidla profesionální etiky
a chovat se tak, aby nebyla snížena
vážnost Společnosti.
ČLÁNEK 6
Ústřední orgány Společnosti
Ústředními orgány Společnosti jsou:
 Valná hromada;
 Řídící rada;
 Dozorčí rada.
Úkolem těchto orgánů je koordinovat a zajišťovat
činnost Společnosti v souladu se stanovami.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem
Společnosti a je tvořena všemi jejími členy:
 schvaluje stanovy;
 volí ústřední orgány;
 projednává plán činnosti na příští
období;
 projednává zásadní organizační otázky;
 projednává zprávu o činnosti
Společnosti a zprávu Dozorčí rady;
 schvaluje rozpočet a výsledky
hospodaření Společnosti;
 schvaluje Usnesení, které je závazné
pro následující roční období;
 Valná hromada vytváří dle potřeby
sekce Společnosti na návrh Řídící rady:
 sekci podologicko-pedikérskou;
 sekci celoživotního vzdělávání;
 sekci lékařů a sester;
 sekci fyzioterapeutů.
Předsedové sekcí jsou voleni Valnou
hromadou aklamačně na období tří let.
w w w.podiatrie.cz
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2. Valnou hromadu svolává 1x ročně Řídící
rada. Všichni členové Společnosti musí
být s termínem Valné hromady seznámeni
nejméně 2 měsíce předem na oficiálních
webových stránkách Společnosti www.
podiatrie.cz. Možné je i další oznámení
termínu Valné hromady prostřednictvím
Podiatrických listů, e-mailem či na sociální
síti.
3. Valná hromada je usnášeníschopná,
zúčastní-li se hlasování většina jejích účastníků.
4. Valná hromada volí Řídící radu, která má
5 členů: prezidenta, dva viceprezidenty
a další 2 členy.
5. Valná hromada dále volí 3 členy Dozorčí
rady.
6. Členové ústředních orgánů jsou voleni
na dobu 3 let.
ČLÁNEK 7
Volby do řídících orgánů společnosti
Volby do Řídící rady i Dozorčí rady jsou přímé
a tajné.
Volby do Řídící rady
a) Volba prezidenta:
Nejprve se volí samostatně prezident.
Při volbě v prvním kole musí získat
kandidát na prezidenta nadpoloviční
počet odevzdaných platných hlasů.
Pokud je nezíská, postupují do 2. kola 2
kandidáti s největším počtem platných
hlasů a zde již rozhoduje celkově vyšší
počet hlasů obou kandidátů.
b) Volba viceprezidentů a dalších členů
Řídící rady a Dozorčí rady probíhá
stejně jako volba prezidenta.
c) Další kandidáti na člena Řídící či
Dozorčí rady podle výše platných hlasů
se stávají náhradníky v případě odstoupení člena Řídící rady, či Dozorčí rady.

14
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d) Abdikace členů Řídící rady:
Pokud by odstoupil prezident,
přebírá jeho úlohu 1. viceprezident,
2. viceprezident se posouvá na pozici
1. viceprezidenta apod.
e) Abdikace členů Dozorčí rady:
Pokud by odstoupil člen Dozorčí rady, přebírá
jeho funkci náhradník.
ČLÁNEK 8
1. Řídící rada
a) Řídí Společnost mezi Valnými
hromadami:
 svolává Valnou hromadu dle Stanov;
 vydává interní organizační normy;
 vypracovává rozpočet Společnosti
a roční uzávěrku hospodaření;
 vede ústřední evidenci členů a vydává
členské průkazy;
 hospodaří s finančními a hmotnými
prostředky Společnosti;
 spravuje majetek Společnosti;
 zajišťuje dokumentační, informační
a propagační činnost, vydává
Podiatrické listy;
 spravuje webové stránky
společnosti, facebook apod.;
 vysílá své zástupce do organizací,
kterých je členem: Světová podiatrická
federace, popř. ČLS JEP apod.
b) Řídící rada je povinna svolat mimořádnou Valnou hromadu, požádá-li o to
písemně alespoň třetina řádných členů
Společnosti.
c) Předsedové sekcí mohou být
jmenováni Řídící radou nebo voleni
Valnou hromadou Společnosti. Pokud
není předseda sekce členem Řídící
nebo Dozorčí rady, má právo být
přítomen zasedání Řídící rady s hlasem
poradním.
d) Řídící radu svolává sekretariát na výzvu
prezidenta společnosti nejméně 4x ročně.
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e) Řídící rada je usnášeníschopná
za přítomnosti alespoň nadpolovičního
počtu svých členů a přijímá svá Usnesení nadpoloviční většinou přítomných
členů Řídící rady, v případě rovnosti hlasů
rozhoduje prezident Společnosti.
2. Dozorčí rada
a) Dozorčí rada je kontrolním a revizním
orgánem Společnosti. Dozorčí radu tvoří
předseda a další dva členové. Dozorčí
rada má právo být přítomna zasedání
Řídící rady a může jednat i samostatně.
Při zasedání řídící rady mají členové
Dozorčí rady pouze poradní hlas.
b) Dozorčí rada podává Valné hromadě
kontrolní zprávu, zda byla činnost Řídící
rady bez závad a v souladu se stanovami,
Usnesením předchozí Valné hromady
i v souladu s platnými zákony ČR. Dozorčí
rada předkládá Valné hromadě zprávu
o hospodaření Společnosti. Dozorčí rada
řeší případné odvolání vyloučeného člena
Společnosti Řídící radou. Její rozhodnutí
je potom konečné.
ČLÁNEK 9
Prezident Společnosti
1. V době mezi jednáním Valné hromady
zastupuje Společnost navenek a jedná
jejím jménem. Svolává jednání Řídící
rady a Dozorčí rady. Řídí činnost Řídící
rady a sekretariátu. Svým zastupováním
pověřuje v případě potřeby 1., popř.
2. viceprezidenta.
ČLÁNEK 10
Sekretariát Společnosti
1. V sekretariátu pracuje sekretář, který je
navržen prezidentem a schvalován Řídící
radou.
2. Povinnosti sekretariátu:
a) v oblasti výkonné realizuje rozhodnutí
Řídící rady;
b) v oblasti administrativní zajišťuje
zejména administrativní a spisovou

agendu, vede evidenci členů a placení
členských příspěvků, obstarává
styk s členy, zajišťuje podklady pro
účetnictví, zpracovává přehledy
o hospodaření;
c) v oblasti organizační komplexně
zajišťuje akce v rámci plánu
Společnosti;
d) v oblasti hmotné odpovědnosti vede
pokladní hotovost.
3. Sekretář má nárok na odměnu, kterou
navrhuje prezident a schvaluje Řídící rada.
ČLÁNEK 11
Hospodaření
Společnost získává finanční prostředky na svou
činnost především cestou členských příspěvků.
Další příjmy plynou z reklamních aktivit Společnosti. Hospodaření Společnosti se uskutečňuje
v souladu s dobrými mravy, Usnesením Valné
hromady v souladu s platnými právními předpisy. Podpisové právo má prezident a první a druhý viceprezident s pověřením prezidenta
ČLÁNEK 12
Zánik a likvidace Společnosti
Zánik Společnosti probíhá vždy s likvidací majetkové podstaty, s vypořádáním závazků Společnosti
vůči třetím osobám a členům. O zániku Společnosti
rozhoduje Valná hromada Usnesením. Povinnou
součástí Usnesení o zániku Společnosti je rozhodnutí o zániku pravomocí Řídící rady a Sekretariátu
a rozhodnutí o rozšíření Dozorčí rady o potřebný
počet osob z řad členů Společnosti pro potřeby
provedení likvidace majetkové podstaty Společnosti (likvidační skupina).
Likvidační skupina postupuje při likvidaci obdobně
jako při likvidaci obchodních společností, postup
je upravený zvláštním předpisem. Po vypořádání
všech závazků Společnosti vůči třetím osobám má
člen Společnosti nárok na výplatu alikvotní části
zůstatku majetku Společnosti po provedené likvidaci. Zprávu o provedené likvidaci předkládá likvidační skupina ke schválení Společnosti. ●
w w w.podiatrie.cz
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Hospodaření
za rok 2018 a návrh na rok 2019
Skupina 6
602100

Rok 2018
Tržby reklama, prezentace

Rok 2018
hl.sk.spolu

Trička

30 000,00

www stránky
602200

50 000,00

Tržby pronájem výstavního stánku

33 359,00

Sjezd
602400

104 500,00

Tržby inzerce, články Podiatrické listy

68 073,00

PL
602600

30 000,00

Tržby kurzovné, vstupné

96 358,00

Sjezd

18 750,00

Relax

43 000,00

PP day
684

325 872,84

45 000,00

Přijaté členské příspěvky
684
Celkem skupina 6

Zisk

16

2019 návrh

128 082,84

w w w.podiatrie.cz

235 300,00

285 000,00

561 172,84

606 250,00

17 730,78

20 041,00
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Skupina 5

Rok 2018

501200 Materiál, trička, potisk

Rok 2018 hl.sk.
spolu

17 476,00

2019 návrh
20000

501230 Režijní materiál

1 308,00

5000

501500 Spotřeba DDHM (tiskárna/repro)

4 895,00

17000
23 679,00

501
51210 Jízdné, vlak, auto, letenky

20 500,00
512

513 Náklady na reprezentaci

20 500,00

30000

5 831,00

10000

5 831,00
513

518100 Telefonní poplatky
518130 Poštovné

8 594,17

0

30 289,00

40000

518200 Poplatek FIP

12 769,90

12500

518300 Účetní práce

24 200,00

24200

518400 Doména, prezentace

11 423,40

70000

518440 Grafické práce a tisk PL

141 869,00

100000

518500 Nájem nebytových prostor

25 098,00

9924

1 654,00

0

518700 Ubytování, pracovní cesty, akce,
parkování, relax

94 523,00

51885

518900 Služby – veletrhy, akce, sjezd

40 794,51

60000

518600 Pronájem WiFi

51891 Služby z minulých let

16 752,95
518

521 Mzdové náklady

0
426 117,93

61 366,00
521

61 366,00

134000

545

109,13

0

5 839,00

1700

543 442,06

586 209

545 Kurzové ztráty
54920 Poplatek banky

5 839,00
549

Celkem skupina 5

w w w.podiatrie.cz
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ORTOGRIP
Professional a Goldstadt
Professional

Ortonyxie – oprava či korekce změn nehtů má dlouhou
historii. Využívání špon je osvědčenou metodou pro udržitelnou a bezbolestnou
korekci velkého počtu problematických, zarůstajících či deformovaných nehtů.

Firma Hellmut Ruck vytvořila nový systém klipu
(špony), který zachovává všechny výhody technologie třídílné VHO špony s lepší ovladatelností a mnohem jednodušší aplikací. Špony jsou
zhotoveny z lékařské oceli a certifikovány jako
medicínská pomůcka.
Systém špony ORTOGRIP pracuje profesionálně
podle známého principu Osthold, ve kterém jsou
obě ramena spojena smyčkou a utažením drátové
smyčky je generována přesná tahová síla.
ORTOGRIP Professional – kompletní sada obsahuje 6 velikostí špon od tloušťky drátu 0,3 mm
do 0,5 mm. Všechny špony mají asymetrickou

plastovou rukojeť pro perfektní uchopení (delší
strana palce) v různých barvách: modrá (děti),
zelená, růžová, oranžová, žlutá a bílá. Barevný
plastový prvek umožní rozlišit velikost špony
a sílu drátu včetně velikosti střechy (omega).
Jednou z dalších technologií firmy Hellmut RUCK
je systém GOLDSTADT – zlaté špony v novém
provedení. Atraktivní vzhled velice dobře odlišuje
tyto špony od ostatních špon. Velice důležité je,
že tyto špony díky zlatému nátěru nevyvolávají
po aplikaci záněty. Jsou zhotoveny ve 3 verzích
a 5 velikostech a ve dvou tloušťkách. Jejich použití
je významné v případech, kdy je třeba udržet
dosažený správný tvar nehtu, mohou se přesazovat včetně zlaté špony nalepovací.
Ve firmě Coneta s.r.o. Otrokovice ve spolupráci s Lékařským podiatrickým centrem Praha
– MUDr. Marií Součkovou a Miriam Tejklovou
– jedinými držitelkami oprávnění pro výuku
a zkoušky v daných technologiích firmy Hellmut
Ruk v ČR i SK, proběhl letos na jaře první,
úspěšný seminář nehtových špon ORTOGRIP
PROFESSIONAL. Další semináře budou následovat dle rozpisu na www.coneta.cz.

18
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mistr tichých tónů

Podolog
Nova
3
nejvyšší kvalita bez kompromisů
Přístroj je určen do pedikérských a manikérských salonů
a do lékařských ordinací. Začátkem letošního roku
prošel mírnou proměnou tak, aby dokonale vyhovoval
požadavkům na zdravotnické přístroje a aby se s ním
ještě lépe pracovalo.
V ručním díle má švýcarský ocelový bezuhlíkový motor, jehož síla je až
40.000 ot./min. Ruční díl je velmi lehký, ergonomický, s hliníkovým násadcem a s automatickým sklíčidlem pro
okamžité uchycení (upínání) fréz, s odlehčenou, dostatečně dlouhou odsávací
hadicí a velmi jednoduchým čištěním.
Řídící jednotka je rovněž bezuhlíková
a má intuitivní ovládání. Výhodou
je velký displej s menu v češtině
a funkce: 3 paměti, funkce síly odsávání, směr a rychlost
otáčení, upozornění na výměnu filtru i s ukázkou, jak se filtr
vymění, upozornění na blížící
se servisní prohlídku přístroje – předepsaná ve dvouletých
intervalech. Pro dokonalé a jednoduché čištění má přístroj odnímatelné kolečko regulace otáček,
pro komfort při práci velký kvalitní
třívrstvý, nepropustný prachový filtr.
Ve střední vrstvě je nově obohacen
vrstvou uhlíku, která dokonale pohlcuje zápach. Jako jediný pedikérský přístroj na evropském trhu
má dva odsávací motory o síle
sání 280 l za 1 minutu. Přesto je
při práci velmi tichý – jako šepot – 55 dB při plném odsávání.

Ostatní přístroje (kromě Podologu Eco)
se mu v těchto parametrech ani vzdáleně
nepřibližují.
K přístroji se dá přikoupit náhradní díl
– upínací mechanizmus, který při opotřebení původního dílu během 1 minuty
vyměníte a pracujete dál, bez nutnosti
posílat celý přístroj na opravu. Jednoduše pošlete v malé krabičce jen opotřebovaný díl.

Přesvědčte se sami buď u nás ve firmě,
nebo na podzimním veletrhu v Praze –
Letňanech, jak přístroj pracuje, jak vám
ulehčí práci a ochrání zdraví pomocí
dokonalého odsávání. Také rozhovor se
zákazníky se stane rázem daleko příjemnějším díky tichému provozu.
Více na www.coneta.cz.
Coneta s.r.o., T. Bati areál Toma, a.s.
budova 45a, 765 02 Otrokovice
e-mail: coneta@coneta.cz
tel. 773 392 130, www.coneta .cz
w w w.podiatrie.cz
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Spirularin® přírodní produktová řada s aktivním
ochranným extraktem z mořské řasy SPIRULINA

Produktová řada Spirularin® německé firmy Ocean Pharma
kombinuje vysoce kvalitní hydratační komponenty s inovativní
patentovanou metodou extrakce aktivní látky Spiralinu®.

20
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Aktivní látka Spiralin® má prokazatelně silné antibiotické i antivirové vlastnosti a zároveň
účinně napomáhá k regeneraci poškozených buněk pokožky a posílení nehtů.
Tato fakta byla potvrzena nejen v klinických studiích, a také praxí.
Právě proto tyto produkty doporučujeme naším pacientům, partnerům a specialistům,
které se touto problematikou zabývají již delší dobu.
• Veškeré tyto přípravky obsahují pouze přírodní ingredience
• Přirozená inhibice mikrobů a ochrana proti virum
• Bezpečná péče bez vlivu na zdravou pokožku
• Účinnost, ověřena rozsáhlým věděckým výzkumem a potvrzena praxí
• Efektivní řešení pro seniory, pacienty scukrovkou a oslabenou imunitou
Produkty, které nejvíce kupují odborníci:

Spirularin® VS Krém
Péče, určená pro
pokožku se sklonem
k tvorbě bradavic.

Spirularin® Pěna
Plus
Péče pro extremně
suchou pokožku
chodidel.

Spirularin® NS
Sérum na nehty
Péče a obnovení
poškozených /
plísňových nehtů.

Spirularin®
Schrundencreme
Chladící a pečující
krém na popraskanou
pokožku chodidel.

SVETLANA RAYKHMAN
Oficiální distributor SPIRULARIN® pro ČR a SR
IČO 03325563, ul.Milady Horákové 66/103, 160 00, Praha
eshop www.vaspodolog.com, vaspodolog@gmail.com, 420 775 980 362

w w w.podiatrie.cz
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Stáž
v
IKEM
Pohledem pedikérky
Jana Plachá
pedikérka Poděbrady

Není tomu tak dávno, kdy jsem se stala pedikérkou.
Jako pedikérka pracuji dva roky. Baví mě učit se novému,
vzdělávat se u kvalitních lektorů, podporuji proto
kontinuální vzdělávání se v oboru.
V počátcích mé práce jsem velmi rychle
pochopila, že pracovat na lidském těle je nejen
zodpovědné, ale především náročné povolání právě pro neustálé vzdělávání se v tomto
oboru, abychom mohli provádět kvalitně jak
běžnou péči o klienta, tak odborná ošetření
u klientů se zdravotními omezeními.

Už v prvních minutách mne velmi mile
překvapil přátelský přístup, kdy jste se cítili být
součástí toho všeho. I když byl provoz ambulance vytížený a vážné případy opravdu k vidění
nechyběly, z lékařů a zdravotních sester vyzařoval absolutní klid, profesionalita, kterou jsem
obdivovala.

Absolvovala jsem mnohá školení, hledala jsem
odborného školitele/lektora, který mi předá
znalosti a naučí přistupovat k práci poctivě
a s přesností. Dne 4. – 5. 4. 2019 jsem měla
možnost (na podnět kolegyně, kterou jsem
potkala na Podologicko-pedikérském dni)
absolvovat stáž pro nezdravotníky v IKEM. Bylo
mým velkým přáním zúčastnit se této prestižní
stáže, byť jsem věděla, že je o ni obrovský zájem
a běžně jste jeden z mnoha zájemců v pořadí.
Na druhý pokus to skutečně vyšlo a čekala mě
vysněná stáž.

První případ napovídá postup pro všechny
další. Přichází pacientka, lékař ji s úsměvem
na rtech pozdraví a zdravotní sestřička pacientku připraví k vyšetření na lůžku. Následuje
dezinfekce, důkladná kontrola chodidel, před
ošetřením vezme sestřička skalpel a musí
nejprve pacientku zbavit hyperkeratóz, které
pro diabetika znamenají zdravotní potíže.
V této chvíli pozorně naslouchám výkladu
zdravotní sestry i lékaře a uvědomuji si křehkost
celého ozdravného procesu diabetika.

Nastal den příjezdu do IKEM. Celá v pracovním
bílém oblečení stojím přede dveřmi podiatrické ambulance, přichází odborný vedoucí
diabetologické ambulance IKEM MUDr. Robert
Bém, Ph.D. Vše do nejmenších detailů vysvětlí,
poučí nás, jak funguje provoz ambulance. Jeho
znalosti a cit pro tuto práci jsou znát na celém
úseku této ambulance.
22
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Zde si uvědomuji úkol odborné pedikúry –
musíme svými znalostmi a zodpovědnou
jemnou prací pomáhat těmto zdravotníkům
právě tím, že získáme tu nejvyšší možnou
odbornost, budeme si jisti provedením ošetření chodidel diabetika, a pomůžeme tak
pacientům.
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Pravidelné odborné snášení hyperkeratóz
redukuje lokální plantární tlak, čímž se snižuje
riziko vzniku defektu pod hyperkeratózou.
Dobře provedená pedikúra snižuje riziko vzniku
těchto defektů.
Neošetření diabetika či neodborné odstranění hrubých hyperkeratóz může právě klientovi s diabetem způsobit následné potíže. Je
nutné si ale uvědomit kompetence pedikérek.
Nesmíme narušit integritu kůže, nesmíme tedy
klienta poranit, stejně tak prohřát tkáň vysokými otáčkami, kdy může obzvláště u diabetika
s neuropatií dojít k vytvoření puchýře. Při práci
s diabetikem, který má poruchu prokrvení, je
nutné uvědomit si rizika, která plynou z poruchy
prokrvení. Tyto klienty je nutné informovat,
aby končetiny denně prohlíželi a při změně
barvy prstu nebo bolestivosti ihned vyhledali
lékaře. Považuji za nezbytně nutné, abychom
se jako pedikérky/pedikéři vzdělávali a nepodcenili možné přičiny bolesti chodidel diabetiků
a dostatečně takové klienty edukovali.
Mým přáním je, aby skutečně fungovala multioborová spolupráce mezi lékařem a odbornou
pedikérkou. Jsem ráda, že Česká podiatrická
společnost zastřešuje odborníky a snaží se je
navzájem spojit ke stejnému cíli – spokojenému pacientovi bez rány na noze. Pojďme se
učit milé kolegyně, milí kolegové.
Bylo mi ctí být na dva dny v srdci diabetologické
ambulance IKEM. Uvědomovat si své možnosti,
umět včas usměrnit své pedikérské ego a včas
zastavit ruce, které v jisté chvíli mohou rozhodnout nejen o životě diabetika, ale o způsobu
života celé rodiny tohoto klienta. Milujme
svou práci. Je to investice, která se Vám jako
přidaná hodnota vrátí na zdraví Vašich klientů
právě díky vědomostem, které lze získat u těch
nejodpovědnějších – v IKEM. ●

w w w.podiatrie.cz
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Ohlédnutí
za podologicko-pedikérským dnem
Začátkem jara se uskutečnil
kosmetický veletrh WORLD OF
BEAUTY AND SPA 2019 a s ním
i tradiční Podologicko-pedikérský
den České podiatrické společnosti z.s.
V hojném počtu jsme se sešli v sobotu
16. 3. 2019 ve velkém sále výstaviště
PVA EXPO v Praze – Letňanech.

Jana Výmolová
pedikérka, předsedkyně
podologicko-pedikérské
sekce ČPS, Příbor

Po úvodním slovu prezidenta ČPS a předsedkyně podologicko-pedikérské sekce
ČPS začalo dopoledne plné zajímavých
přednášek. Měli jsme možnost dozvědět se
o účinku reparačního laku Sililevo na naše
nehty, získat pár praktických rad při ošetření mykotických nehtů a poslechnout
si o možnosti konzervativní léčby Hallux
valgus. Asi největší ohlas vzbudila přednáška Elišky Kopecké týkající se klientů
s cévním onemocněním na pedikúře.
Poté Mgr. Pavla Rybová vysvětlila význam
a přínos podiatrie klientům u fyzioterapeuta. Závěr programu patřil přednášce
o správném výběru pedikérského křesla
a židlí a jak poznat první příznaky chronického žilního onemocnění. Po předání certifikátů každý z nás ještě navštívil kosmetický
veletrh.
Chtěla bych poděkovat zástupcům firem,
přednášejícím i těm, kteří se zapojili
do organizace hladkého průběhu dopoledne, a v neposlední řadě vám všem
za účast na Podologicko-pedikérském dnu.
Ráda bych vás pozvala na další Pedikérský
den, který se bude konat 28. 9. 2019 opět
ve velkém sále. ●
w w w.podiatrie.cz
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Zdravotnický
prostředek,
k dostání
v lékárnách

Tříramenná studie
provedená na celkem 60
diabeticích se suchou pokožkou nohou
ukazuje: pěnový krém Allpresan® diabetic INTENSIV je prvním produktem
pro péči o nohy, u kterého bylo
ve studii prokázáno, že může být
použit na místech mezi prsty bez
zvýšeného rizika
bakteriální infekce!

Pěnový krém Allpresan® diabetic INTENSIV
Ošetření a péče o velmi suchou pokožku při diabetes mellitus
• Použití produktů pro péči o nohy na místech mezi prsty
• Podporuje proces hojení pokožky
• Podporuje obnovu poškozené ochranné bariéry pokožky
• Zmírňuje podráždění a otlaky
• Působí proti zrohovatění pokožky
• Důležité složky: Urea 10 % · Panthenol · Pentavitin®
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Penový
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je prvním produktem pro diabetiky, u kterého
bylo v rámci studie prokázáno, že muze
˚ ˇ být
pouzit
ˇ i na místech mezi prsty.
Doposud existoval pro péči o nohy následující problém: Produkty pro péči o nohy se nemají podle směrnice(1) používat na místech mezi prsty, protože produkty, které se pouze pomalu vstřebávají do pokožky, změkčují pokožku na místech mezi prsty. Změkčená pokožka přestavuje potenciální
vstupní bránu pro zárodky, a zvyšuje tak riziko infekce, které by standardně mělo být díky péči
o pokožku redukováno.

Koncepce studie:
Pěnový krém Allpresan® diabetic INTENSIV byl testován v tříramenné studii celkem na 60 diabeticích,
kteří onemocněli diabetem typ I nebo II a trpěli suchou pokožkou nohou, s ohledem na souvislost
mezi použitím pěnového krému na místech mezi prsty a bakteriálním rizikem infekce. V rámci studie
byl pěnový krém aplikován po dobu 29 dní dvakrát denně jak na celém chodidle, tak i na místech
mezi prsty. Ve dnech studie 1 a 29 byly odebrány stěry z míst mezi prsty a byly prozkoumány s ohledem na přítomnost bakterií. Mimo to byl dermatologem hodnocen hlavní obraz a byla měřena vlhkost
pokožky.
V žádném okamžiku studie nebyly u jejích účastníků zjištěny jakékoliv známky bakteriální infekce
na místech mezi prsty.
Pěnový krém Allpresan® diabetic INTENSIV může být používán na místech mezi prsty, aniž by
se zvýšilo riziko bakteriální infekce.
Studie mimo to připouští závěr, že efekty na osídlení bakterií na místech mezi prsty se dají vyvodit
z výjimečnosti textury pěnového krému Allpresan® a z výhod, které jsou díky tomu známy.(2)
Zdroje: (1) Bauer H. et al. (2008): Směrnice pro pacienty k Národní zaopatřovací směrnici: Typ II-Diabetes – Strategie prevence
a ošetření pro komplikace nohou. http://www.diabetes.versorgungsleitlinie.de. ÄZQ Med Klin – internetová verze – verze
01.01, duben, zakládající se na znění 01.00, prosinec 2007:12.
(2) Wigger-Alberti W. et al.: Péče o nohy při diabetu: Adekvátní péče o suché a citlivé pokožky na diabetické noze. Kosmetická
medicína 1.15 (2015) 30 - 35

Více informací o celé produktové řadě kosmetiky Allpresan získáte
u výhradního dodavatele pro český trh, firmy G.P.S. Ofa
w w w.podiatrie.cz
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Bolesti nohou
V rámci pedikúry jsme schopni ulevit klientům od velmi bolestivých
problémů. V některých případech se jedná o jednu jedinou návštěvu,
u jiných bolestivých defektů se účinek projeví až po určitém čase.
Pedikérky se nejčastěji setkávají se zarostlými nehty, kuřími oky,
ragádami, mykózami, bradavicemi a otlaky. Většina z uvedených
problémů se dá vyřešit v pedikérském salónu bez mezioborové
spolupráce.
Bc. Eva Ptáčková

Zarostlý nehet
(unguis incarnatus)
je nejběžnější problém, který postihuje
všechny věkové kategorie. Způsobuje ho
nošení nevhodné obuvi, genetika, sport,
ale i úraz. Na našem trhu je v dnešní době
velké množství nehtových rovnátek,
od aktivních nalepovacích špon po různé
druhy špon drátkových. Výběrem správného typu špony a následnou aplikací
na nehet klient pociťuje okamžitou úlevu.
Poučíme klienta o zásadních změnách
v obouvání, hygieně a dalších postupech
léčby. Při správném dodržování doporučených postupů a pravidelných návštěvách pedikúry se zarostlý nehet zcela
vyléčí.

28
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Kuří oko (clavus)
je reakce kůže na tlak. Dlouhodobým působením nevhodné obuvi vzniká na vystupujících kostech jako je malíček a palec zrohovatělá kůže (hyperkeratóza), která se snaží
vytvořit ochranu pro místa vystavená tlaku
a tření. Vyskytuje se i na ploskách nohou
a v meziprstí. Kuří oko je velmi bolestivé při
došlapu a lze jej odstranit jak mokrou, tak
suchou cestou. Skalpelem se odstraní zrohovatělá kůže a přiloží se speciální náplast
na kuří oka. V suché pedikúře používáme
různé druhy frézek a na odstranění čepu
používáme dutou frézku, určenou přímo
k tomuto výkonu. Ne vždy se podaří odstranit
kuří oko při první návštěvě. Do další návštěvy
lze klientovi ulevit vhodným odlehčením.
Mykózy
jsou obecně velmi neestetické, ale i bolestivé
projevy infekce nehtu plísní nebo kvasinkami.
Mnohdy mykotický nehet způsobuje svou
deformitou zarůstání nehtu. Neléčená mykóza
má v terciálním stádiu nemoci název Onychogryphosis. Většina z vás se s touto deformitou
nehtu již setkala. Takový klient není schopen
obout jakoukoli obuv a i v zimních měsících
nazouvá mnohdy upravené gumové nazouváky, aby odlehčil bolesti.

w w w.podiatrie.cz
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Pro pedikérky s přístrojovou pedikúrou ani
tato deformita není problém. Lze velmi účinně
pomoci klientovi od bolesti a následně doporučit návštěvu dermatologa, protože jak víme,
nehty velmi často dávají informaci o stavu
organizmu.

Bradavice
V našich provozovnách ošetřujeme i klienty s výskytem bradavic
(verruca plantaris). Je to nezhoubný
výrůstek na kůži, způsobený lidským
kožním papilomavirem HPV. Tento
virus je přenosný dotekem. Někdy je
toto infekční onemocnění ve stadiu,
kdy raději pedikúru neprovádíme
a klienta odešleme k lékaři. Někdy je
klient svolný s užíváním vámi nabízeného produktu a po zaléčení, které
trvá přibližně tři měsíce, může opět
váš salón navštívit. Osobně mám
velmi dobrou zkušenost s konzervativní terapií.

30
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Ragády
jsou praskliny na patách. Z drobných povrchových prasklinek, které považuje klient
pouze za kosmetický problém, a nepečuje
správně o pokožku nohou, mohou vznikat
praskliny zasahující do hlubších struktur
kůže. Vznikají např. při přesušení kůže
nebo praskáním hyperkeratóz na chodidlech. Dochází ke krvácení a pokožka je
náchylná k infekcím. I zde hraje velkou roli
genetická predispozice, náročné povolání, kožní nemoci, ekzémy, nadváha,
nesprávná obuv a nedostatek hydratace
pokožky. Při profesionálním, pravidelném
odstranění zrohovatělé kůže pedikúrou
a doporučení vhodného prostředku k ošetření i toto bolestivé onemocnění ustoupí.
U těžších případů je vždy nutná spolupráce
s dermatologem, jako u níže uvedené fotografie, kde léčba přesáhla dva roky intenzivní spolupráce.
Tento krátký výčet bolestivých
projevů na noze je ve většině případů
řešitelný na kvalitní pedikúře. Věřím, že
naše kolegyně z ČPS jsou díky vzdělávání
natolik erudované, že si umí vždy poradit,
a ví, kam sahají jejich kompetence a kdy
odeslat klienta k lékaři. ●

"

w w w.podiatrie.cz
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Bolesti nohou

u diabetiků
MUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M.

Bolesti nohou jsou širokým tématem, které může zabrat několik čísel Podiatrických
listů. V následujících řádcích se zaměřím na bolesti, které denně potkávám ve své
praxi – zejména diabetologické. Spolu s Vámi se těším na články kolegů, které rozšíří
mou diferenciální diagnostiku bolestivých stavů nohou.

Diabetes mellitus
Dominantní metabolické onemocnění, které
se podílí na bolesti nohou, je diabetes mellitus. Onemocnění charakterizované chronickou
hyperglykémií, která způsobuje mnohé makroa mikrovaskulární komplikace. Typickou mikrovaskulární komplikací cukrovky jsou různé
formy diabetické neuropatie (poškození nervů
v důsledku dlouhodobě vysoké hladiny krevního cukru).
Chronická distální symetrická
polyneuropatie
Jedná se o nejčastější a také nejzávažnější typ
neuropatie, představuje více než 3/4 všech
diabetických neuropatií (1). Asi 50 % pacientů
s diabetem se nachází v riziku vzniku diabetické neuropatie a 20 % z nich bude symptomatických (1).
Při poškození tenkých vláken pacienti popisují tupé, hluboké, pálivé bolesti až ke kosti. Při
vyšetření zjistíme poruchu čití pro bolest (například píchnutí jehlou) a poruchu čití pro teplo
a chlad. Reflexy a EMG bývají často normální.
Pokud jsou postižená predilekčně tenká vlákna
typickou poruchou, ta je detekovatelná vyšetřením tepelné diskriminace pomocí Tip therm
pomůcky (foto). Při postižení silných vláken
32
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je typická porucha vibračního čití, jsou snížené reflexy a často je korelát v EMG. Postižení
hrubých vláken méně často vede k bolestivé
formě (2), nicméně vede k nestabilitě, která
v důsledku nejednou vede k pádu pacienta.

" Ponožky s schopností monitorovat teplotu noh

Bolestivá forma chronické distální neuropatie
je důsledkem postižení tenkých vláken. Typické
pro toto onemocnění je delší doba trvání
diabetu, kdy rozhodujícími rizikovými faktory
jsou věk pacienta a délka trvání diabetu. Svoji
roli v rozvoji onemocnění sehrává také hypertenze, hyperlipidemie a kouření (2). Bolesti
nastávají typicky v noci. Na rozdíl od spinální
stenózy nejsou neurogenní klaudikace dolních
končetin. Je nutno si uvědomit, že chronická
distální symetrická neuropatie může být
přítomna také u pacienta s poruchou glukózové tolerance (která nesplňuje diagnostická
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kritéria pro DM). Nutno je odlišit od syndromu
neklidných nohou, u kterého není dominantním
projevem bolest. Zde je nutno upozornit, že
není pravdou, že nasazení inzulínu léčebně
ovlivňuje projevy onemocnění. Tudíž pokud je
pacient výborně kompenzovaný stran diabetu,
diabetická neuropatie není důvodem zahájení
inzulinoterapie.
Akutní bolestivé polyneuropatie při DM
Typické jsou svojí reverzibilitou projevů.
" Neuropatie indukovaná léčbou je

vzácný projev rychlé korekce hladiny krevního cukru, můžeme ji pozorovat nejen při
léčbě inzulínem, ale i léky.

" Hyperglykemický typ neuropatie, kdy

bolestivé fenomény odezní obyčejně
po dosažení normální hladiny krevního
cukru.

" Diabetická neuropatická kachexie

je vzácné onemocnění, které navazuje
nejčastěji na špatnou metabolickou
kompenzaci DM. Klinicky se projevuje
hubnutím, které je spojené zejména
s bolestí nohou, která může přecházet až
na trup. Typická je kontaktní bolestivost
kůže v takové formě, že pacienti vnímají
bolestivě i dotek oblečení.

Proximální diabetická amyotrofie
(diabetická polyradikulopatie)
Typické onemocnění pacientů nad 60 let, bez
vztahu k trvání diabetu. Silně bolestivé onemocnění, které může a nemusí být symetrické,
bolesti typicky začínají v oblasti kyčle a stehna.
Kromě bolestí se poměrně rychle rozvíjejí atrofie
a svalová slabost, obvykle během několika dnů,
ale i týdnů. Postihuje nejvíce svalstvo lumbálního pletence, iliopsoas, stehenní svalstvo,
kvadriceps, adduktory, ale i gluteální svaly (2).
Základem léčby všech výše uvedených forem
je těsná metabolická kompenzace cukrovky,

na kterou navazuje medikamentózní léčba,
podporou je fyzioterapie.

Neuropatie dolních končetin –
diferenciální diagnostika
Nejednou je v klinické praxi nutné diferenciálně
diagnosticky rozšířit příčiny neuropatie dolních
končetin. Časté jsou mnohé další příčiny neuropatie, které uvádí následující přehled (4):
" Metabolické příčiny: DM, renální selhání,

jaterní onemocnění, porfyrie

" Malabsorpční příčiny: deficit vitaminu

B1, B6, B12, E

" Endokrinní příčiny: hypotyreóza, akro-

megalie

" Hereditární příčiny: hereditární motoric-

ko-senzitivní neuropatie I a II

" Paraneoplastické příčiny: karcinom,

lymfom, amyloidóza

" Dysproteinemické: gamapatie, mnoho-

četný myelom, osteosklerotický myelom,
Waldenströmova makroglobulinemie
" Toxické příčiny: alkohol, těžké kovy
(olovo, rtuť, arzen), cytostatika
" Autoimunitní příčiny: CIDP, syndrom
Guillain-Barré
" Zánětlivé příčiny: neuroborelióza

Neuropatie způsobené
alkoholem (ethanolem)
U diagnózy diabetické neuropatie si při pečlivě
odebrané anamnéze nejednou uvědomíme, že
příčina potíží nemusí být spojená s cukrovkou,
ale mnohdy je to projev toxonutritivní neuropatie způsobené alkoholem. Alkohol postihuje
jak vlákna tenká, tak hrubá. Poškození tenkých
vláken se projevuje typickou neuropatickou
bolestí.
Mechanismus účinku je v zásadě dvojí:
1. přímé toxické působení etanolu a jeho
metabolitu acetaldehydu;
2. interakce alkoholu s metabolizmem tiaminu,
která výustí v karenční neuropatii. (5)

w w w.podiatrie.cz
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Zajímavý je vztah genetické predispozice pro
toto onemocnění, kdy se udává, že rozvoj
onemocnění je dán z 40–60 % genetickou
predispozicí. Rozhodujícím se zdá být spotřeba
více než 15 kg alkoholu na kilogram tělesné
váhy v průběhu života. (5) (0,5 l piva nebo 2
dcl vína nebo jeden panák má cca 20 g alkoholu, tj. u 80kg muže se jedná o vypití 60 000
drinků za život, tj. 2–4 drinky po dobu pár let
mohou vést k tomuto onemocnění.) V léčbě se
doporučuje zákaz alkoholu, masivní substituce
tiaminu a nutriční podpora.

Ischemická choroba dolních
končetin u diabetiků
Ischemická choroba dolních končetin, lidově
„ucpávání cév“, je chronické onemocnění,
typické zejména pro diabetiky a kuřáky. Ve věku
nad 50 let je prevalence do 3–10 % s nárůstem
až k 20 % v populaci starší 70 let. Většina pacientů s cukrovkou a ischemickou chorobou
dolních končetin je asymptomatických, tj.
bezpříznakových z mnoha příčin. U diabetiků
se nejednou podepíše syndrom dekondice,
kdy pacienti nejsou schopni ujít ani 100 metrů
z mnoha jiných příčin, nebo diabetická neuropatie, která překrývá symptomatologii onemocnění. Typické postižení cév kuřáků je postižení
cévního systému nad kolenem. Pro diabetiky je
typické postižení pod kolenem, které je léčebně
mnohem hůře dosažitelné. Příčinou nemoci je
obliterující ateroskleróza. Toto chronické zánětlivé onemocnění postihuje cévní stěnu, která je
ucpávaná aterosklerotickým plátem. Rizikové
faktory pro ICHDKK jsou kouření, diabetes,
vysoká hladina krevních tuků a hypertenze.
Léčebná opatření zahrnují zejména farmakologickou podporu (léčba dyslidemie, hypertenze, DM, reologika a jiné), intervenční léčbu
a chirurgickou léčbu. Léčba je vedena angiologem; zejména u pacientů se syndromem
diabetické nohy se nicméně jedná o velmi
náročné pacienty, kteří jsou řešeni interdisciplinárně – kdy rozhoduje diabetolog, angiolog
a chirurg.
34
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" Příklad ischemického postižení nohy

Cévní problematice stran mikrocirkulace byl
věnován článek v podiatrických listech 3/2018.

Dnavá artritida
Patologicky zvýšenou hladinu kyseliny močové
označujeme jako hyperurikémii, dlouhotrvající
hyperurikémie vede k dnavé artritidě. Tento
typ pacientů se vzhledem k souvislosti s nutricí
objevuje s železnou pravidelností v ambulanci diabetologa. Příčinou hyperurikémie je
v 90 % snížená schopnost ledvin tento produkt
vyloučit. Příčin vedoucích k tomuto typu
ledvinné poruchy je více. Nadprodukce kyseliny močové se na hyperurikémii podílí jen asi
z 10 %, mnohdy se však jedná o kombinovanou
poruchu. Hlavním zdrojem purinů je strava
bohatá na puriny (mladé maso, telecí, zvěřina,
vnitřnosti, potraviny s vysokým obsahem
fruktózového sirupu, pivo, potraviny s nenasycenými tuky, mořské plody). Alkohol přispívá
ke vzniku hyperurikémie zvýšenou produkcí
a sníženou exkrecí urátů v ledvině. K dalším
příčinám hyperurikémie patří zvýšená produkce
kyseliny močové v organismu v důsledku vrozeného metabolického defektu nebo z důvodu
zvýšeného buněčného obratu (6).
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Hladina kyseliny močové by se při léčbě dnavé
artritidy měla pohybovat do 360 μmol/l. Do 5 let
se objeví ataka dnavé artritidy pouze u 2 % pacientů s hladinou kyseliny močové mezi 420–470
μmol/l, ale u více než 20 % pacientů s hodnotami
KM nad 540 μmol/l. Onemocnění vede k dnavé
artropatii, která se projevuje ukládáním krystalků
kyseliny močové do kloubů. Onemocnění je
dlouho asymptomatické, ale může se projevit
dnavou artritidou, pro kterou je typické zejména
postižení I. MTP kloubu palce nohy.
Typická akutní dnavá artritida se projevuje kolem
3.–4. hodiny ranní výraznou bolestí kloubu.
V 80–90 % se dnavá artritida projeví postižením I. MTP kloubu palce nohy, který je oteklý,
bolestivý, horký a zarudlý. Méně často se nemoc
projeví postižením kloubů hlezna a kolena.
U 10–20 % pacientů se dna manifestuje postižením více kloubů současně. Záchvat navazuje
často na dietní chybu a konzumaci alkoholu.

" Moderní diebtická obuv z Italie

" Stelky do obuvi s monitorací tlaku
a jejích dobíjení

Dlouhotrvající dna se může projevit ukládáním
krystalků kyseliny močové do kloubů, tento stav
označujeme jako tofózní dnu, kdy dnavé tofy
mohou vést k destrukci kloubní plochy. V řadě
případů pozorujeme ukládání dnavých tofů
i do měkkých tkání nohy nebo i ušního boltce.

Léčba v akutní fázi zahrnuje klidový režim,
lokální aplikace chladu, podávají se nesteroidní
antiflogistika, kolchicin (pozor na toxicitu, která
se projevuje průjmem a zvracením), v nejtěžších případech se užívají kortikoidy. V chronické
fázi se k léčbě užívá dietních opatření, alopurinol, pro těžké případy je vyhrazen například
feboxostad a jiné léky (6). Těžší případy dnavé
artritidy jsou vedeny revmatologem, zejména
s ohledem na fakt, že diferenciální diagnostika
kloubního postižení je široká a léčbu je nutno
vést dle řádně stanovené diagnózy.

w w w.podiatrie.cz
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Bolesti nohou spojené
se zánětem
V denní praxi diabetologické ambulance potkáváme zejména:
Erysipel
neboli růže je onemocnění způsobené převážně beta-hemolytickým pyogenním streptokokem skupiny A (méně často skupin B, C, G),
vyskytuje se asi u 200 případů na 100 000 obyvatel, častěji postihuje pacienty s oslabenou
imunitou (například diabetiky). Vstupní bránou
infekce je porušená kožní bariéra (macerace,
bércové vředy, ragády, eroze), nejčastěji rány
na nohou, nejednou postačuje drobná ranka.
Onemocnění se projevuje na úvod teplotou,
zimnicí, třesavkou a až v průběhu hodin až dne
se objeví kožní projevy. Laboratorně je typická
zánětlivá odpověď a vzestup ASLO. Léčba je
antibiotická. S odstupem po překonání nemoci je nutno došetření stran revmatické horečky
a post-streptokokové glomerulonefritidy.
Flegmona měkkých tkání

" Absces u pacienta s diabetem

Nejčastěji vzniká po drobném poranění na noze, projevuje se plošným zarudnutím a bolestivostí. V místě zarudnutí je často až lividní
zarudnutí a hmatný otok s edémem kůže a podkoží. Někdy vyústí infekce až k tvorbě abscesu,
dle imunitní odpovědi a rozsahu nelze vyloučit
až celkové projevy infekce. K posouzení infekce a nutnosti nasazení antibiotik se dle nových
doporučení pro léčbu diabetické nohy použí36
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vá klasifikace IWGDF, která hodnotí zarudnutí,
otok, bolestivost, hnisavý výtok a systémové
projevy infekce. Při rozsáhlejších infekcích je
nutné chirurgické řešení a antibiotická léčba.
V případě flegmony nohy u diabetiků je zapotřebí myslet na potenciál osteomylitidy, která
je léčebně mnohem náročnější než flegmona.
Další bolestivé stavy v diabetologické
ambulanci
Dalších bolestivých stavů, které v ambulanci
vidíme, je nesčetně, nicméně jejich incidence
u nás je malá. Nejednou řešíme bolesti při zarostlém nehtu, patní ostruze, kloubní bolesti,
bolesti nohy při hallux valgus a mnohé jiné, jejichž řešení přináleží spíše jiným odbornostem.
Bolesti nohou jsou široký pojem, který manifestuje šíři podiatrie, která od všech, kteří
pečují o nohy, vyžaduje široké znalosti nejen
z oboru vlastního, ale zejména z oborů jiných.
Správné doporučení na vhodného odborníka
je mnohdy klíčové pro řešení problému našeho
pacienta/klienta. ●
Literatura:
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polyneuropathy. Pain Practice 2011; 11: 191–198.
2. Ambler, P. M. Z. Bolestivé diabetické neuropatie. Neurol. praxi
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Vbočený palec?
Bolest při chůzi?
Křiví se Vám nevzhledně palec nebo cítíte palčivou
bolest kloubu palce? To může být první známkou
vbočeného palce, tzv. hallux valgus. Předejděte včas
zhoršení problému! Naše pomůcky pomáhají vyrovnat
správné postavení prstů a zmírnit bolest.
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Bolesti
dolních končetin
Mgr. Pavla Rybová

Bolest je dobrá – dá nám vždy lekci z pokory, uvědomíme si díky ní relativitu
a pomíjivost lidského bytí. V naší praxi „máme bolest rádi“. Klient, který přichází
s bolestí, je motivovaný klient a věnuje alespoň z počátku velkou pozornost
doporučeným nápravným postupům. Výsledky se většinou dostavují rychle.
Zatímco klienti (nejčastěji děti), které nic nebolí a rodiče je k nám přivedou, protože
spatřují evidentní odchylky od normy v chůzi, se léčí pomalu, bez ctižádosti danou
problematiku měnit.

"

Obr. 1, 2, 3, 4

Pokud je přítomna bolest, lépe se dorozumíváme, co klient vnímá jako hlavní obtíž,
a zároveň je klient schopen lépe vyjádřit
svou pohybovou tužbu do budoucnosti.
Vzhledem k tomu, že mozek přirozeně
ze své podstaty velmi akcentuje negativní jevy, dá se říci, že „sežere“ přechod
k lepšímu a drobné změny téměř neeviduje. V případě, kdy člověk zažívá bolest,
můžeme ústup od ní – směrem k vnímanému zlepšení – dobře rozvíjet pomocí
testovacích pohybů, prvků a cviků, zaměřit
se na dobu, kdy bolest nastoupí, či vzdálenost, po kterou tělo vydrží být v zátěži bez
nástupu bolesti.

38

w w w.podiatrie.cz

V České republice v rámci podiatrického pohledu
velmi dominuje teorie neutrálního nastavení
segmentů, která by měla zajistit bezbolestnou
kinematiku. Tuto teorii v podiatrii poprvé prezentoval v roce 1987 Kevin Kirby a byla nazvána SALRE,
což znamená STJ Axis Lotation and Rotational Equilibrium. Nicméně tato teorie se zdá být překonána.
Nový pohled, který i lépe definuje, kde a za jakých
okolností může bolest vznikat, prezentoval v roce
1995 McPoil a Hunt jako Tissue stress teorii – teorii,
která se zabývá mírou stresu, jíž jsou vystaveny
měkké tkáně.
V praxi se totiž ukazuje, že nejde pouze o vyvážení silových momentů na páce (antagonistických
svalových skupin). " Viz obr. 1, 2, 3, 4.
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Dojde-li k přetížení – i když rovnoměrnému – na obou stranách
páky, přesto organismus reaguje
zraněním, či vznikem bolesti.
Tato teorie velmi demonstrativně
vysvětluje, proč nás nějaké objektivní pohybové poruchy dlouhou
dobu neomezují a v určitý moment
je začneme vnímat jako bolestivé,
přestože se nic zásadního u daného
klienta nezměnilo.
Pokud jsou naše měkké tkáně zatíženy v zóně elastické deformace,
tkáně mají schopnost regenerovat. Bolest nevzniká. V zóně plastické deformace tato regenerační
schopnost mizí. Dochází k nezvratným změnám (např. přetržení předního zkříženého vazu). Mezi
těmito dvěma zónami je oblast plasticko-elastická. Pokud se člověk s výraznou funkční poruchou
dlouhodobě nastavením inkriminovaných segmentů pohybuje v této zóně, měkké tkáně neregenerují,
vzniká bolest. Touto teorií se vysvětluje, proč naopak stačí upravit zdravotní stav klienta pouze dílčím
způsobem, nikoliv absolutně. Stačí, aby měkké tkáně v zatížení zůstaly v zóně elastické deformity, a už
dochází k vymizení bolesti a regeneraci. ●
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Bolest nohy
MUDr. Miroslav Havrda
podiatr a neurolog

Když jsem před mnoha lety skládal atestaci
z neurologie, obdržel jsem otázku „bolest
hlavy“. U zkušební komise jsem potom asi
hodinu povídal prakticky o celé neurologii. Komise byla spokojena, obdržel
jsem jedničku. Podobně je to i s bolestí
nohy. K vyřešení této otázky je někdy
nutná znalost celé podiatrie.
Bylo by velkou chybou bolest
jenom tlumit a neznat její příčinu.
Proto různé obstřiky i rehabilitační techniky nohy mohou být
nejen neúčinné, ale i kontraproduktivní.
Bolest
musíme
vnímat jako signál těla, že je něco
a někde v nepořádku, a nemusí to být
pouze problém nohy. Po obstřiku, kde se
většinou používá anestetikum (Mesocain)
a kortikosteroid proti zánětu (Dexamethazon),
může jistě nastat pro pacienta výrazná úleva,
ale… Je to stejné, jako když vám v autoservisu
přestřihnou kabel, který vede z čidla ke kontrolce na palubní desce. Červená kontrolka
potom sice zhasne, ale jezdili byste takovým
autem? I další metody „naslepo“, např. rázová
vlna a různé energie rehabilitačních přístrojů
nejsou všespasitelné.
Bolest má mnoho podob. Může vzniknout náhle
nebo postupně. Může být při zátěži, po zátěži, nebo
dokonce až druhý den. Může být tupá, palčivá,
bodavá, pálivá, tlaková, úporná, snesitelná, může
reagovat na změnu polohy, nebo ji pohyb může
naopak snižovat. Bolest je zcela individuální modalita, kterou nám sdělí pouze sám pacient. A každý má
40
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jiné vnímání bolesti. Našim úkolem
je pozorovat další příznaky, které
mohou bolest provázet. Může se
jednat například o zčervenání, otok,
poruchu funkce nohy atd.
Je jasné, že bolest vznikne například
pokud šlápneme na ostrý kámen,
ale máme i bolest vyvolanou metabolickým postižením nebo dokonce
i bolest přenesenou při útlaku nervového kořene v oblasti bederní páteře.
Známe také bolest fantomovou.
Zrovna tento týden mi vykládal diabetický pacient po amputaci 2. prstce
na noze, jak ho opakovaně na tomto
místě svědí pod nehtem.
Bolest je fenomén a dá se tlumit
mnoha způsoby. Nejčastěji používáme analgetika, nesteroidní antireumatika s protiotokovou a protibolestivou složkou. Existuje celá řada
rehabilitačních metod i přístrojů (UZ,
laser apod.), které mohou bolest
tlumit. Bolest se také dá velmi dobře
tlumit například akupunkturou.
Při léčbě bolesti bychom ale měli
především znát příčinu a neléčit
jenom následek. ●
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Produkty

Imperial
Feet
v praxi pedikérky
Jitka Povolná

V říjnu 2018 se na mě obrátila moje klientka
s prosbou, zda bych se nepodívala na nohy její
mamince. Při první návštěvě byly na nohách
praskliny, kůže byla houbovitá v dost velkých
vrstvách.
Klientka mě seznámila dopodrobna se svým problémem
a dosavadní léčbou na kožním oddělení. Podle stěrů
nebyla mykóza neprokázána, lupenka také ne. Byly používány různé masti a v závěru léčby i kortikoidy. Při mé první
návštěvě nešlo s pokožkou téměř pracovat, byla tedy provedena suchá pedikúra pouze jemným obroušením. Klientka
souhlasila s vyzkoušením produktů Imperial Feet. Na mé
doporučení začala 1x denně ráno aplikovat gel na mykózu
nohou (Athlets Feet), 1x denně večer krém na praskliny
(Fissure cream) a k tomu ještě balzám s ureou. Již po měsíci
bylo patrné zlepšení. Po dvou měsících jsem začala aplikovat gel na mykózu 1x týdně, 2x týdně krém na praskliny
a každý den balzám s ureou. V červnu 2019 byl stav velice
uspokojivý. Klientka produkty Imperial Feet stále používá –
nyní balzám s ureou a olejový sprej s hořčíkem. ●
www.nohyzdrave.cz
w w w.podiatrie.cz
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Osmé světové symposium

o diabetické
noze

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M.

Světové symposium o diabetické
noze je vysoce odborné symposium,
které se koná v Holandsku každé
čtyři roky a dává možnost načerpat
odborníkům v péči o diabetickou
nohu aktuální poznatky z oboru.

Můj pracovní program začal již 22. května
meetingem D-Foot International, kterého jsem
členem spolu s paní profesorkou Jirkovskou.
Organizace má dnes více než 200 členů ze 150
zemí. Cílem D-Foot je zejména prevence amputací
v souvislosti s DM – je totiž nutné si uvědomit, že
v celosvětovém měřítku je každých 20 sekund
provedena amputace v důsledku DM. D-Foot
poskytuje on-line výukové programy (efootcare.
org), které jsou zdarma, nebo program DIAFY, který
umožňuje sběr dat o diabetické noze napříč státy.
D-Foot stojí i za vznikem dokumentu POINT, jehož
implementace nyní probíhá i v ČR. D-Foot v minulosti podpořila trénink odborníků zejména v rozvojových zemích: Train-the-Foot-Trainer (TtFT)
Program.
Na aktuálním setkání byl uveden nový prezident
prof. Jose Luis Lazaro Martines, zvolen byl příští
prezident Vijay Viswanathan (India), zvoleni byli
další čtyři viceprezidenti z celého světa. Heidi
Corcoran (Hong Kong), Zahid Miyan (Pakistan),
Nina Petrova (Anglie) a Gulapar Srisawasdi
(Thajsko).

" MUDr. Koliba a Caroline Teugels
(Executive Director FIP IFP)

Ve dnech 22.–25. května 2019 se konal
tento světový meeting odborníků již
podruhé v budově World Forum v Haagu.
Budova poskytuje několik desítek konferenčních sálů, ve kterých zároveň běží
přednášky několika přednášejících, a často
je problém vybrat si, na kterou přednášku
se jít podívat.
42

w w w.podiatrie.cz

Následující dva dny byl program nabitý přednáškami předních odborníků, paralelní přednášky probíhaly v několika sálech, bylo nesčetně odborných
i firemních workshopů, představeny byly stovky
posterových sdělení. V tzv. Plennary sessions byly
dopoledne představeny studie, které se podílely
zejména na rozhodování o náplni nových doporučení pro léčbu diabetické nohy. Aktuálně dominuje
problematika zejména recidiv zhojených ran – syndrom diabetické nohy je přirovnáván k rakovině,
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Nové doporučení má 9 částí:
"
"
"
"
"
"
"
"

Klasifikace
Vývoj a metodika
Praktická doporučení
Prevence
Offloading
Ischemická choroba dolních končetin
Infekce
Hojení ran

Nové guidelines budou jistě předmětem samostatné
přednášky, kterou pro členy České podiatrické společnosti již plánuji. Pro zájemce je možnost studia doporučení na stránkách https://iwgdfguidelines.org.
Na symposiu bylo představeno nemálo novinek,
měl jsem možnost seznámit se s 3D scanováním
nohy k výrobě nejen diabetické obuvi, byly představeny také aplikace pro výběr obuvi. Měl jsem
možnost vidět stélky vyrobené pomocí 3D tiskárny,
bylo uvedeno mnoho novinek pro odlehčení nohám
diabetiků, na hojení ran a mnohé další.
" MUDr. Koliba a prof. Armstrong z USA
a Podiatrické listy

kdy je zhojení považováno pouze za remisi
onemocnění na jistou dobu a pacient se
nepovažuje za vyléčeného.
Poslední den byly představeny IWGDF
Guidelines pro prevenci a management
syndromu diabetické nohy (The International Working Group on the Diabetic Foot).

Své zastoupení mělo i IFP-FIP. S prezidentkou
Caroline Teugelts jsme jednali více než 3 hodiny
o možnosti podpory podiatrie v České republice. Byla
nadšená z implementace dokumentu POINT v ČR
(školení ILF) a přislíbila podporu při vzniku podiatrie
v České republice.
Kongresu se účastním pravidelně, je pro mě vždy
zdrojem aktuálních poznatků vědy, kterou můžu
denně přenášet na své pacienty, a je pro mě také
zdrojem odborných informací, které s radostí přednáším dále. Autoři doporučení vyzvali všechny účastníky k šíření nových poznatků. Svoji práci na tvorbě
doporučení odvedli bez nároku na odměnu, a proto
šíření poznatků je rovněž bez poplatku. Bude mi ctí
Vám novinky v detailech představit.
Účast na kongresu nebyla podpořena žádným grantem nebo společností. Hrazena byla plně z vlastních
zdrojů autora. ●
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VELETRHY KOSMETIKY,
KADEŘNICTVÍ
A NEHTOVÉHO
DESIGNU

JEDINEČNÝ
SOUBĚH
VELETRHŮ

27. – 28. 9. 2019

Denisa Spergerová

PVA EXPO PRAHA v Letňanech
HLAVNÍ PARTNER
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INTERBEAUTY PRAGUE, WORLD OF BEAUTY & SPA
Mezinárodní veletrhy kosmetiky, kadeřnictví a nehtového designu

27. – 28. 9. 2019
PVA EXPO PRAHA v Letňanech

Mezinárodní veletrhy INTERBEAUTY PRAGUE a WORLD OF BEAUTY & SPA jsou zaměřené
na současné trendy v kosmetických oborech, zejména na anti-aging, dermatokosmetiku,
nehtovou modeláž, manikúru a pedikúru, péči o vlasy, vybavení salonů, SPA a wellness
centra, přístroje pro pleť a tělo a zdravý životní styl. Veletrhy se konají dvakrát ročně a to
na jaře a na podzim.
Jednotlivé obory jsou samozřejmě podpořeny i soutěžemi profesionálů. Na jarním veletrhu jsme pořádali mezinárodní soutěž v malování na tělo BodyArt Czech, semiﬁnále a ﬁnále make-upové soutěže Mistrovství ČR v make-upu, soutěž nehtového designu Czech NAIL
CUP a Česko-Slovenskou soutěž holičů/barberů BarberBattle.
Na podzimním veletrhu se můžete již těšit na soutěž nehtového designu Czech NAIL CUP,
Mistrovství v líčení České republiky s nominací na mezinárodní mistrovství Beauty Make-up
Award 2020 na Beauty Düsseldorf MAKE-UP Mistrovství ČR, Celosvětové mistrovství v nail
designu NailPro Czech, týmovou soutěž ve složení vizážista, kadeřník a nehtový designer
TOP IMAGE LOOK a Mistrovství ČR profesionálních pedikérů Beauty Foot Cup Czech 2019.
Čekají Vás profesionální akce s vysoce kvalitní reklamní kampaní a velmi vysokou návštěvností.
Pro členy České podiatrické společnosti je na sobotu 28. 9. 2019 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
interbeauty.prague
interbeautyprague

VELETRHY V ROCE 2020 MAJÍ JIŽ SVÉ TERMÍNY A TO
w w w.podiatrie.cz
45
3. – 4. 4. 2020 A 9. – 10. 10. 2020

Podiatrické listy 2/2019

Relax ČPS roku 2019

na Lipně
Ing. Michaela Koušová
Přístrojová pedikúra,
Kralupy nad Vltavou

Rozkaz zněl jasně: 26. dubna se sejdeme
na záchytném parkovišti P1 Jelenka
v Českém Krumlově. Vše klaplo, všech
14 účastníků zájezdu se sešlo přesně na čas.
A tak nám začal třídenní Relax
České podiatrické společnosti.
První den jsme strávili v nádherném Českém Krumlově. Český Krumlov to má v posledním čtvrtstoletí
těžké. S velkou slávou zapsaný v roce 1992 na seznam
památek UNESCO se stal chloubou tehdejšího
československého turistického průmyslu, povinnou
zastávkou všech autokarových zájezdů, které rozvážejí
cizince z Prahy za rozptýlením po celé republice, a tak
to zůstalo dodnes. Ročně si Český Krumlov přijedou
prohlédnout bezmála dva miliony lidí, což jsme
na vlastní kůži také zažili.
Na parkovišti se nás ujala paní průvodkyně a provedla
nás historickým centrem města, známými i zajímavými místy a podala nám profesionální a poutavý
výklad. Nejdříve jsme se podívali do zámecké zahrady,
k otáčivému hledišti. Pak jsme se pokochali pohledy
na Krumlov z výšky a propletli jsme se mezi turisty
zámkem. Prošli jsme Latránem od Budějovické
brány k Lazebnickému mostu, poté jsme vystoupali
až na náměstí a tam se otočili a zamířili zase zpátky
k zámku. Trochu jsme si odpočinuli a posilnili se
v restauraci Eggenberg a po obědě jsme pokračovali,
už bez naší milé průvodkyně, v prohlídce státního
hradu a zámku. Navštívili jsme První prohlídkovou
trasu se zámeckou průvodkyní.
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První prohlídková trasa začíná na třetím
hradním nádvoří a trvá cca 60 minut.
Prohlédli jsme si původní renesanční
a barokní prostory, rozjímali jsme v kapli
svatého Jiří, pak jsme pokračovali renesančními místnostmi v prvním patře.
Ve druhém patře jsme si prohlédli barokní
prostory a prohlídku jsme zakončili
v Maškarním sále s malbami Josefa Lederera. Samozřejmě na závěr tak krásného
dne nesměla chybět kávička a posezení
v malebné kavárničce na břehu řeky.
Ubytovaní jsme byli v rekreačním areálu
Lipno Lake Resort na Lipně v komfortních apartmánech. Apartmány disponovaly plně vybavenou kuchyní, obývacím
pokojem, několika ložnicemi, vlastní
saunou a terasou s výhledem na lipenské
jezero. Bylo jasné, že se vyspíme do růžova
a plni sil na další, zážitky nabytý den.
Druhé ráno jsme odpluli z přístaviště
Marina na dvouhodinovou plavbu
po lipenském jezeře. Pluli jsme na lodi
„Adalbert Stifter" v jižní části jezera
v úseku Lipno nad Vltavou – Frymburk
a po cca 60 minutách se loď uprostřed
jezera otočila a jeli jsme zpět.
Odpoledne jsme navštívili Stezku korunami
stromů Lipno. Stezka na Lipně byla první
stezka svého druhu v České repub-
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V sobotu večer jsme společně povečeřeli v jednom
z apartmánů a následovala první část vzdělávacího
programu. Mudr. Martin Cejpek nám velmi poutavě vyprávěl
o praxi ortopeda, zodpovídal naše dotazy a předvedl vyšetření na podoskopu, během kterého popisoval nejčastější
ortopedické vady. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých
informací, ale i to, jak my, pedikérky a fyzioterapeuté můžeme
klientům pomoci a nasměrovat je na lékaře. Do pozdních
hodin jsme si povídali o nejčastějších deformitách nohou.
Pan doktor se s námi podělil o zážitky ze své praxe.

lice, přivítala své první návštěvníky
10. července 2012. Je citlivě začleněna do krajiny v okolí jezera. Součástí
Stezky jsou naučné didaktické prvky,
které nám rozšířily znalosti v oblasti
přírody, její ochrany a funkce lesa.
A protože jsme stále mladí a neopustila nás chuť po dobrodružství,
vyzkoušeli jsme si tři zážitkové stanice
s lanovými prvky – jsou umístěny
ve výšce 24 metrů! Vystoupali jsme
ale ještě výš, a to na 40metrovou
devítihrannou vyhlídkovou věž.
Ke stezce nás část vystoupala po turistické trase a část nás vyjela lanovkou.
Na cestu dolů jsme se také rozdělili,
někteří šli pěšky a někteří si nahoře
půjčili terénní koloběžku a zpestřili si
cestu dolů jízdou terénem.

V neděli ráno pokračoval vzdělávací program přednáškou
paní Milady Šafránkové z firmy SynCare, která byla zaměřena
na ošetření pleti pedikérek a na bio kosmetické krémy pro
naši praxi. I tato přednáška sklidila velký úspěch.
Následující přednáška byla v režii naší úžasné kolegyně
Ivany Kamencové, která aktivně cvičí jógu, a naučila nás, jak
při výkonu našeho povolání netrpět bolestmi zad a ramen.
Vysvětlila a předvedla nám správné návyky držení těla při
každodenním maratonu v naší práci.
Na poslední přednášku již nezbyl čas, tak nám kolegyně Eva
Ptáčková zpracovala téma syndromu vyhoření a zaslala ho
do našich emailů.
Po ukončení vzdělávacího programu jsme společně
poobědvali a rozjeli jsme se zpět do svých domovů. Shodli
jsme se na tom, že to byla další vydařená a perfektně
připravená akce, za kterou děkujeme Bc. Evě Ptáčkové
a České podiatrické společnosti. ●
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25%
U
REA

Krásnější paty
po celý rok

Pro rychlou regeneraci
suché, ztvrdlé a rozpraskané pokožky na patách
ODSTRANĚNÍ
ZHRUBLÉ
POKOŽKY

UREA
25%

ZMĚKČENÍ
HYDRATACE
REPARACE
OCHRANA

unikátní
Centipeda cunninghamii
extrakt

Rozdíl pocítíte za 3 dny!
Držitel patentu a ochranné známky:
Pearsceuticals AG, Hostattweg 2, Hergiswil, NW, Switzerland.
Výrobce/Výrobca/ Distributor v ČR/Dovozca do SR:
NextForce a.s., Fibichova 41, 537 01 Chrudim 4, Česká republika
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www.uxitol.com
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Pro více informací nás prosím
kontaktujte: info@uxitol.com
Doporučená cena v lékárně 99,- Kč
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Syndrom
diabetické nohy
Bc. Lenka Hasnedlová

I když je léčba pomocí léků
nebo aplikace injekčního
inzulínu velmi účinná, nelze
bez edukace a zapojení nemocných do léčby
diabetes dokonale léčit a kompenzovat. Bez
důsledné edukace nemocného nebo jeho
nezájmem o své onemocnění vzniká nejvíce
diabetických komplikací, které vedou k pozdní
komplikaci syndromu diabetické nohy.
Během své praxe v domovech seniorů se s touto
komplikací jako sestra setkávám nejčastěji.
Defekty způsobené syndromem diabetické
nohy mají vliv na psychickou stránku klienta
a ovlivňují celkově jeho zdraví.
Při pravidelné péči o nohy klientů s diabetem se
zaměřujeme na suchou pokožku a kožní defekty
– otlaky, hyperkeratózy, kuří oka, puchýře,
praskliny, plísně, změny barvy a teploty kůže
nohou.
Mezi příčiny, které jsou zdrojem vzniku kožních
defektů u našich klientů, patří především
bolest nártu, prstů a celých nohou při chůzi,
nesprávná obuv, drobné úrazy, dekubity,
ragády, plísňové infekce, popáleniny a panaricia. Nejčastějším a nejtypičtějším místem pro
vznik otlaků, mozolů a prasklin je ploska nohy
v místě příčné a podélné klenby. Dále pak prsty,
meziprstní prostory a pata.
Základem preventivní péče o nohy seniorů je
pravidelné prohlížení nohou. Správná péče
o nehty a kůži nohy má v prevenci důležité
místo. Denně provádíme kontrolu stavu kůže
u rizikových klientů.

Diabetes mellitus (cukrovka)
je neustále se rozšiřující
onemocnění, které je možné
v současné době dobře
kompenzovat.

Provádíme správnou hygienu nohou, nohy
dobře osušíme a nesmíme zapomínat na meziprstní prostory, které pečlivě a opatrně vysušujeme. Pravidelně odstraňujeme zatvrdlou
kůži, nohy promazáváme denně hydratačním
krémem.
Kazuistika popisuje případ 78leté klientky paní
Vlasty s diabetes mellitus 1. typu, dva roky je
léčena perorálními antidiabetiky. Z komplikací
přítomna chronická renální insuficience, otoky
nártů a prstů, lymfedém dolních končetin.
Od února recidivující defekt velikosti 6 x 2 cm
na zevní straně palce pravé dolní končetiny
v oblasti hyperkeratózy, která byla delší dobu
ošetřována borovou vazelínou, následně 3%
sal.-synderman. Mezi prsty nohou byl aplikován Batrafen krém. Po krátkodobém vyhojení
vždy následovala recidiva i přes důsledné ošetřování dolních končetin.
Počátkem května jsme začali aplikovat 2 x
denně balzám Uxitol25® obsahující 25% urey
ve spojení s kyselinou mléčnou a bohatou směsí
zvláčňujících, hydratujících složek. Výhodou
tohoto přípravku speciálně pro diabetiky je
obsah dvou rostlinných výtažků (Tea tree
a Centipeda cunningamii), které dokáží působit
proti kožním baktériím i kvasinkám. Po dvou
týdnech používání došlo k výraznému zlepšení
nálezu. Defekt se zmenšil, jeho velikost byla 3
x 1 cm. Po třech týdnech používání balzámu se
defekt zmenšil na velikost 1,5 x 1 cm. Současně
používáme Uxitol25 na suché a místy popraskané paty, které měla paní Vlasta „celý život“.
Je s výsledky používání balzámu spokojena
a vřele doporučuje všem sestřičkám, které již
svlékají ponožky a chodí naboso. ●
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Akce
a
kurzy
v druhém pololetí 2019 a v roce 2020
6 . 9. 2 0 1 9
" KURZ UNIBRACE SYSTÉM
Podiatrické centrum Medicia,
Daliborova 421/15, 709 00 Ostrava
Kontakt: Ing. Ludmila Maluchová,
www.podoland.cz, mobil: 777 703 501
sluzby.medicia@centrum.cz
1 3 . 9. 2 0 1 9, 1 8 . 1 0. 2 0 1 9
" INSTRUKTÁŽNÍ KURZ K OŠETŘOVÁNÍ
ZARŮSTAJÍCÍCH NEHTŮ METODOU
ARKADY
Podiatrické centrum Medicia,
Daliborova 421/15, 709 00 Ostrava.
Kontakt: Ing. Ludmila Maluchová,
www.podoland.cz, mobil: 777 703 501
sluzby.medicia@centrum.cz
2 8 . 9. 2 0 1 9
" PEDIKÉRSKÝ DEN ČESKÉ
PODIATRICKÉ SPOLEČNOSTI z.s.
veletrh WORLD OF BEAUTY AND SPA,
Praha – Letňany, velký sál, 9 .00–14. 45 hodin
Garant: MUDr. Miroslav Koliba MBA,
prezident České podiatrické společnosti z.s.
Jana Výmolová, předsedkyně podologickopedikérské sekce České podiatrické
společnosti z.s.
2 7. 9. 2 0 1 9
" IKEM, PRAHA, ZDRAVÁ NOHA…
ANEB PODIATŘI (NE)PODIATRŮM
1. symposium s přednáškami a workshopy
z klinické podiatrické praxe a diskuzí zástupců
odborných společností s pojišťovnami
a výrobci preventivních a léčebných pomůcek.
Odborní garanti: MUDr. Vladimíra Fejfarová,
Ph.D., MUDr. Miroslav Koliba, MBA
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4. 10. 2019 – 6. 10. 2019
" KURZ – ZÁKLADY PODIATRIE – I. ČÁST
URČENO PRO LÉKAŘE
Kód akce: 218092101 • cena: 4800 Kč
Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
charova@ipvz.cz • 261 092 461
Garant: MUDr. Marie Součková
Instruktorka: Mgr. Eva Chárová
4. 10. 2019 – 6. 10. 2019
" KURZ – PREVENTIVNÍ PÉČE O NOHY
DIABETIKŮ PRO NEZDRAVOTNÍKY
1. ČÁST
Kód akce: 209892102 • cena: 4800 Kč
Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
Garanti: MUDr. BÉM Robert,
Ph.D. MUDr. KOLIBA Miroslav, MBA
Instruktorka: Jana Hartmanová
hartmanova@ipvz.cz • 261 092 443
4. 10. 2019
" KURZ UNIBRACE SYSTÉM
Místo konání: Podiatrické centrum Medicia,
Daliborova 421/15, 709 00 Ostrava
Kontakt: Ing. Ludmila Maluchová,
www.podoland.cz, 777 703 501
sluzby.medicia@centrum.cz
18. 10. 2019 – 20. 10. 2019
" KURZ – PODIATRIE – ANALÝZA
POHYBU, VYŠETŘENÍ NOHOU
STATIKY A DYNAMIKY POČÍTAČOVÝM
PEDOBAROGRAFEM
Určeno pro lékaře absolventy kurzu Základy
podiatrie • Kód akce: 218092103 • cena:
4800 Kč • Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
Garanti: Prof. MUDr. Pavel Dungl DrSc.,
MUDr. Marie Součková
Instruktorka: Mgr. Eva Chárová
charova@ipvz.cz • 261 092 461
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23. 11. 2019
" PODIATRICKÉ MINIMUM
MUDr. Miroslav HAVRDA
MEDsport Hradec Králové s.r.o.
V Lipkách 1233/18a, 500 02 Hradec Králové
www.medsport.cz • info@medsport.cz

18. 10. 2019
" INSTRUKTÁŽNÍ KURZ K OŠETŘOVÁNÍ
ZARŮSTAJÍCÍCH NEHTŮ METODOU
ARKADY
Podiatrické centrum Medicia,
Daliborova 421/15, 709 00 Ostrava.
Kontakt: Ing. Ludmila Maluchová,
www.podoland.cz, mobil: 777 703 501
sluzby.medicia@centrum.cz
2 5 . 1 0. 2 0 1 9 O S T R AVA
" ZDRAVÁ NOHA...
ANEB PODIATŘI (NE)PODIATRŮM
1. symposium s přednáškami a workshopy
z klinické podiatrické praxe a diskuzí
zástupců odborných společností
s pojišťovnami a výrobci preventivních
a léčebných pomůcek.
Odborní garanti: MUDr. Vladimíra Fejfarová,
Ph.D.MUDr. Miroslav Koliba, MBA
1. 11. 2019 – 3. 11. 2019
" KURZ – PREVENTIVNÍ PÉČE O NOHY
DIABETIKŮ PRO NEZDRAVOTNÍKY
– 2. ČÁST
Kód akce: 209892103 • cena: 4800 Kč
Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
Garanti: MUDr. BÉM Robert,
Ph.D. MUDr. KOLIBA Miroslav
Instruktorka: Jana Hartmanová
261 092 443 • hartmanova@ipvz.cz
14. 11. - 16. 11. 2019
" SVĚTOVÝ PODIATRICKÝ
KONGRES FIP-IFP
USA, Florida Miami, Hyatt Regency hotel

24. 11. 2019
" TECHNICKÁ ÚPRAVA PODIATRICKÝCH
VLOŽEK
MUDr. Miroslav HAVRDA
MEDsport Hradec Králové s.r.o.
V Lipkách 1233/18a, 500 02 Hradec Králové
www.medsport.cz • info@medsport.cz
6. 12. 2019 – 8. 12. 2019
" ZÁKLADY PODIATRIE – II. ČÁST
URČENO PRO LÉKAŘE
Kód akce: 218092102 • cena: 4800 Kč
Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
Garant: MUDr. Marie Součková
Instruktorka: Mgr. Eva Chárová
charova@ipvz.cz • 261 092 461
TERMÍN: 6. 12. 2019
" KURZ UNIBRACE SYSTÉM
Podiatrické centrum Medicia,
Daliborova 421/15, 709 00 Ostrava
Kontakt: Ing. Ludmila Maluchová,
www.podoland.cz, 777 703 501,
sluzby.medicia@centrum.cz
13. 2. 2020
" MULTIDISCIPLINÁRNÍ PŘÍSTUP V PÉČI
(NEJEN) O NOHY DIABETIKŮ
Ostrava, Černá louka
Garant: MUDr. Miroslav Koliba, MBA
Tradiční akce pro odborníky v péči o nohy
v novém pojetí. Výstaviště Černá louka.
11. 6. – 13. 6. 2020
" MEDSPORT SYMPOZIUM HRADEC
KRÁLOVÉ
Hradec Králové, hotel Tereziánský dvůr
MUDr. Miroslav Havrda, www.medsport.cz
724 310 219 • info@medsport.cz
w w w.podiatrie.cz
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Mezioborový zpravodaj
České podiatrické společnosti z.s.

Účastníci 18. sjezdu České podiatrické společnosti z.s.

11. 5. 2019 Praha
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