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Vážení členové České 
podiatrické společnosti,

s ohledem na pandemii 
nemoci COVID-19 jsme 
nemohli uskutečnit sjezd 
České podiatrické společnosti 
v řádném termínu. Vedení 
společnosti proto rozhodlo 
o spojení dvou akcí, tak 
abychom Vám umožnili jak 
vzdělávání, tak uplatnění 
Vašeho aktivního členství 
v naší odborné společnosti. 

Spojili jsme Pedikérský den ČPS se sjezdem společnosti. Po  domluvě s  pořadatelem výstavy jsme 
zvolili pátek 9. října 2020. Začátek akcí bude od 11.00 hodin. Sjezd bude krátký, probereme důležité 
zprávy. V případě, že budete potřebovat pomoci s registrací nebo úpravou své registrace na webových 
stránkách České podiatrické společnosti, budeme Vám v sobotu k dispozici na stánku společnosti.      

 Datum: 9. 10. 2020, 11.00 – 16,50 hod  
 Místo: velký sál, veletrh FOR BEAUTY,  
  PVA EXPO Praha-Letňany

PRAHA
9. řijna 2020

&19. Sjezd České podiatrické společnosti z.s.  
Pedikérský den České podiatrické společnosti z.s.
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19. Sjezd České podiatrické společnosti z.s.  
Pedikérský den České podiatrické společnosti z.s.

P R O G R A M  P E D I K É R S K É H O  D N E :

11.00 – 11.30 Prezence
11.30 – 11.40 Úvodní slovo prezidenta a předsedkyně 

podologicko – pedikérské sekce  ČPS z.s.
11.40 – 11.55 Na co pedikúra nestačí  

Marta Křížová, Jitka Danielová Dis.,  
Podiatrická  ambulance IKEM

11.55 – 12.10 ProntoMan a Arkady přípravky v praxi, 
kazuistiky  Ing. Ludmila Maluchová,  
Medicia Ostrava

12.10 – 12.30 Individuální silikonové korektory   
MUDr. Marie Součková, Martina Nečasová

12.30 – 13.00 Profil společnosti Podospecial Italy– Zanni, 
působící na poli podiatrie více než padesát 
let, Martina Nesvadbová

13.00 – 13.15 Syndrom vyhoření – Mgr. Eva Ptáčková
13.15 – 13.30 Mechanismus účinku domácí péče BIS BIS  

Mgr. Kristýna Vávrová
13.30 – 13.45 Prezentace masážních ortopedických 

podložek Ortodon – Tereza  Poučková
13.45 – 14.00 LIGASANO polyuretanová pěna – jako 

všestranný pomocník nejen v oblasti 
podologie, Jan Wieland

14.00 –  14.30  Přestávka

1 9 .  S J E Z D  Č E S K É  P O D I AT R I C K É 
S P O L E Č N O S T I  z . s . 

Z A S E D Á N Í  VA L N É  H R O M A DY

14,15 – 14,30 Prezence a předání hlasovacích lístků 
členům společnosti 

14.30 – 14.45 Zahájení a volba členů do komisí: 
mandátová, návrhová, volba skrutátorů

14.45 – 15.30 Zpráva prezidenta a viceprezidentů 
o činnosti za rok 2019 (zpráva o činnosti 
společnosti, webovky, FIP-IFP, akce atd.)

15.30 – 16.00 Zpráva předsedy dozorčí rady 
o hospodaření za rok 2019, návrh 
rozpočtového provizoria na rok 2020

16.00 – 16.15 Zpráva předsedkyně podologicko-
pedikérské sekce za uplynulé období

16.15 – 16.25 Návrh termínu 20. sjezdu České 
podiatrické společnosti

16.25 –  16.45 Schválení usnesení sjezdu
16.50 Závěr sjezdu
Diskuze probíhá ihned po přednesení zpráv jednotlivými přednášejícími.

Registrace na e-mail: vymolovajana@email.cz  
nejpozději do 26. 9. 2020 ●
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Zpráva prezidenta  
České podiatrické společnosti 

za rok 2019 
MUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M.
Prezident ČPS

Vážení členové České podiatrické společnosti. Plánovaný 19. sjezd společnosti 
se s ohledem na pandemii nemoci COVID-19 nemůže uskutečnit v řádném 
termínu. Plánovali jsme sjezd celkem na dva dny, kdy jsme měli připravený 
program a domluvené sponzory. Epidemiologická situace nám ale setkání 
v květnu neumožní. Standardně na sjezdu předkládá prezident zprávu členům ŘR 
a následně valné hromadě, která schválí zásadní změny ve stanovách, sídle atp. 
Prezident spolu s předsedou dozorčí rady také předkládá zprávu, jak hospodařil. 

Dovolte mi Vás obeznámit se zprávou prezi-
denta za rok 2019.

Valná hromada dle čl. 6 bude svolána 
9. října 2020 v  rámci pedikérského dne 
na výstavě FOR BEAUTY na výstavišti PVA EXPO 
Praha v  Letňanech. S  ohledem na  epidemio-
logická rizika nepovažujeme za  vhodné v  roce 
2020 svolávat více akcí než tuto jednu.

Česká podiatrická společnost je nadále 
členem FIP-IFP, jehož jednání se v  listo-
padu 2019 účastnili MUDr. Koliba a Mgr. Fráňa 
v Miami. Zprávu z jednání je možné najít v aktu-
álních podiatrických listech. Za  příspěvek 
na cestovní náklady společnosti děkujeme.

Česká podiatrická společnost v roce 2018 měla 
235 platících členů, v  roce 2019 zaplatilo 299 
členů a v roce 2020, v době psaní dopisu bylo 
uhrazeno 210 členských poplatků. Členský 

příspěvek je nadále ve výši 1 000 Kč a je domi-
nantním zdrojem financování společnosti.

V listopadu roku 2018 se podařil 1. vicepre-
zidentce MUDr.  Marii Součkové převratný 
krok. Jednalo se o  úhradu přístrojové pedi-
kúry z  fondu prevence Všeobecné zdravotní 
pojišťovny. Prezident na  její činnost navázal 
a obdobnou formou zajistil úhradu preventivní 
péče o nohy diabetiků z fondů prevence Revírní 
bratrské pokladny zdravotní pojišťovny a České 
průmyslové zdravotní pojišťovny koncem roku 
2019. 

V  souvislosti s  novelou zákona č. 48/1997 Sb. 
o veřejném zdravotním pojištění došlo od 1. 12. 
2019 ke  změně stávajících kódů u všech zdra-
votnických prostředků (ZP), které byly regis-
trovány v  číselníku VZP a  přihlášeny u  Stát-
ního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). To bylo 
zásadní pro změnu preskripce diabetické 
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obuvi, kterou může nově bez schválení reviz-
ního lékaře předepisovat nejen diabetolog, 
ale také ortoped, rehabilitační lékař, protetik, 
chirurg, angiolog a  revmatolog. Změnily se 
i podmínky pro předepisovaní stélek.

V roce 2019 na podzim proběhl také první kurz 
„Preventivní péče o  nohy diabetiků pro 
nezdravotníky“ – Implementace mezinárod-
ního doporučení The Point (D-foot a  FIP-IFP) 
na  půdě IPVZ pod vedením MUDr.  Béma 
a  MUDr.  Koliby. Nadále běží kurz Podiatrie I. 
vedený prim. MUDr.  Součkovou, navazující 
kurz Podiatrie II. je určen pro absolventy kurzu 
Podiatrie I. a  zaměřuje se na  rozšíření základ-
ních vědomostí a  digitální plantoskopii. Dále 
proběhla akce Podiatři (ne)Podiatrům pod 
odbornou gescí MUDr. Fejfarové a MUDr. Koliby 
v  Praze a  Ostravě za  účasti pojišťoven, kde se 
nám podařilo prosadit zájmy ČPS a  reálně 
ukázat spolupráci s  ČDS, která je směřována 
zejména k prevenci u diabetiků. 

Největší úspěch roku 2019, který se přenáší 
do roku 2020, je spuštění nových webových 
stránek společnosti. Nové webové stránky 
nám umožnili e-registraci všech členů a mnoho 
dalšího o čemž pojednávají aktuální PL (veřejně 
přístupná část umožňuje náhled na  článek 
o nových stránkách). 

Chtěl bych vyjádřit velké poděkování zejména 
Janě Výmolové, která v  rámci sekce denně 
pracuje s členy na stránkách společnosti.

" Nadále je cílem společnosti: 

Kooperace členů společnosti, 
rozšířit povědomí o podiatrii – 
společné odborné akce, vzájemná 
podpora oborů, zastřešení 
spolupráce oborů a odborníků, 
výhledově časopis Praktická 
podiatrie, docílení intenzivnější 
podpory od firem a propagace 
Světového dne podiatrie. 
a propagace světového dne 
podiatrie. ●
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Hospodaření 
společnosti za rok 2019  
a návrh pro rok 2020

Vážení členové České podiatrické společnosti z.s.,

Ve  spolupráci s  předsedou Dozorčí rady MUDr.  Jaroslavem Luxem Ph.D.  předklá-
dáme výsledky hospodaření za rok 2019, které jednomyslně schválila DR a ŘR naší 
společnosti. V případě příznivé epidemiologické situace předpokládáme standardní 
schválení v rámci Pedikérského dne, a to 9. října 2020 v Praze, kdy proběhne také 
schůze valné hromady.

Osobně a prostřednictvím emailu jsem jednal s vedením a souhlas byl jednoznač-
ný, proto lze konstatovat následující:

„Řídící rada a Dozorčí rada vyjadřuje souhlas s hospodařením České podiatrické 
společnosti za rok 2019 a akceptuje návrh na rozpočtové provizorium pro rok 2020 
předložený prezidentem”.

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M. 
V Ostravě dne 23. 5. 2020 

 Poznámka:
 Paní účetní pouze jinak účtovala 

účty 501240 a  518440 – jedná 
se stále o  Podiatrické listy. Také 
jinak účtovala na  účtu 51210 
a  518700 – ale stále se jedná 
o  cestovní náklady. Dominantní 
příjmy: členské příspěvky, reklama 
v  různé formě, přednášky PP day. 
Dominantní výdaje: Podiatrické 
listy, cestovní náklady, mzdy. 
V  roce 2019 chybí uhrazené nové 
webové stránky, tj. reálný zisk by 
byl o  52  000 Kč nižší. Položka se 
přesouvá do  roku 2020 (tj. reálný 
zisk by byl cca 39 000 Kč.)
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Z P R ÁVA  O   H O S P O D A Ř E N Í  S P O L E Č N O S T I  Z A   R O K  2 0 1 9 
A   P L Á N  P R O  R O K  2 0 2 0

Česká podiatrická společnost díky pravidelné poradě prezidenta společnosti s prvním a druhým vice-
prezidentem vede své hospodaření s úspěchem. Každý krok pečlivě zvažujeme a do detailu propočí-
táváme výdaje. Hospodaření podléhá kontrole dozorčí rady.

Aktuální stav financí:
Ke dni 26. 4. 2020 je na účtu společnosti 306 525,63 Kč.
V pokladně je 744 Kč.
Na účtu je 409 EUR.

Hospodaření společnosti v roce 2018:
Výdaje: 543 442 Kč. Příjmy: 561 172 Kč. Zisk: 17 730 Kč.
Hospodaření společnosti v roce 2019:
Výdaje: 545 527 Kč. Příjmy: 639 943 Kč. Zisk: 91 416 Kč.*

MUDr. Jaroslav Lux Ph.D. a MUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M. 

Plán hospodaření na rok 2020 

kopíruje výdaje a příjmy z minulých let. Zohledněn je výpadek zdrojů (což znamená 
pokles členů a  také skutečnost, že se nebude konat sjezd, který přinášel zisk). Je 
navržen provizorní rozpočet se ztrátou, která je plánována zhruba v poloviční výši 
než zisk za poslední dva roky. Bude se jednat o rozpočtové provizorium s ohledem 
na  skutečnost, že valnou hromadu momentálně nelze svolat v  řádném termínu. 
Aktuálně se vedení soustředí na šetření a úsporu. Provizorní rozpočet bude před-
ložen v náhradním termínu, nicméně již ke sklonku účetního období.

V  roce 2020 byly uhrazeny webové stránky: zde jde o  přenesení plánu na  rok 2019 
do roku 2020.

Bude chybět zisk z PP day z  jara, ze sjezdu, jistý pokles způsobily také nové webové 
stránky (odliv členů) a jistě i krize navozená pandemií nemoci COVID-19.

Předkládáme rozpočtové provizorium schválené řídící radou a  dozorčí radou. 
Schválení předpokládáme dodatečně na  valné hromadě v  říjnu 2020. S  ohledem 
na skutečnost, že se de facto jedná o kopii výdajů za rok 2019 poníženou o cestovní 
náklady, předpokládáme jasný souhlas.

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M.
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Skupina 5 Rok 2018 Rok 2018 
hl.sk.spolu 

Návrh 
na rok 2019 

Rok 2019 Návrh  
na rok 2020  

501200 Materiál, trička, potisk 17 476,00 20 000 16337 20 000

501230 Režijní materiál  1 308,00 5 000 11677 10 000

501240 Časopis PL 105 040.10 105 000

501500  Spotřeba DDHM 
(tiskárna/repro)

4 895,00 17 000 17867 5 000

501 23 679,00 150 921,1 140 000

51210 Jízdné / letenky 20 500,00

512 20 500,00 50 000*

513 Náklady / reprezentaci 5 831,00 431 1000

513 5 831,00 10 000 431

518100 Telefonní poplatky  8 594,17 0 2 515,94 0

518130 Poštovné  30 289,00 40 000 20 396 22 000

518200 Poplatek FIP 12 769,90 12 500 15 000

518300 Účetní práce 24 200,00 24 200 26 620 26 000

518400 Doména, prezentace 11 423,40 70 000 52 000

518440 Grafické práce 141 869,00 100 000 10 875 10 000

518500 Nájem nebyt. prostor   25 098,00 9 924 9 923 10 000

518600 Pronájem WIFI 1 654,00 0 18 98,7 2 000

518700 Ubytování, pracovní 
cesty, akce, parkování 

94 523,00 0 59 025* 25 000

518999 Nedaňové náklady 300 0

518900 Služby - veletrhy, akce 40 794,51 60 000 123 134,69 20 000

51891 Služby z minulých let 16 752,95 0

518 426 117,93 254 688,7 182 000

521 Mzdové náklady 61 366,00 61 366,00 13 4000 136 446

521 136 446 140 000

525 Ostatní, soc. pojištění 400

525 400

545 Kurzové ztráty 1 09,13 0

549910 Zaokrouhlení 0,72

54920 Poplatek banky 5 839,00 2 640,98

549 5 839,00 1 700 2 640,26 2 700

Celkem skupina 5 543 442,06 554 324 545 527,06 465 700



 w w w . p o d i a t r i e . c z  9

Podiatrické listy 2/2020

Skupina 6 Rok 2018 Rok 2018 
hl.sk.spolu 

Návrh 
na rok 2019 

Rok 2019 Návrh  
na rok 2020  

602100 Tržby reklama, 
prezentace  

128 082,84 192 397,16 90 000

Trika 30 000

www 50 000

602200 Tržby pronájem 
výstavního stánku 

33 359,00 63 643 30 000

Sjezd 109 500

602400 Tržby inzerce, články 
Podiatrické listy 

68 073,00 3 921 30 000

PL 25 000

602600 Tržby kurzovné, 
vstupné  

96 358,00 45 000 77 878 10 000

PP day 325 872,84 40 000

602 337 839,16

645 Kurzové zisky 104,23

645 104,23

684 Členské příspěvky  250 000

684 235 300,00 280 000 299 000

Celkem skupina 6 561 172,84 564 500 636 943,39 410 000

Zisk 17 730,78 -10 176,00 91 416,33 -55 000

 

Hospodaření 
za rok 2019 a návrh na rok 2020
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SPONZOŘI

PŘ IHLASTE SE A VYHRAJTE VÝHRY 
V HODNOTĚ 250.000 Kč/9.350 EUR!

10. 10. 2020 – VELETRH FOR BEAUTY, PRAHA,
www.BeautyFootCup.cz

Mistrovství ČR profesionálních pedikérů

BEAUTY FOOT CUP
CZECH 2020

NEJVĚTŠÍ VÝHRY V HISTORII SOUTĚŽE - TŘI 
PODOLOGICKÉ PŘÍSTROJE HADEWE PRO VÍTĚZE!

GLUE-ON BRACE
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Před několika měsíci v září jste se stala 
mistryní ČR v profesionální pedikúře pro rok 
2019. Co se u Vás od té doby změnilo?
Od soutěže sice uplynulo několik měsíců, ale 
z titulu se stále raduji. Posouvá mě dál a mo-
tivuje. Na základě toho se dále vzdělávám 
a neusínám na vavřínech. V zásadě se u mě 
nic nezměnilo, svou práci nadále dělám, jak 
nejlépe umím a odměnou je mi dobrý pocit 
z odvedené služby a spokojený zákazník.
 
Jaké jsou reakce Vašich klientů, když je nyní 
ošetřuje mistryně ČR?
Reakce jsou velice milé. Mnoho klientů mě 
podporovalo už před soutěží a někteří se, mám 
pocit, z vítězství radovali víc než já. K tématu 
soutěže se v průběhu roku často a rádi vrací-
me.
 
Co Vás přimělo přihlásit se do soutěže?
Byla to touha po odborné zpětné vazbě. Vždy 
jsem svou práci odváděla a odvádím s nej-
lepším vědomím a svědomím, ale hodnocení 
odborné poroty je utvrzením, že svou práci 
dělám opravdu dobře.
 
Jako vítězka jste obdržela řadu hodnotných 
cen včetně hlavní ceny profesionálního, 
nehlučného přístroje hadewe Medeas Light. 
Jak se Vám výhry líbily?
Ještě jednou děkuji všem sponzorům, ceny 
byly opravdu hodnotné a všech výher si velmi 
vážím. Hlavní cena v podobě nehlučného pří-
stroje mi udělala obrovskou radost.
 
Pracujete s tímto přístrojem, a pokud 
ano, jak se Vám líbí nehlučná bezuhlíková 
technologie?
Zhruba 8 let jsem pracovala s Helius Light 
a zpočátku jsem se ho nechtěla vzdát. Nový 
nehlučný Medas Light mě ale velmi rychle pře-
svědčil. Jako veliké plus vnímám vysoce sací 
motor, dotykový displej a možnost ukládání si 
obrázků a videí jednotlivých ošetření. Práce 
s ním je opravdu radost.
 

Co podle Vás stojí za Vaším úspěchem? 
Budete se dál vzdělávat ve svém oboru?
Myslím si, že je to převážně zájmem o obor. 
Dělám svou práci ráda a jako u každého 
povolání to je na výsledcích vidět. Jak jsem již 
zmiňovala, důležité je neusnout na vavřínech. 
Cítím, že je stále co zdokonalovat, ale bez 
zájmu by to prostě nefungovalo. V roce 2018, 
kdy jsem si ze soutěže odvezla stříbro, jsem 
nasávala jako houba a chystám se rozhodně 
nasávat dál.

 
Doporučila byste i ostatním kolegyním, aby 
se zúčastnily také soutěží např. Beauty Foot 
Slovakia nebo Beauty Foot Cup Czech 2020?
Milé kolegyně, určitě neváhejte. Účast na BFC 
doporučuji. Je to jedinečná příležitost, jak se 
dozvědět mnoho nového, rozšířit si obzory 
a zároveň se setkat s mnoha odborníky ze svě-
ta pro  pedikúry. Soutěž Beauty Foot Cup vás 
bude bavit i motivovat.
 
Jaký je Váš názor na kvalitu poskytovaných 
služeb u nás v ČR?
Kvalita pedikérských služeb se z mého po-
hledu určitě zvyšuje. Myslím si, že přínosem 
je nabídka odborných seminářů a kurzů pro 
pedikéry.

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně 
dalších úspěchů v práci tak v osobním životě. 
Organizátoři soutěže Jiří Vykydal a Jana
Petřinová.

Rozhovor s vítězkou Mistrovství ČR v profesionální 
pedikúře BEAUTY FOOT CUP CZECH za rok 2019
a stříbrnou za rok 2018 paní Kristinou Mesarčovou.
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Zápis z výročního 
jednání 

FIP-IFP 
ze dne 13. 11. 2019 v Miami

Následující text poskytuje zápis, který jsme obdrželi v červnu 2020 z jednání, 
které proběhlo v listopadu v USA v Miami. Poskytuje obraz o rozsahu a jednání 
Světového výboru FIP-IFP. Jedná se o volný překlad zápisu. 

Dnes již některé informace nejsou aktuální. V době vydání Podiatrických listů již bylo absolvováno 
jednání, které se původně mělo konat ve Štrasburku. Jednání proběhlo on-line, zpráva o jednání bude 
zveřejněna v podiatrických listech.

1 .  B O D Ú V O D 

Christian Jérôme, prezident FIP-
-IFP, spolu s minulým prezidentem 
Dr.  Matthewem G. Garoufalisem, 
který byl jmenován předsedou Svě-
tového kongresu podiatrie v  USA 
v  roce 2019, přivítal členy Meziná-
rodní federace podiatrů na  tomto 
důležitém zasedání, které se koná 
den před Světovým kongresem po-
diatrie v roce 2019.

2 .  B O D P Ř E D S TAV E N Í 
Ú Č A S T N Í K Ů 

Navazuje představení jednotlivých 
účastníků z členských států (tab 1), 
každý se osobně představil.
Přítomných je 24 hlasů a 1 zástupce 
(Asociace Marocaine Scientifiques 
des Podologues [AMSP] při Fédérati-
on Nationale des Podologues). Všich-
ni přítomní členové jsou informováni 
o svých členských poplatcích.
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Přehled úlohy výkonného ředitele:

"	 Podpora chodu FIP-IFP,
"	 podpora výborů FIP-IFP,
"	 komunikace: web, sociální 

média,
"	 vedení: strategické 

směřování společnosti,
"	 strategické spojenectví: 

D-Foot, EWMA, ISDF,
"	 sekretariát: sleduje 

e-maily / kontaktuje členy,
"	 organizace Světového 

kongresu – podpora 
zapojených lidí,

"	 mluvčí FIP-IFP,
"	 určuje strategický směr: 

Bílá kniha (White paper),
"	 firemní rozvoj.

Výkonný ředitel vydává měsíční zpra-
vodaj, čtvrtletní časopis Footsteps a je 
aktivní ve  federacích na  Facebooku, 
Instagramu, LinkedInu a  Twitteru. 
Navíc je s  členy v  osobním kontak-
tu prostřednictvím e-mailu, faxu 
a  telefonu. Aktivita na  sociálních 
médiích podporovala dosah fede-
race. Z Facebooku je patrné, že v ro-
ce 2018 dosáhly příspěvky více než 
2 800 shlédnutí a v roce 2019 to bylo 
37 000.

Pokud jde o  hledání firem pro part-
nerství, byl rok 2019 dobrým rokem: 
byla navázána spolupráce s mnohými 
firmami.

V roce 2019 hrála významnou roli také 
Bílá kniha, která přetvořila budouc-
nost federace, jejíž vytvoření bylo 
časově náročné. Výkonná ředitelka 
děkuje všem členům za  jejich anga-
žovanost a důvěru a doufá ve světlou 
budoucnost federace a podiatrie.

Jsou přítomni následující členové výkonné rady FIP-IFP: 
Christian JEROME – předseda,
Bradley SONNEMA – místopředseda,
Jose García MOSTAZO – generální tajemník,
Ekaterini KALYKAKIS – pokladník,
Minna STOLT – člen představenstva,
Matthew G. GAROUFALIS – minulý prezident,
Caroline TEUGELS – výkonná ředitelka.

3 .  B O D  S C H VÁ L E N Í  P R O G R A M U  S C H Ů Z E

Předseda žádá o  schválení programu dnešního jednání 
zaslaného dne 13. září 2019 a  dokumentů, které náleží 
k danému jednání.

4 .  B O D Z Á P I S  Z   VA L N É H O  S H R O M Á Ž D Ě N Í 
F I P - I F P  2 0 1 8  Z E  D N E  1 9 .  K V Ě T N A  2 0 1 8 
V   H O N G KO N G U

Předseda žádá o schválení zprávy ze zápisu z valné hro-
mady 2018. To zahrnuje změny provedené ve zprávě valné 
hromady 2017 k  bodu 4. Zápis z  valné hromady FIP-IFP 
2018 ze dne 19. května 2018 byl schválen.

5 .  B O D Z P R ÁVA  P Ř E D S E DY  F I P - I F P 
C H R I S T I A N A  J É R Ô M A

Prezident FIP-IFP Christian Jérôme diskutoval o změnách 
FIP a  také o  tom, co se stalo během posledních 18 mě-
síců jeho předsednictví. Upozornil na  marketingové cíle 
společnosti, na  potřebu harmonizace podiatrie a  řádné 
definice povolání celosvětově. Vyzdvihl Mezinárodní den 
podiatrie a jeho celosvětový průnik.

6 .  B O D Z P R ÁVA  V Ý KO N N É  Ř E D I T E L K Y 
F I P - I F P  C A R O L I N E  T E U G E L S O V É

Výkonná ředitelka Caroline Teugelsová krátce představila 
sama sebe, kdo je, role a co dělá pro FIP-IFP. Představila 
výsledky dopadu sociálních médií týkajících se Mezi-
národního dne podiatrie. Hovořila o  podpoře FIP-IFP ze 
strany firem. Ve své funkci působí od září 2015 a pracuje 
ve své domovské kanceláři v Belgii. Od února 2018 spolu-
pracuje s  Raphaëllou de Sousa Barros. Na  rozpočet to 
nemělo žádný vliv, protože to vyplývá z platu poskytova-
ného z Evropského parlamentu.
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7.  B O D Z P R ÁVA  P O K L A D N Í K A 
E K AT E R I N Y  K A LY K A K I S O V É

V roce 2019 má FIP-IFP 25 členských asociací, 
které uhradily příspěvek člena. Průběžný 
rozpočet za  rok 2019 je ve  výstavbě a  bude 
projednán ve Štrasburku během valného shro-
máždění v červnu 2020.

Zpráva auditorek: paní Pauline Wilsonová 
a  paní Donja Lansinková, auditorky jsou 
s rozpočtem a transparentností, kterou FIP-IFP 
v  průběhu let zlepšila, spokojeny. Auditorky 
předložily doporučení, aby příště kontrolovali 
rozpočet členové s účetní zkušeností.

Rozpočet v  roce 2020: S  novým fondem 
FIP-IFP byl navržen pro rok 2020 předběžný 
rozpočet: 

"	 Paní Heidi Corcoranová navrhla omezit 
časopis Footsteps pro nadcházející rok kvůli 
nedostatku financí v rozpočtu na rok 2020. 
V roce 2020 v červnu bude valné hromadě 
předložen návrh vydávat časopis Footsteps 
pouze jednou ročně. Návrh byl přijat.

"	 Byl předložen návrh na schválení členských 
příspěvků pro rok 2020 – navrženo bylo 
950 eur za sdružení bez ohledu na velikost 
členské asociace. Zatímco se o této otázce 
diskutovalo na výkonném zasedání, byly 
vzneseny četné připomínky. Bylo navrženo 
zřízení pracovní skupiny, která by o tomto 
tématu jednala a prozkoumala další metody 
pro nadcházející roky, což bylo schváleno. 
Projednával se návrh 650 eur a pro členy 
evropského prostoru pak poplatek 2,5 eura 
na 1 člena.

Schváleno bylo 5 bodů hospodaření (zprá-
va, finanční výkaz a  zpráva auditorů za  rok 
2018 a  2019, prozatímní rozpočet na  období 
od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 a členské 
příspěvky na rok 2020 – budou projednány).

8 .  B O D Z P R ÁVA  P Ř E D S E D K Y N Ě 
V Ý B O R U  P R O  M E Z I N Á R O D N Í 
M Ě S Í C  P É Č E  O   Z D R AV Í  N O H O U 
E K AT E R I N Y  K A LY K A K I S O V É

Zpráva o  dopadu sociálních médií je rozdána 
všem členům a  je k dispozici online na webo-
vých stránkách FIP-IFP. (Dostupné na: https://
www.fip-ifp.org/world-foot-health-aware-
ness-month/) 

Všem členům děkujeme za jejich úsilí a všichni 
se těšíme na kampaň v roce 2020. 

9 .  B O D Z P R ÁVA  P Ř E D S E DY 
E V R O P S K É  R A DY  P O D I AT R Ů 
( E C P )  C A R L E S E  V E R G E S E

Předseda ECP Dr. Carles Verges podává přehled 
o  činnosti ECP. Jednou z  důležitých realizova-
ných aktivit je rok 2019, kdy byla vyvinuta spolu-
práce Erasmus+ Grant Application Knowledge 
Alliance – ECP. Grant nebyl schválen. V  roce 
2020 bude proveden druhý pokus o  získání 
prostředků na podporu tohoto projektu. 

Od roku 2020 bude ECP fungovat jako regionální 
část FIP-IFP. Součástí tohoto sdružení budou 
všichni členové FIP-IFP v  Evropském hospo-
dářském prostoru. Na otevřené schůzi výkonné 
rady ECP dne 13. listopadu 2019 byla projednána 
Bílá kniha o evropských podiatrech 2030. Z toho 
vyplývá, že ECP bude mít samostatný rozpočet 
a  zdroje budou vyčleněny pouze na  fungování 
ECP. Poplatek ECP bude 2,5 eura za  každého 
člena členské asociace. Bílá kniha ECP je 
dostupná na: https://www.podiatrie.cz/cz/
podiatricke-periodika/zahranicni-tisk/

Návrh na  schválení fungování ECP jako regio-
nální části FIP-IFP s vyhrazeným rozpočtem byl 
přijat. 



 w w w . p o d i a t r i e . c z  15

Podiatrické listy 2/2020

1 0 .  B O D  Z P R ÁVA  P Ř E D S E DY 
M E Z I N Á R O D N Í H O  N Á B O R O V É H O 
V Ý B O R U  ( I R C )  D AV I D A  D U N N I N G A

Předseda IRC David Dunning podává krátký 
přehled o  práci provedené v  daném roce 
na  základě nových kritérií pro členství ve  fede-
raci. Je potěšen, že se dvě sdružení chtějí stát 
členem FIP-IFP: Portugalská asociace podiatrie 
a Rumunská asociace podiatrie. 

Navrhuje se návrh přivítat podiatrické sdružení 
Portugalska jako plnoprávného člena FIP-IFP, 
rovněž tak přivítat podiatrickou asociaci Rumun-
ska jako dočasného člena. Návrh je jednomyslně 
schválen.

1 1 .  B O D  Z P R ÁVA  P Ř E D S E DY 
V Ý KO N N É  R A DY  F I P - I F P 
C H R I S T I A N A  J É R Ô M A

Vzhledem k tomu, že FIP-IFP pracovala na nové 
struktuře a  nenavrhují se žádné změny stanov, 
dokud nebude schválena Bílá kniha, nebudou 
navrženy žádné změny. 

1 2 .  B O D  Z P R ÁVA  P Ř E D S E D K Y N Ě 
V Ě D E C K É H O  V Ý B O R U  PA U L I N E 
W I L S O N O V É

(bývalá Mezinárodní akademie podiatrických 
lékařských pedagogů) Paní Pauline Wilsonová 
podává přehled o  problémech, které nastaly 
od poslední valné hromady. To zahrnuje propa-
gaci projektu The POINT (projekt spolupráce 
s  D-Foot International), nastavení programu 
pro Světový kongres FIP 2019, spolupráci EWMA 
a  mnoho dalšího. Plán na  příštích 7 měsíců je 
rozvoj programu CPD (pokračující profesní rozvoj 
podiatrů). Bude proveden průzkum a  zaslán 
členům, aby FIP-IFP věděla, čeho chtějí členové 
dosáhnout v  nadcházejících letech. Globální 
prohlášení bude vydáno na příštím valném shro-
máždění v červnu 2020. 

1 3 .  B O D  B Í L Á  K N I H A  F I P - I F P

Na  základě pozitivní zpětné vazby členů smě-
rem k FIP-IFP 2.0, kde jsou klíčová slova důvě-
ra a  transparentnost, navrhuje výkonná rada 
FIP-IFP následující jasnou strukturu plánů pro 
FIP-IFP – ta je obsažena v Bílé knize (dostupné 
na  www.podiatrie.cz). Daný dokument zo-
hledňuje činnosti organizované FIP-IFP, z nichž 
mají prospěch všichni členové stejným způso-
bem. Dokument je postaven na 4 pilířích pod-
porujících práci profesionálů v oboru (viz minu-
lé Podiatrické listy).

1 4 .  B O D  V Ý B O RY:  V Ý Z VA 
K   N O M I N A C I

Je požadováno jmenování do pozic ve výborech 
FIP-IFP na valné hromadě 2020.
"	 Světový výbor pro informovanost o zdraví 

nohou (WFHAMC), 3–5 osob.
"	 Výbor pro přidružení (AAC), 3–5 osob.
"	 Vědecký výbor (bývalá akademie), 3–5 osob.
"	 Mezinárodní náborový výbor, 3–5 osob.

Nominace proběhne na valné hromadě v červnu 
ve  Štrasburku. Carles Verges bude nominován 
jako předseda ECP na valné hromadě ve Štrasb-
urku v červnu 2020. Návrh na schválení prodlou-
žení funkčního období Carlese Vergese jako 
předsedy ECP do příštího valného shromáždění 
byl jednomyslně schválen.

1 5 .  B O D  Ž Á D O S T  Z Á J E M C E 
O   S P O L U O R G A N I Z O VÁ N Í 
S V Ě T O V É H O  KO N G R E S U 
P O D I AT R I E  F I P  V   R O C E  2 0 2 3

Na Světový kongres 2023 byl podán požadavek 
k  vyjádření zájmu o  pořádání kongresu. V  tuto 
chvíli zatím žádné členské sdružení nemá 
zájem o  spoluorganizování Světového kongresu 
2023. Lokalita kongresu 2023 bude projednána 
na příštím valném shromáždění v roce 2020.
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1 6 .  B O D  V Ý R O Č N Í  VA L N Á 
H R O M A D A  2 0 2 0  V E   D N E C H 
1 3 . – 1 5 .  K V Ě T N A  2 0 2 0 
V E   Š T R A S B U R K U  V E   F R A N C I I

Předmět jednání: Výzkumné akti-
vity na  CEED (Evropské středisko pro 
cukrovku), pacient s  diabetem, projed-
nání výkonné rady Nadace FIP pro zdraví 
nohou. Následovat bude „annual general 
meeting“, který bude 15. června dopo-
ledne. Domluvena je účast na  zasedání 
ECP v Evropském parlamentu.

1 7.  B O D  V O L B A  F U N KC I O -
N Á Ř Ů  V Ý KO N N É  R A DY

"	 Pokladník/ice: Ekaterina Kalykakis 
(2019–2021).

"	 Generální tajemník/ice: Maria 
Garcia Martinez (2019–2021).

"	 Místopředseda/kyně: Heidi 
Corcoran (2019–2020).

Všechny kandidatury jsou jednomyslně 
přijaty.

1 8 .  B O D  O C E N Ě N Í

"	 Brad Sonnema – obdrží potvrzení 
o uznání za roky práce vykonané 
pro Federaci.

"	 José Garcia Mostazo – obdrží 
potvrzení o uznání.

"	 Matt G. Garoufalis – získal ocenění 
za životní přínos.

"	 Pauline Wilson – poděkování 
za její práci při přípravě vědeckého 
programu pro Světový kongres 
podiatrie 2019.

Předseda Christian Jérôme, místopřed-
seda Heidi Corcoran. ●

Přeložil  
MUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M. 

Tab 1: Účastníci z členských států
USA  American Podiatric Medical Association 
(APMA), David G. Edwards.
Peru  Asociacion Civil “Cuidando Tus Pies” del Peru, 
Aldo Palomino a Elena Regalado.
Belgie  Association belge des Podologues 
Belgische  Vereniging der Podologen (BVP-ABP),  
Yaswanti Delemarre a Nicolas Clercx.
Itálie  Associazione Italiana Podologi (AIP),  
Allessandra Pausani.
Kanada  Canadian Podiatric Medical Association 
(CPMA), Bradley Sonnema.
Španělsko  Consejo General de Colegios Oficiales de 
Podólogos, Maité Garcia Martinez a Carlos Verges Salas.
Česká republika  Česká podiatrická společnost,  
Miroslav Koliba MD a Joshua Frana.
Dánsko  Danske Fodterapeuter, Tina Christensen.
Francie Fédération Nationale des Podologues (FNP), 
Serge Paulo Coimbra.
Island  Félag Islenskra Fótaadgerdafraedinga (FIF), 
Margrét Jónsdóttir a Sigridur Lovisa Sigurdardóttir.
Norsko Fotterapeutforbundet (FTF), Havard Hoydahl.
Švýcarsko  La Société Suisse des Podologues (SSP), 
Martine Blaser-Menoud.
Švýcarsko  Schweizerischer Podologen-Verband 
(SPV), Edith Dürrenberger.
Holandsko  Nederlandse Vereniging van 
Podotherapeuten (NVvP), Donja Lansink.
Polsko Polish Podology Association (PPA),  
Piast Górny.
Irsko  Society of Chiropodists and Podiatrists in 
Ireland, Pauline Wilson.
Finsko  Suomen Jalkojenhoitaja- ja 
Jalkaterapeuttiliito ry, Minna Stolt.
Malta  The Association of Podiatrists of Malta (APM), 
Ivan Farrugia a Yvonne Midolo.
Hongkong The International Podiatrist's Association 
of Hong Kong (IPAHK), Heidi Corcoran.
Německo  Verband-Deutscher-Podologen (VDP), 
Christine Kuberka-Wiese.
Řecko  Hellenic Association of Podiatrists and 
Podologists, Ekaterina Kalykakis.
Jihoafrická republika  Podiatry Association of 
South Africa (PASA), Anette Thompson.
Švédsko  Sweden Association of Podiatry,  
Marie Kjellman, Marina Hall a Gunilla Johnson.

Zvané nečlenské státy: 
Rumunsko  Association for Podiatry Romania 
Norina, Alinta Gavan.
Portugalsko  Portuguese Podiatry Association, 
Manuel Portela.



Zpráva 
z jednání 
Evropské rady 
podiatrů (ECP) 

Dne 8. června 2020 proběhlo 
jednání Evropské rady podiatrů. 
Jednání proběhlo online v 18 hodin 
za účasti všech členů rady.

ECP funguje jako výbor FIP-
IFP s vlastním rozpočtem. 
V současnosti členy jmenuje 
výkonná rada FIP-IFP.

Členové výkonné rady jsou  
(v závorce funkční období): 

"	 Předseda Dr. Carles Vergés Salas 
(2017–2020),

"	 člen Mieke Fransen (2018–2020),

"	 člen Serge Coimbra (2018–2020),

"	 členka Donja Lansink (2018–2020),

"	 člen Terje Haugaa (2018–2020).

Členové výkonné rady pořádají setkání 
přibližně každé 2 měsíce, organizují jednou 
nebo dvakrát ročně schůze ECP a návštěvy 
orgánů EU.

B O D  1

P Ř E D S TAV E N Í  P R A C O V N Í H O 
P L Á N U  P R O  R O K Y  2 0 2 0 – 2 0 2 3
Přehled pracovního programu na  období 
2020–2023 je sestaven na  základě Bílé 
knihy – dokumentu (dostupné na  www.
podiatrie.cz), který byl předložen na za-
sedání otevřeného výboru ECP v listopadu 
2019. Rada ECP vytvořila strukturu pra-
covního programu na  3 roky s  hmatatel-
nými výstupy a  jasnými výsledky, které je 
třeba sledovat.

Struktura pracovního plánu:
Pracovní plán se skládá ze 4 cílů, které jsou 
rozděleny do  10 akcí s  konkrétní výstupy 
a výsledky. Vždy je definována daná akce, 
která má klinický výstup s jasným cílem. 

Cílem práce ECP je: 
Společný výcvikový rámec pro evropskou 
podiatrii – harmonizace vzdělání podiatrů 
napříč Evropou.
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Sussane Burger Miroslav Koliba

Seth Rubenstein

Pauline Wilson

Charles Vergés-Salas

Joel Alleyne

Marie Kjellman

Christian Jerome

Serge Coimbra

Dimitri Terrasi

Maite Garcia

Ivan Garrugia

Meave Keaveney

Sylvia Virbulis

Heidi Corcoran

Paul Monks

Miguel Oliveira

Christine Kuberka-Eiese Donja Lansink

James Hill

Matthew Garoufalis

David Dunning

Gunilla Johnson

Piast Gorny

Yvonne Midolo

Předmětem je zejména:

"	 Návrh popisu profese, vytvoření 
zdrojů informací, návrh etického 
kodexu a zahrnutí evidence based 
dokumentů pro podiatrii.

"	 Vzdělávací program pro evropskou 
podiatrii.

"	 Podpora v rámci EU.
"	 Vytvoření Evropské rady pro 

podiatrickou medicínu. 

B O D  2  

Představen byl dokument: Definice 
a kompetence praktické podiatrie (Defi-
nition and Scope of practice Podiatry). 
Tento podklad je dostupný na stránkách 
www.podiatrie.cz v  sekci zahraniční 
tisk. Obsahuje definici podiatrie, defi-
nici podiatrie jako profese, její pracovní 
náplň. 

Dokument také definuje rozsah kompetencí 
podiatra (nezávislá profese, autonomní roz-
hodování, právo předepisovat a léčit, přijímat 
odpovědnost, mít možnost rozhodnout se 
o léčbě).

B O D  3

Prezentace spolupráce s  Mieke Fransen – 
snaha o  vytvoření společného tréninkového 
programu. Představen byl program Erasmus 
pro podiatrii, který má velký předpoklad být 
úspěšný na Maltě. 

B O D  4

"	 Vytvoření pracovních skupin ECP:
"	 Skupina pro vytvoření etického kodexu.
"	 Skupina pro tvorbu hodnot podiatrické 

profese.
"	 Skupina pro tvorbu doporučení pro léčbu 

a prevenci infekce.
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B O D  5  

Vytvoření konsenzu pro cévní vyšet-
ření podiatra. Na  základě dotazníku, 
který vyplní všichni členové ECP, bude 
vytvořen společný konsenzus způsobu 
cévního vyšetření pacientů na  základě 
informací, které poskytnou zástupci 
jednotlivých zemí.

B O D  6

Vyhodnocení marketingového plánu 
– určení cílové populace k  oslovení, 
způsoby oslovení a  výběr marketingo-
vých nástrojů.

B O D  7  

Představení kandidátů do výkonné rady 
ECP. Carles Salas Vegas ze  Španělska 
byl nominován, aby pokračoval jako 
předseda rady. Členové rady ho pod-
pořili v pokračování ve funkci.

B O D  8  

Vyhodnocení rozpočtu ECP, ve  kterém 
zdroje pokrývají výdaje společ-
nosti a  jsou rozhodující pro finan-
cování. Je zde možnost získat grant 
z  prostředků EU, což organizuje Caro-
line Teugels. 

"   Zasedání rady bylo ukončeno vyhodnocením 
dopadu pandemie COVID-19 a zaměřením se 
na setkávání a spolupráci evropských podiatrů. ●
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Zkrácená zpráva 
o jednání Světového výboru FIP-IFP 

Dne 14. června 2020 ve 13 hodin se konal online meeting 
členských států FIP-IFP, kterého se za Českou republiku zúčastnili 
MUDr. Miroslav Koliba (autor) a PaedDr. Michal Joshua Frána.

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

Na  úvod přivítal prezident Christian Jérôme 
všechny účastníky jednání Světového výboru 
podiatrie. Všichni účastníci se pozdravili. Za  ka-
ždou zemi byli přítomni 1–2 účastníci. Na  úvod 
se hlasovalo, že online jednání má stejnou váhu 
jako jednání osobní. Odsouhlasil se zápis z  jed-
nání v Miami, následovala zpráva o stavu světové 
podiatrie od Christiana Jérôma. Oznámil dopad 
Světového kongresu podiatrie na FIP-IFP a popsal 
spolupráci s D-Foot international ohledně navá-
zání kontaktu s Podiatrickou společností Austrá-
lie. Prezident ukázal dopad pandemie COVID-19 
na  podiatrii jednotlivých zemí a  snahu FIP-IFP 
propojit jednotlivé země. FIP-IFP vytvořila speci-
ální webové stránky s touto problematikou. Prezi-
denti jednotlivých asociací měli v době pandemie 
světový online meeting, kterého jsem se zúčast-
nil. Měli jsme tak možnost vyměnit si zkušenosti 
a stav v jednotlivých zemích. Následovala zpráva 
pokladníka o  stavu financí a  odsouhlasil se roz-
počet za rok 2019 a návrh rozpočtu pro rok 2020. 
Mexická podiatrická společnost byla přijata jako 
dočasný člen FIP-IFP. 

Dlouze se diskutovalo o  tzv. CPD statemenet – 
Continuing Professional Development. Jedná se 
o  postgraduální vzdělávaní podiatrů, které chce 
FIP-IFP utvářet jednotně pro všechny členské stá-
ty FIP-IFP. Následovala zpráva vědeckého výboru. 
Pauline Wilsonová referovala o Světovém kongre-
su FIP-IFP, o stavu CPD, také o implementaci pro-
jektu the POINT v jednotlivých zemích a dopadu 

COVID-19 na podiatrii. Také se diskutovalo o sna-
ze sjednotit vzdělávání podiatrů ve výkonu praxe 
a v péči o ránu a definici podiatra jako profese. Dle 
předešlého hlasování byli představeny jednotli-
vé komise FIP-IFP: Vědecký výbor (předsedkyně 
Pauline Wilsonová), Výbor pro implementaci no-
vých členů (předseda David Dunning), Evropská 
rada podiatrů (předseda Carles Salas Verges), 
Výbor pro tvorbu stanov, Výbor pro Světový po-
diatrický den. Projednány byly poplatky za člen-
ství států. Poplatek do 500 členů bude 633 eur, 
za organizaci, ve které je 500–2 500 členů, je po-
platek 2 217 eur a nad 2 500 členů bude poplatek 
4 433 eur. Dlouze se projednával termín dalšího 
osobního jednání FIP-IFP a  Světového kongresu 
podiatrie. Pracovně je navrženo setkání v  roce 
2021 v Barceloně, bude však nutné další jednání. 
Na závěr proběhla volba nového vedení FIP-IFP. 
Novou prezidentkou FIP-IFP se stala Heidi Corco-
ran z Hong Kongu, viceprezidentem Ivan Farrugia 
z Malty, generální tajemnicí se stala Maité Garcia 
Martinez ze Španělska, pokladníkem Pauline Wil-
son z Irska, členem výboru Paul Monks z Němec-
ka. Stálým členem výboru je i předchozí prezident 
Christian Jérôme. Na závěr byli jednotliví členové 
bývalého vedení oceněni za celoživotní přínos pro 
podatrii. Nejvyšší ocenění získal Mattew G. Ga-
roufalis z USA. 

Nový výbor najdete zde: 
https://www.fip-ifp.org/governance/
executive-board/
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PROGRAM
11.00 - 11.30 Prezence
11.30 - 11.40 Úvodní slovo prezidenta a předsedkyně podologicko – pedikérské sekce ČPS z.s.
11.40 – 11.55 Na co pedikúra nestačí – Marta Křížová, Jitka Danielová Dis.,  

Podiatrická ambulance IKEM
11.55 – 12.10 ProntoMan a Arkady přípravky v praxi – kazuistiky  

Ing. Ludmila Maluchová, Medicia Ostrava
12.10 – 12.30 Individuální silikonové korektory – MUDr. Marie Součková, Martina Nečasová
12.30 – 13.00 Profil společnosti Podospecial Italy – Zanni, působící na poli podiatrie více  

než padesát let – Martina Nesvadbová
13.00 – 13.15 Syndrom vyhoření – Mgr. Eva Ptáčková
13.15 – 13.30 Mechanismus účinku domácí péče – BIS BIS Mgr. Kristýna Vávrová
13.30 – 13.45 Prezentace masážních ortopedických podložek Ortodon – Tereza Poučková
13.45 – 14.00 LIGASANO polyuretanová pěna – jako všestranný pomocník nejen v oblasti 

podologie – Jan Wieland
14.00 - 14.30 Přestávka
Po přestávce navazuje 19. sjezd České podiatrické společnosti

9. 10. 2020
začátek v 11 hodin 

velký sál, veletrh FOR BEAUTY, PVA EXPO 
Praha-Letňany
Garant: MUDr. Miroslav Koliba MBA, LL.M., prezident České podiatrické společnosti z.s. 
Jana Výmolová, předsedkyně podologicko-pedikérské sekce České podiatrické společnosti z.s.

Členové České podiatrické společnosti z.s. mají vstup ZDARMA
Registrace na e-mail: vymolovajana@email.cz  nejpozději do 26. 9 2020  Vstupné pro ostatní 500 Kč



Objektivizace vyšetření postavení nohou a zátěže dolní končetiny ve stoje

Analýza chůze pohybu

Monitoring vývoje postavení nohou u dětí s vyhodnocením rizik

Monitoring efektu terapie – rehabilitace a vliv ortopedických stélek

Rekonvalescence pohybového aparátu po úrazech a operacích

Analýzy u vrcholových sportovců

RSscan International

Jitřní 2283, 252 28 Černošice, tel.: +420 251 642 165, 
fax: +420 251 640 537,e-mail: info@gps-ofa.cz, www.gps-ofa.cz

Distributor pro ČR:



Allpremed® hand expert medical hand care
je založena na naší jedinečné technologii krémové
pěny. Ta vytváří prodyšnou, ochrannou, rychle se
vstřebávající strukturu – bez mastných zbytků.
Lipid Foam Cream REPAIR (lipidová krémová pěna)
regeneruje kožní bariéru, Foam Cream PROTECT
(krémová pěna) ji chrání před vysušením.

Ruce v přísném
režimu potřebují rychle
absorbovatelnou
ochranu.

Cleansing Foam WASH (čistící pěna)
a Antibacterial Soothing Spray HYGIENE
(antibakteriální zklidňující sprej)
doplňují produktovou řadu.

Jitřní 2283, 252 28 Černošice, tel.: +420 251 642 165, 
fax: +420 251 640 537,e-mail: info@gps-ofa.cz, www.allpresan.cz

Distributor pro ČR:
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Ovlivňují vložky plantární 

tlak nohou?
Ing. Milan Borský

Pro zjištění biomechanické funkce nohou a plantární distribuci tlaků na chodidle se 
používá počítačová pedobarografie. Pomocí tzv. „In-Shoe“ systému (což  představuje 
měření plantárního tlaku senzorem vloženým dovnitř obuvi) jsme porovnávali  vliv 
na distribuci plantárního tlaku u vložky s pevným stabilizačním segmentem typu  
Superfeet Copper a u vložky soft (měkké) typu Currex Red.

M E T O D I K A

Pro experimentální testy 
jsme zvolili metodu měření 
plantárních tlaků u  aktivní-
ho sportovce s  diagnózou 
ploché nohy. Použili jsme 
In-Shoe systém Tekscan 
a  jeho nový vyhodnocovací 
software F-Scan 7.0. Pomo-
cí programového modulu 
3-Box Report jsme analyzo-
vali chodidlo ve  třech oblas-
tech nohy (celá noha, zadní 
segment nohy, metatarzál-
ní část nohy). Výsledkem 
měření je tzv. tlakový profil 

(obrázek níže vlevo). Inten-
zita působení síly na  nohu je 
vyjádřena barevnou škálou. 
Tlakový profil je doplněn gra-
fem reakční síly /Force/ pů-
sobící směrem od  podložky  
na nohu v závislosti na % dél-
ky oporné fáze nohy /Stance/ 
(obrázky níže). 

Typickým tvarem správně 
fungující nohy při chůzi je 
dvouvrcholová křivka, při-
čemž první vrchol vyjadřuje 
intenzitu síly nášlapu při 

počátečním kontaktu nohy 
s podložkou /Heel strike nebo 
také Initial contact/ a  dru-
hý vrchol zobrazuje sílu při 
odrazu prstců od  podložky /
Terminal stance nebo-li Toe-
-off/. U správně fungující no-
hy bývá hodnota maximální 
síly vyšší u  Terminal stance 
ve srovnání s  fází Heel strike. 
Důležité u  křivky síla vs. čas 
je také průběh síly uprostřed 
křivky vyjadřující opornou fá-
zi, kdy je celá noha v kontaktu 
s podložkou (Mid-stance).

Hodnocení účinků vložek s podpůrným profilem 
během aktivního pohybu. Případová studie.

Tlakový profil ploché nohy 

Křivka síla vs. čas – typická dvouvrcholová křivka

24 w w w . p o d i a t r i e . c z



" Poznámka Impuls síly je veličina, 
která vyjadřuje časový účinek působení 
síly. Velikost impulsu síly závisí na  veli-
kosti síly a na čase, po který tato síla pů-
sobí. Podíváme-li se na  graf síly vs.  % 
stojné fáze – to jsou grafy v části B – tak 
velikost impulsu síly pro danou oblast 
vyjadřuje plocha pod každou křivkou síly.
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V ÝS L E D K Y

Měřitelné parametry u  obou typů vložek jsme vyhodnotili 
a porovnali navzájem. Jedná se o výsledky pořízené v běhu. 
Hodnotící parametry:
" vrcholový kontaktní tlak u tlakového profilu, 
" síla působící na nohu po dobu jejího kontaktu 

s podložkou (graf síly vs. % stojné fáze), 
" impuls působící síly na jednotlivé segmenty nohy. 

G R A F I C K Á  Č Á S T 
V ÝS L E D K Ů

Jsou porovnány výsledky měření 
plantárních sil u  vložky se stabili-
začním segmentem typu Superfeet 
Copper a  vložky soft typu Currex 
Red při kondičním běhu. S  vyu-
žitím vyhodnocovacího softwaru 
F-Scan 7.0 jsou výsledky automa-
ticky generovány do 3-Box Reportu  
s  použitím funkce Peak Pressure 
Analysis a  3–Box Analysis. Typic-
ká křivka síla vs. čas pro běh má 
jednovrcholový charakter na  rozdíl 
od průběhu stejné křivky pro chůzi, 
která je dvouvrcholová. 

P O R O V N Á N Í  V ÝS L E D K Ů  M Ě Ř E N Í 

A. Tlakový profil (pressure profile)

B. 3-Box analýza síly vs. času (Force vs. Time)  
 Currex insole, Red  Superfeet insole, Copper

 LEFT FOOT

Currex insole, Superfeet insole,   
 Red Copper

 RIGHT FOOT

Currex insole, Superfeet insole,   
 Red Copper
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Lepší výsledky funkce nohy při běhu byly do-
saženy u  vložky se stabilizačním segmentem 
Superfeet v  porovnání s  vložkou měkkou, a  to 
v těchto sledovaných parametrech:

" Distribuce tlaku (viz část A). U  vložky 
Superfeet je rovnoměrnější u  levé i  pravé 
nohy ve srovnání s vložkou měkkou. 

" Vrcholový tlak /Peak Pressure/ (viz část 
A). Hodnoty vrcholového tlaku (označe-
no v  tlakovém profilu symbolem [^P] jsou 
podstatně nižší u  vložky Superfeet než 
u vložky měkké.

" Síla vs. % stojné fáze /Force vs. % Stance/ 
(viz část B, graf total foot). U vložky Superfeet 
je působení max. reakčních sil menší (jiný-
mi slovy míra tlumení vložky je vyšší). A také 
rozdíl v působení sil na levou a pravou nohu je 
menší než u měkké vložky (jinými slovy nohy 
se ve vložkách Superfeet více „srovnaly“).

" První dvě řady grafů v části B lze interpre-
tovat také pomocí impulsu síly (viz poznám-
ka) a to podle oblastí, na které působí, tj. ob-
last paty /Heel/ a metatarzální oblast /Meta/. 

 Můžeme vypozorovat, že impuls síly na me-
tatarzální část nohy je u  vložky Superfeet 
nižší než u  měkké vložky. Naopak impuls 
síly na patu je u vložky Superfeet vyšší než 
u  měkké vložky. To znamená, že u  vložky 
Superfeet se síly působící na  metatarzální 
část snížily a posílila se funkce paty opro-
ti měkké vložce. Praktickým výsledkem je 
větší stabilita nohy při dopadu a větší od-
lehčení předonoží, což vede ke snížení úra-
zovosti nohy při větší zátěži.

Z ÁV Ě R 

Pro zlepšení biomechanické funkce nohou se 
od sebe odlišuje účinek různých typů sportovních 
vložek. Lepší hodnoty pohybových analytických 
parametrů vykazují vložky konstruované pro vyšší 
úroveň stabilizace nohy. Předložený příspěvek 
je ukázkou pilotního měření, které by mohlo být 
použito pro podrobnější studie.
LITERATURA:
1. LUO, Z., BERGLUND, L., AN, K.: Validation of Tekscan pressure sensor 

system: A technical note. Journal of Rehabilitation Research and Develop-
ment, roč. 35, 1998, s. 186–191.

2. COLLINS, N., BISSET, L., McPOIL, T., VINCENZO, B.: Foot orthoses in lower 
limb overuse conditions: a  systematic review and meta-analysis. Foot 
Ankle Int., roč. 28, 2007, č. 3, s. 396–412.

3. NAJAFI, B. and all: Mechanism of orthotic therapy for the painful cavus 
foot deformity. Journal of Foot and Ankle Research, roč. 7, 2014, č. 7:2 (23 
January), s. 1–9.
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PRÉMIOVÉ ORTOPEDICKÉ VLOŽKY

  Vadné držení těla bez pevné opory nohy   Napřímené držení těla při pevné opoře 

 VLOŽKY SUPERFEET ELIMINUJÍ ÈASTÁ ONEMOCNÌNÍ NOHOU jako jsou kladívkové 
prsty, valgózní palec, zarùstání nehtù, meziprstní neurom, dráždìní platární fascie, Haglundova 
deformita a patní ostruha.

 RIZIKOVÉ OBLASTI. Pøi oploštìní klenby dochází k prodloužení a rozšíøení nohy, takže tlakem 
a tøením o svršek obuvi vznikají v rizikových oblastech puchýøe, kuøí oka, otlaky, otoky kotníkù 
a èernání nehtù. Použitím vložek SUPERFEET se vznik tìchto potíží výraznì sníží.

 DALŠÍ ZDRAVOTNÍ PØÍNOS. Kontrola pronace nohy, mající za následek lepší prokrvení 
nohou, pøímou chùzi a lepší symetrii tìla, lepší distribuci tlaku na chodidlo, snížení bolesti kloubù.

 POUŽITÍ VLOŽEK SUPERFEET MÁ VÝZNAM pro prevenci únavových zlomenin kùstek 
na noze i bìhem poúrazové terapie. Zásadní je jejich odlehèující úèinek u zatìžované nohy.

 ZDRAVOTNÍ VLOŽKY SUPERFEET DOPORUÈUJÍ LÉKAØI PRO VÁŠ AKTIVNÍ POHYB.

 VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR VLOŽEK SUPERFEET
Ing. Milan Borský, tel.: 603 822 482, mborsky@proteching.cz, www.proteching.cz 
Zastoupení Superfeet pro Èesko a Slovensko, Vavreèkova 7029, 760 01 Zlín, www.superfeet.cz

 POSKYTUJEME komplexní školení zamìøené na aplikace ortopedických vložek Superfeet. 
Výsledkem školení je znalost optimálního navržení terapie ortopedickou vložkou a znalost varia-
bility mechanických vlastností stabilizaèních segmentù, které jsou klíèem jejich unikátní funkce. 
Garantujeme úèinnost vložek Superfeet a jejich komfort zárukou na vrácení vložek do 60 dní 
v pøípadì nespokojenosti s produktem. Nabízíme také mìøicí pøístroje na mapování tlaku na nohy.

 bolesti nohou
 problémy kolen
 problémy kyčelních kloubů
 bolesti páteře a zad
 bolesti ramen
 bolest hlavy a krku

 Měkké vložky

 

 Bez pevné podpory se noha 
prodlužuje a rozšiřuje

 menší zátěž na nohy
 menší zátěž na tělo
 menší svalová únava
 menší náchylnost ke zranění
 prevence před bolestmi

 a nemocemi
 rehabilitace zdraví

 Pevné vložky

 Vložky SUPERFEET omezují 
prodlužování a rozšiřování nohy



9.– 10. 10. 2020 
PVA EXPO PRAHA v Letňanech

Oblíbené tradiční mezinárodní veletrhy INTERBEAUTY PRAGUE a WORLD OF BEAUTY & 
SPA, které byly mnoho let konkurenčními veletrhy, se v roce 2019 konečně spojily. A pro 
Vás, návštěvníky i vystavovatele, to přineslo mnoho pozitiv. Veletrhy se konečně konaly na 
jednom jediném místě a pouze za jedno vstupné.
Také si Vám dovolujeme sdělit další důležitou změnu. V roce 2020 naše veletrhy Interbeauty 
Prague a World of Beauty & Spa mění název. Budete je moci navštěvovat už výhradně pod 
jednotným názvem FOR BEAUTY. Důvodem je fakt, že se oba tyto veletrhy staly součástí 
velké rodiny veletrhů pořádaných společností ABF v PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

S ohledem na situaci ohledně koronaviru dojde v roce 2020 ke sloučení jarního a podzimní-
ho veletrhu a to do jednoho společného podzimního termínu 9.–10. 10. 2020.

Již zakoupené i čestné vstupenky na jarní veletrh budou platné i v novém sloučeném termí-
nu veletrhu FOR BEAUTY.

Veletrh kosmetiky, kadeřnictví a nehtového designu FOR BEAUTY  je zaměřen na nehto-
vou modeláž, manikúru a pedikúru, kosmetiku, péči o vlasy, vybavení salonů, SPA centra 
a přístroje pro pleť a tělo, dále na současné trendy v kosmetických oborech, zejména na 
anti-aging, dermatokosmetiku, modelaci postavy, wellness, relaxaci, ale také na zdravý 
životní styl.

Jednotlivé obory jsou samozřejmě podpořeny i soutěžemi profesionálů – Mistrovstvi ČR 
profesionalnich pedikerů Beauty Foot Cup Czech 2020, Barber Battle, MAKE- UP Mist-
rovství ČR, NailPro Czech a Beauty Festival.

FOR BEAUTY je dlouholetý profesionální veletrh s vysoce kvalitní reklamní kampaní a velmi 
vysokou návštěvností. Být u nás a s námi se Vám všem prostě vyplatí.

Pro členy České podiatrické společnosti je na sobotu 10. 10. 2020 opět připraven hod-
notný workshop. Na veletržním stánku této společnosti bude po oba dny připraven 
hodnotný workshop a po oba dny bude poskytováno poradenství zdarma. Přípravky, 
nástroje a přístroje pro péči o nohy bude nabízet řada vystavovatelů z oboru.

ČLENOVÉ ČPS MOHOU OBDRŽET VSTUPENKY NA VELETRH ZDARMA.

www.veletrhkosmetiky.cz

 For Beauty - veletrh kosmetiky

  forbeauty_veletrh
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8. ŘÍJEN 2020– MEZINÁRODNÍ DEN PODIATRŮ

Mezinárodní den podiatrie

8. 10. 2020

Ing. Jana Vašková
Podiatrická poradna  
Pro zdravé nohy Zlín

Slovo „podiatrie“ již u nás není tak 
neznámým pojmem, jako tomu bylo 
ještě před několika lety. Zásluhu 
na tom mají především členové ČPS, 
kteří svojí každodenní prací naplňují 
význam tohoto slova a seznamují 
s ním své klienty a pacienty.

Mám radost z  toho, když se k  nám do  poradny 
objednává klient se slovy: „Mám problémy 
s  nohama a  našel jsem si vaši podiatrickou 
poradnu na  internetu“. Již jen zřídka se stane, 
že se někdo chce objednat na  vyšetření nohou 
do  „pediatrické“ poradny. Pak vysvětlujeme 
význam slova podiatrie.

Vhodnou příležitostí k  propagaci podiatrie je 
i  Mezinárodní den podiatrie, kterým je osmý 
říjen. Při této příležitosti bychom rádi vyzvali 
naše členy, aby se zapojili například aktivitami 
na svém pracovišti.

Ve  Zlíně probíhají každoročně ve  druhém 
říjnovém týdnu v  rámci „Týdne zdraví“ různé 
akce na  podporu zdraví a  zdravého životního 
stylu, které jsou pro veřejnost zdarma. Naše 
pracoviště se pravidelně zapojuje například 
prováděním vyšetření nohou, poradenstvím 
a  cvičením pro veřejnost v  prodejnách obuvi, 
v  mateřských a  základních školách, aktivitami 
pro diabetiky ve  spolupráci se Svazem diabe-
tiků apod. V  letošním roce plánujeme 8. 10. 
bezplatnou poradnu pro veřejnost v  prodejně 
obuvi Baťa. 

S  vedením ČPS a  vedením firmy Baťa 
jsme předběžně projednali možnosti 
spolupráce na  společném projektu 
na  podporu a  propagaci podiatrie 
v  rámci Mezinárodního dne podiatrie, 
a  to na  prodejnách Baťa po  celé ČR. 
Na  květnovém sjezdu ČPS jsme chtěli 
s tímto plánem seznámit členy společ-
nosti a  prověřit zájem o  účast na  této 
akci. 

Sjezd se ale bohužel kvůli stáva-
jící situaci a  pandemii neuskutečnil, 
proto jsme se s  vedením firmy Baťa 
domluvili, že v  letošním roce uděláme 
pilotní projekt pouze na prodejně obuvi 
ve  Zlíně. Rádi bychom tímto oslovili 
všechny členy společnosti a  nabídli 
jim možnost v příštím roce propagovat 
podiatrii v  rámci Mezinárodního dne 
podiatrie 8. 10. 2021 na  prodejnách 
obuvi Baťa i v dalších městech. 

Letáček k akci 8. 10. 2020  
na prodejně Baťa ve Zlíně "
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Klinické známky 
ICHDK 

MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.
CD, IKEM, Praha

u nemocných 
s cukrovkou

Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) – nedokrevnost nohou – 
vyskytující se u pacientů s cukrovkou (diabetem) má svá specifika. Je 20x 
častější oproti nemocným bez diabetu, není rozdíl v pohlaví a ve více než 80% 
případů jsou postiženy zejména cévy (tepny) od kolene dolů. 

J A K  J I  P O Z N Á M E ?

Nedokrevnost dolních končetin lze roz-
poznat nejen podle určitých obtíží, které 
pacienta sužují, ale i  specifických přízna-
ků, které můžeme pozorovat na nohou ne-
mocných s nedokrevností a cukrovkou. 

Z obtíží, které mají pacienti s ICHDK, je nut-
né se zaměřit na bolesti dolních končetin, 
které se vyskytují typicky při chůzi. Nemoc-
ný si stěžuje při chůzi na bolesti ve svalech 
lýtek či stehen, výjimečně v  oblasti  no-
hou, které se objeví po určité vzdálenosti. 
Jakmile pacient zastaví, obvykle bolesti 
ustoupí, což nám většinou odliší boles-
ti související s  postižením kloubů a/nebo 
páteře od nedokrevnosti dolních končetin.  
Čím kratší vzdálenost pacient ujde, tím 
závažnější může být postižení. Většinou 
je pro nás důležitý údaj o  vzdálenosti 
do 200 m. 

Ovšem je třeba zdůraznit, že nemocní 
s  neuropatií (poruchou citlivosti dolních 
končetin) mohou tyto příznaky mít hodně 
zkresleny. 

Dalším problémem mohou být bolesti, 
které se objevují v  klidu a  odezní, jakmile 
pacient nohu / nohy svěsí. Tento příznak 
ale jednoznačně souvisí u  nemocných 
s cukrovkou již s velmi pokročilým cévním 
nálezem.

K  příznakům, které můžeme sami nalézt 
na dolních končetinách, řadíme změny tro-
fické (související s nekvalitní výživou tkání 
způsobenou nedostatkem živin a  kyslíku) 
a změny kalorické (změny barvy). 

Vlivem trofických změn na  nohách ne-
mocných dochází ke  ztrátě ochlupení, 
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kůže může být tenčí, křehčí a  náchyl-
nější ke  zraněním (obr.1), změny jsou 
i  na nehtech (obr.2), kde nelze rozpo-
znat, jaký podíl na změnách má isché-
mie nebo onychomykóza (plíseň neh-
tů). Důležitým znakem nedokrevnosti 
dolních končetin mohou být kalorické 
změny lokalizované zejména na okrajo-
vých částech (akrech) nohou. Mohou 
mít charakter drobných červených te-
ček, začervenání (obr.3), které není ale 
spojeno s horkostí a/nebo proteplením 
dolních končetin, tedy s  infekcí,  nebo 
se mohou objevit namodralé změny se 
zpomaleným kapilárním návratem.

C O  Z P Ů S O B U J E 
N E D O K R E V N O S T 
D O L N Í C H  KO N Č E T I N 
A   Č Í M  J E  N E B E Z P E Č N Á?

Pokud se objevuje nedokrevnost dolních 
končetin u nemocných s cukrovkou, může 
se vlivem nedostatku příznaků projevit 
až rozvojem syndromu diabetické nohy 
spojeného s  defekty na  dolních konče-
tinách (obr.4) nebo s gangrénou (obr.5). 
Defekty nebo gangrény (odumřelá tkáň) 
jsou typicky lokalizované na  akrech 
dolních končetin – nejčastěji na prstech 
nohou (obr. 5), ale i na patě (obr.6) nebo 
výjimečně na  hraně nohy. Mohou být 
bolestivé při ošetření, mohou i poměrně 
rychle progredovat. Pokud se prokáže 
nedokrevnost, kterou se rozhodneme 
léčit z nějakého důvodu pouze konzerva-
tivně (např. u  pokročilých přidružených 
chorob – u  těžkého srdečního selhání, 
neřešitelného onkologického nálezu 
apod.), velmi často je hojení těchto ran 
zdlouhavé nebo rány stagnují a  nejeví 
tendenci k hojení (rána před/po revasku-
larizaci (obr.7) vs. rána bez revaskulari-
zace (obr.8)).

 Obrázek č.1: Trofické změny a postižení kůže  
u nemocné s cukrovkou a ICHDK

 Obrázek č.2: Postižení nehtů částečně  
způsobené nedokrevností 

 Obrázek č.3: Ischemické barevné změny
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Kromě vlivu nedokrevnosti nohou na ob-
tíže pacientů a  možný vznik syndromu 
diabetické nohy je ICHDK nebezpečná 
i tím, že u diabetiků se může rozvíjet plíži-
vě, často bez příznaků a my zachytíme až 
poměrně pokročilá stádia, s kterými nelze 
prakticky nic udělat. Dále se může sdru-
žovat i s jinými postiženími velkých cév – 
může se vyskytovat s ischemickou choro-
bou srdeční a/nebo s postižením karotid 
(tepen vedoucích k mozku), jejichž posti-
žení stojí za infarkty a cévními mozkovými 
příhodami (mrtvicemi). 

J A K  P O S T U P O VAT 
P Ř I  Z J I Š T Ě N Í 
N E D O K R E V N O S T I 
N O H O U ?

Pokud se střetnete s  klientem, u  něhož 
pojmete podle rozhovoru nebo podle 
příznaků podezření na ICHDK, nebo do-
konce naleznete ischemické léze (de-
fekty) , je vhodné mu doporučit časnou 
kontrolu  u  praktického lékaře, diabe-
tologa nebo angiologa. Daní specialisté 
by již měli podniknout základní kroky 
v diagnostice ICHDK – pokusit se stano-
vit míru prokrvení alespoň stanovením 
dopplerovských indexů nebo palcových 
tlaků.  Ultrazvukem mohou odhalit vý-
znamné zúžení nebo uzávěr tepen dol-
ních končetin. V  diagnostice ICHDK se 
dají použít i jiné  metody, které ale nejsou 
náplní  tohoto sdělení. 

Pokud již pacient má diagnostikovanou 
ICHDK, mělo by se přistoupit k její léčbě. 
Ta spočívá v  konzervativní terapii (léky 
na  ředění krve, na  zlepšení metabo-
lismu lipidů a  na  léčbu onemocnění, 
které vedou k  ICHDK). Pokud pacienta 
ICHDK omezuje v  jeho běžných aktivi-
tách a  zhoršuje kvalitu života nebo má 

 Obrázek č.4: Ischemické defekty u nemocné  
se syndromem diabetické nohy

 Obrázek č.7A: Nekrotický rozsáhlý defekt 
PDK před léčbou ICHDK, 

 Obrázek č.5: Gangréna palce PDK

 Obrázek č.6: Nekrotický defekt paty
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 Obrázek č.7B: po léčbě 

 Obrázek č.8: Nehojící se defekt

 Obrázek č.9: Bypass na dolní končetině 
(www.angiochirurgie.cz)

 Obrázek č.10: Ischemický defekt vzniklý 
po pedikúře prováděné pacientem

pacient na  svých nohách nějaké defekt 
nebo nehojící se rány, je nutno přistoupit 
k  invazivní terapii – tedy např. k  angi-
oplastice (roztažení cév speciálními 
balónky, někdy i  s  aplikací speciálních 
pružinek do místa roztažení – tzv. stentů) 
nebo k  chirurgické léčbě většinou 
formou bypassů (přemostění cév, obr.9) 
čí tzv. endarterektomie (vyčištění cév 
od aterosklerotických plátů). 

N A   C O  S I  U   PA C I E N T Ů 
S   I C H D K  D ÁVAT  P O Z O R ?

Pokud máte před sebou nemocného 
s  cukrovkou, který může trpět neuro-
patií a  nedokrevností nohou je třeba být 
opatrný při ošetřování nehtů a kůže nohou. 
Zejména dbáme na  prevenci poranění. 
Pokud již k  němu dojde, je třeba řádně 
místo vydesinfikovat a  sterilně zakrýt 
(např. náplastí s  polštářkem). Vhodné je 
doporučit časnou kontrolu, aby nedošlo 
k  rozvoji ischemických defektů (obr. 10). 
Dle našich zkušeností nejsou u  pacientů 
s  pokročilou neuropatií a  ICHDK vhodné 
z  ortonyxie používat drátková rovnátka, 
podobně dlahy používané k  vypodložení 
nehtových plotének.

Z ÁV Ě R

Nedokrevnost nohou je u diabeti-
ků záludná, proto můžete pomoci 
s jejím odhalením. Každý pacient 
s  diabetem může potenciálně 
nedokrevností nohou trpět. Pro-
to je vhodné nejen bedlivě nohy 
nemocných pravidelně prohlížet, 
ale je nutné aktivně pátrat po pří-
znacích ICHDK a  zejména být 
opatrný  v  invazivnějším ošetřo-
vání během zdravotní pedikůry.
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Miniinvazivní 
operace deformit prstů u diabetiků

Deformity prstů nohy jsou velmi časté. Vznikají u jinak 
zdravých lidí i u diabetiků (pacientů s cukrovkou).  
Většinou jsou následkem jiné, závažnější deformity předonoží. 
V diagnostice bychom měli pátrat po příčině vzniku. 

prim. MUDr. Martin Holinka, Ph.D.

Popisují se tři základní typy deformit prstů nohy: drápovité, kladívkové a paličkovité prsty (obr. 1, 2).

Obr. 1: Zleva doprava jsou na obrázku prsty:  
drápovité, kladívkové a paličkovité.

Obr. 2: Deformity 
prstů nohy. V místě 

chronického tlaku 
(zarudnutí na 4. 

prstu) vzniká často 
následkem diabetické 

neuropatie kožní 
defekt. Řešení situace 

nespočívá pouze 
ve zhojení měkkých tkání a kůže.  

Je třeba provést protnutí šlach a kostí tak,  
aby byl prst po zákroku opět rovný.

Obr. 3: Kožní léze u diabetika. Vznikají rovněž na podkladě 
kostních deformit. Tlak kostních prominencí se projeví vznikem 
defektů měkkých tkání.

Rozvoj deformity může být podporován také tlakem soused-
ních prstů anebo palce, kdy dochází k vytlačení prstů směrem 
nahoru a do strany (vbočený palec, vybočený malík). Častou 
příčinou těchto deformit bývá pokles nártu v  důsledku 
poruch vazivově-svalového aparátu předonoží. Deformity 
rovněž vznikají jako důsledek šlachové nerovnováhy nata-
hovačů a  ohybačů prstů právě při ochabnutí svalů předo-
noží. Kostní prominence mohou vzniknout také následkem 



 w w w . p o d i a t r i e . c z  37

Podiatrické listy 2/2020

artrózy kloubů a vytvářet i tímto způsobem tlak 
na kožní povrch nohy.

D I A G N O S T I K A

Nejdůležitější pro správnou diagnostiku je porov-
nání fyzikálního nálezu na  předonoží a  prstech 
spolu se zátěžovým rentgenovým snímkem. Při 
fyzikálním vyšetření lékařem lze odhalit pokroči-
lost deformity. V počínajících stadiích deformity 
lze postižený prst narovnat do správného posta-
vení, a  vada je tak flexibilní (pružná). V  pokro-
čilém stadiu je vada již fixovaná a rigidní (tuhá). 
Rentgenové snímky jsou důležité pro diagnostiku 
degenerativních změn na  kloubech předonoží. 
Odhalují přesnou osovou pozici prstů, palce 
a vzájemný vztah nártních kostí.

KO N Z E R VAT I V N Í  L É Č B A

Základem správné léčby je spolupráce diabe-
tologa a  ortopeda. Diabetolog řeší příčinu 
kožních defektů tím, že kompenzuje a  nasta-
vuje medikamentózní léčbu diabetu. Současně 
hlídá hladinu cukru v  krvi. Správná léčba 
diabetu je předpokladem zhojení lézí měkkých 
tkání. Již vzniklé defekty se léčí pomocí speci-
álních látek a krytí pro podporu hojení.  

Konzervativní ortopedická léčba spočívá 
ve spolupráci s fyzioterapeutem (cvičení a pro-
tahování, uvolňování ztuhlých kloubních pouz-
der) a používání změkčujících mastí, například 
s  kyselinou salicylovou, k  odstranění otlaků. 
Postavení prstů lze zlepšit i  tzv. „náplasťo-
vou kličkou“, aplikací tejpů, nebo přikládáním 
polštářků anebo kroužků na  vystouplé klouby 
a otlaky. Používají se také speciální ortézy. Je-
jich použití je třeba u diabetiků dobře zvážit.

O P E R A Č N Í  T E R A P I E

Při neúspěchu konzervativní léčby a  zhoršení 
stavu je indikováno operační řešení. Operační 
řešení je potřeba plánovat uvážlivě i s ohledem 

na  stav pacienta, kompenzaci diabetu, cévní 
zásobení a  stav předonoží. Dle konkrét-
ního nálezu volíme typ operačního zákroku. 
Operace se provádí ambulantně nebo s hospi-
talizací, v lokální nebo celkové anestezii.

Moderním trendem je provádění operací 
miniinvazivní technikou pomocí kožních 
vpichů bez velkých operačních ran. K protnutí 
kosti a  narovnání prstů se používá speciální 
fréza. Tento miniinvazivní přístup šetří měkké 
tkáně, snižuje pooperační bolest a  urychluje 
pooperační rekonvalescenci. Jedná se o  šetr-
nější operační přístup, který je zvláště vhodný 
u indikovaných diabetiků (obr. 4).

Obr. 4: Technika provedení miniinvazivní  
operace předonoží pomocí speciální frézy.  
Operační technika se vyznačuje absencí 
klasických operačních ran, které jsou nahrazeny 
bodovými vpichy.

Jedním z míst, kde mohou v současnosti paci-
enti využít mezioborové spolupráce diabe-
tologa s  ortopedem je Moravskoslezský kraj. 
Zde probíhá spolupráce mezi diabetologem 
MUDr.  Miroslavem Kolibou a  ortopedem 
MUDr. Martinem Holinkou.

www.nspka.cz

 Ke tvorbě článku byly se souhlasem doc. MUDr. Rastislava 
Hromádky, Ph.D.  využity textové a obrázkové podklady 
z webu: www.ortopedienohy.cz
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Nemoc COVID-19 
a kožní projevy na dolních končetinách

Nemoc COVID-19 způsobená novým 
koronavirem s názvem SARS-CoV-2 
má četné klinické příznaky. Nejčas-
tějšími příznaky jsou suchý kašel, 
horečka, myalgie a únava (1). Mezi 
méně časté příznaky patří dušnost, 
vykašlávání a průjem. Protože se 
však virus COVID-19 stále šíří po ce-
lém světě, neustále se objevují nové 
informace o nemoci, které zasahují 
i mimo očekávanou oblast dýcha-
cích cest nebo gastrointestinálního 
traktu. S ohledem na možné projevy 
na dolních končetinách jsem zpraco-
val základní poznatky, které mají 
vědecký podklad.

V  současnosti jsme informováni, zejména 
volně šiřitelnými médii, o  novém termínu 
„COVIDové prsty“ u  nohou, který byl pozo-
rován u pacientů s virusem COVID-19. Noviny 
obletěla informace o  projevech nemoci 
na  nohou s  nejistou informací, zda tyto 
projevy mohou předcházet diagnóze nemoci. 
Rád bych předem upozornil na  skutečnost, 
že mnohé jiné virové/bakteriální nemoci mají 
projevy na kůži člověka a zejména na akrech 
(tj. na prstech jak rukou, tak nohou).

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M.

Dle La revue du Praticien z Francie (2) je tento jev 
označován jako akrální syndrom a popisován jako 
pseudoomrzliny spojené s nemocí COVID-19, které 
jsou bolestivé a vznikají náhle. Klinicky mají ische-
mický vzhled, patrné jsou fialové nebo červené léze 
na prstech na nohou. Ve Francii se skupina organi-
zovaná pod Národní unií dermatologů a  venero-
logů (SNDV) propojila pomocí aplikace WhatsApp 
a  400 dermatologů sbírá obrázky těchto projevů, 
aby zjistili možnou souvislost s  nemocí COVID-19 
a  přesně definovali a  popsali projevy. Do  dife-
renciální diagnostiky patří omrzliny prstů, projev 
Raynaudovy choroby nebo jiné vaskulitidy, kterých 
je mnoho.

Většina zpráv o tomto projevu nemoci COVID-19 je 
vidět především u  mladých lidí, s  jinými příznaky 
nebo i  bez nich. Zvažuje se, zda dané příznaky 
na  nohou mohou být alarmujícím symptomem, 
který doprovází slabé typické klinické příznaky 
(kašel, teplota), zejména u mladistvých. Rozsáhlá 
data zatím nejsou dostupná.

První zpracované kazuistické sdělení je z  Itálie. Jako 
první popsal změny doktor Mazootta a  Troccolli (3) 
z  Italského Bari. (Doporučuji prohlédnout obrázky 
dostupné na  https://www.fip-ifp.org/wp-con-
tent/uploads/2020/04/acroischemia-ENG.pdf).

Popisují případ 13letého chlapce s  minimálními 
projevy nemoci COVID-19, který měl na  prstech 
nohou drobné zarudnutí velikosti 5–15 mm, 
červenofialové barvy. Až po dvou dnech od těchto 
projevů se u  něj projevily klasické příznaky 
onemocnění COVID-19 a  anamnesticky pro 
nemoc svědčila i  nákaza rodiny. Přestože nebyla 
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verifikována spojitost s ohledem na stav v zemi, 
klinický průběh pro nemoc svědčil.

První studie, která se zabývá kožními projevy 
na  nohou, je studie od  Dr.  Recalcacati. Jako 
dermatolog se zaměřil na  analýzu kožních 
projevů u  pacientů s  COVID-19 hospitalizova-
ných v  Lecco Hospital v  Lombardii. Zkoumali 
148 pacientů (klinicky nebo dle fotek), z nichž 
vyřadili 60 pacientů s  nově nasazenou medi-
kací (takovou, co do  té doby nebrali), aby 
vyloučili podíl polékových změn. Z 88 pacientů, 
které posléze analyzovali, mělo 18 pacientů 
(20,4 %) kožní projevy, 8 pacientů mělo kožní 
projev před hospitalizací a u 10 pacientů začaly 
projevy v době hospitalizace.

Typická byla erytematózní vyrážka ve 14 přípa-
dech, kopřivka u  3 případů, varicelliformní 
exantém u  1 případu. Autor také zdůrazňuje, 
že 8 případů kožních symptomů se projevilo 
před hospitalizací a  v  10 případech během 
hospitalizace. Tato data však nejsou překva-
pující, protože erytematózní vyrážka a kopřivka 
nejsou u jiných virových infekcí neobvyklé.

Na  základě uvedené kazuistiky a  první malé 
studie reagovala FIP- IFP zřízením nového 
registru projevu nemoci COVID-19 na  nohou. 
Tento registr je dostupný na  https://covid-
footregistry.com/. 

Do  tohoto registru můžete své obrázky 
zasílat i  Vy. Zakladatel registru je Dr.  Michael 
Nirenberg, který na  stránkách uvádí: „Tento 
registr nejspíše jen v  omezené míře přispěje 
ke  znalostem, které nám pomáhají bojovat 
proti této nemoci. Ačkoliv však nenajdeme 
žádný vztah mezi COVID-19 a  nohama, může 
být pro nás užitečné mít i tento typ informace.“

Nadále zůstává platné, že diagnostická kritéria 
této nemoci nejsou kožní změny na  prstech 
nohou, ale teplota, kašel, vykašlávání a dušnost. 
Zatím nikdo nepopsal přenos nemoci jiným 
způsobem než kapénkovou infekcí (tj. kašlem). 
Přenos nemoci prostřednictvím kožních projevů 
popsán zatím nebyl (5).

1) Huang, C., Wang, Y., Li, X. et al. Clinical features of 
patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, 
China. The Lancet 2020; 395 (10223): 497–506.

2) La Revue du Praticien. Covid revealing acrosyndromes. 
Dostupné na: https://www.larevuedupraticien.fr/article/
covid-acrosyndromes-revelateurs. Zobrazeno: April 27, 
2020.

3) Mazzotta, F., Troccoli, T. Acute acro-ischemia in the 
child at the time of COVID-19. International Federation 
of Podiatrists. Dostupné na: https://www.fip-ifp.org/
wp-content/uploads/2020/04/acroischemia-ENG.pdf. 
Zobrazeno: April 27, 2020.

4) Recalcati, S. Cutaneous Manifestations in COVID-19: 
A First Perspective. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 
2020 [online ahead of print]. Dostupné na: https://
onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jdv.16387. 
Zobrazeno: March 26, 2020.

5) https://www.who.int/health-topics/
coronavirus#tab=tab_1 
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Když si tělo nedokáže poradit

s nadmírou cukru

Cukrovka, lékařsky diabetes mellitus, 
je chronické metabolické onemocnění, 
které provází zvýšená hladina glukózy 
v krvi. V České republice je tímto 
onemocněním v současnosti postiženo 
více než 900 000 lidí. Pro usnadnění 
života mohou diabetici využít i příspěvek 
České průmyslové zdravotní pojišťovny.

O  cukrovce hovoříme v  případě, kdy si tělo neumí 
poradit s  nadměrným množstvím cukru. Příčinou je 
nedostatek inzulinu, hormonu produkovaného 
ve  slinivce břišní, který usnadňuje pronikání glukózy 
do buněk, a tím reguluje hladinu cukru v krvi. Existují 
dva typy cukrovky. Diabetes I. typu vzniká právě nedo-
statečnou produkcí inzulinu.  U cukrovky II. typu je tělo 
na účinnost inzulinu rezistentní. Tkáně vůči němu mají 
sníženou citlivost, a proto se musí hormony dodávat 
ve větším množství.  Cukrovka může vyústit v celou 
řadu závažnějších onemocnění, jako jsou nemoci 
srdce, selhání ledvin či amputace nohou.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 
(ČPZP) chce diabetikům usnadnit život 
v rámci svých preventivních programů, 
kde na  diabetes poskytuje příspěvek 
500 Kč. „Tento příspěvek lze využít 
na  veškeré produkty pro diabetiky 
z  lékárny nebo z  prodejny zdravotnic-
kých potřeb nad rámec úhrad z  veřej-
ného zdravotního pojištění. Lze ho 
uplatnit na  speciální obuv pro diabe-
tiky, testovací proužky pro zjištění 
glukózy/ketonů v moči, či příslušenství 
k  inzulinové pumpě, jako jsou baterie 
či zásobníky inzulinu, na  diagnostické 
proužky pro stanovení hodnot glukózy 
v  krvi, zakoupené nad rámec hraze-
ného množství, na  senzory k  přístroji 
na  kontinuální měření glykemie 
(včetně čtečky) nebo třeba na  jehly 
a  na  glukometr,“ vypočítává tisková 
mluvčí České průmyslové zdravotní 
pojišťovny Elenka Mazurová.

O D   R O K U  2 0 2 0  
J E  M O Ž N O  P Ř Í S P Ě V E K 
O D   Č P Z P  Č E R PAT  TA K É 
N A   P Ř Í S T R O J O V O U 
P E D I K Ú R U .  

Příspěvek z  preventivních programů 
ČPZP je nyní možné si nechat proplatit 
přes mobilní aplikaci Zdraví v mobilu, 
kterou lze stáhnout zdarma například 
na www. zdravivmobilu.cz.
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je odvozen z latinského 
slova „pedes“, což 
znamená chodidlo. 
V našem sortimentu tak 
můžete najít exkluzivní 
vložky a kosmetiku pro 
obuv, dřevěné napínáky, 
tkaničky a další doplňky 
v té nejvyšší kvalitě.

Historie naší společnosti sahá 
až do roku 1955, kdy se zaklada-
tel Hartmut Schelchen rozhodl 
pokrýt nedostatečnou nabídku 
v  péči o  chodidla a  obuv v  Ně-
mecku. Lidé si jeho výrobky vel-
mi rychle zamilovali, a tak se stal 
průkopníkem v tomto oboru.  

Při vývoji našich produktů spo-
lupracujeme díky dosaženému 
mezinárodnímu renomé s  tě-
mi nejuznávanějšími ortopedy, 
chemiky a dalšími experty. Kaž-
dému detailu přikládáme velkou 
důležitost. Od výběru těch nej-
lepších materiálů přes pečlivý 
výrobní proces až po  kontrolu 
hotového výrobku. Vše je vyrá-
běno ručně s  důrazem na  pro-
slulou německou preciznost. 
A jelikož je naším posláním Vaše 
zdraví a  zdravý životní styl, za-
měřujeme se především na pří-
rodní materiály a výrobní proce-
sy šetrné k životnímu prostředí, 
které kombinujeme s  osvědče-
nými tradičními metodami.

NAŠÍ VLAJKOVOU 
LODÍ JE ORTOPEDICKÁ 
VLOŽKA VIVA®

Náš prémiový produkt nejen 
že zmírňuje bolesti a  problémy 
spojené s  plochými chodidly, 
ale díky špičkovému zpraco-
vání je dokáže i  léčit. Nezvykle 

tenká konstrukce zabírá v  botě 
minimum místa, přesto ji tvoří 3 
základní zóny: 1. Pružný a odolný 
karbonový skelet podporuje po-
délnou klenbu, zajišťuje správné 
držení těla a umožňuje chodidlu 
jeho přirozený pohyb. 2. Měkká 

metatarzální podložka (srdíčko) 
drží příčnou klenbu ve  správ-
né poloze a  zabraňuje jejímu 
propadávání. 3. Patní polštářek 
ve  tvaru kapky (patent) přes-
ně kopíruje Vaši patní kost, tím 
ji při došlapu správně odpruží 
a sníží vliv tlaku na kolena, kyčle 
a páteř. Navíc je maximálně hy-
gienická, povrch zdobí nejkva-
litnější přírodně vyčiněná hovězí 
useň a zespodu je filtr z aktivní-
ho uhlí. Produkt získal prestižní 
certifikát – schváleno APMA 
(Americká podiatrická lékařská 
společnost). 

EASY STEP

Vlastníme několik přístrojů 
Easy Step. Tento přístroj ana-
lyzuje chodidla a navrhne opti-
mální vložku z kolekce pedag. 
Tyto přístroje jsou u některých 
našich klientů natrvalo nebo 
jsou tzv. putovní a  postup-
ně s  nimi objíždíme ČR. Lidé 
mohou přijít do  své oblíbené 
prodejny a  zdarma si nechat 
vyšetřit chodidla.

pedag pečuje o Vaše chodidla a Vaši obuv.



VIVA® SPORT 
Celosvětově nejprodávanější ortopedická 
vložka. Naprosto univerzální využití od  všech 
druhů sportů až po namáhavá povolání. Spe-
ciálně vyvinutá švýcarská hi-tech pěna pro 
uvolnění svalového napětí, rozložení tlaku 
a dokonalého tlumení otřesů. Znatelně napo-
máhá a urychluje léčbu patních ostruh.

Ortopedické vložky 
pedag VIVA®

nabízíme v několika 
variantách pro vaše 
individuální potřeby.

VIVA® SUMMER 
Jedinečná ortopedická vložka pro všechny, kte-
rým se enormně potí nohy nebo rádi chodí na-
boso. Jedná se o nejdokonalejší spojení několi-
ka druhů materiálů z hlediska hygieny. Navrchu 
je patentované bioaktivní froté Trevira, navíc 
protkané zdravotním stříbrem.  Vespod nikoli 
kokosové či bambusové vlákno, které má malou 
životnost a lehce se prošlape, ale antibakteriál-
ní a pevná sisalová vlákna z rostliny Agáve.

VIVA® LOW 
Nejnovější ortopedická vložka speciálně vy-
vinutá pro plochá chodidla, může ji ale nosit 
kdokoliv. Přizpůsobí se každému chodidlu 
a téměř nezmenšuje místo v botách. Speciální 
patentovaný polštářek pro patní kost tlumí 
bolest a  nárazy okamžitě, ulevuje i  během 
stání. Na povrchu nejkvalitnější telecí kůže.

www.czpedag.cz
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Valgózní předonoží 
opomíjená problematika

Většina lidí ví, že existuje noha plochá, vysoce klenutá nebo 
normální. Ale málokdo už tuší, co se skrývá pod pojmem 
klinická nebo také funkční typologie nohy a jaký má přínos 
pro řešení deformit (trvalých změn tvaru) nohy. 

Problematikou nohy a  jejích deformit se 
už během svých studií zabýval americký 
podiatr MERTON LOUIS ROOT (1922–
2002), který v 50. a 60. letech minulého 
století začal zkoumat nohu z  úplně 
jiného pohledu než jeho současníci. 
Byl průkopníkem, který nohu viděl 
už ne jako jednu statickou část dolní 
končetiny, která tvoří základ pro celé tělo 
člověka, ale jako členitou, velmi složitou 
dynamickou strukturu schopnou mnoha 
velmi malých, ale důležitých pohybů, 
které ve  výsledku umožňují pohyb 
z místa na místo, tedy chůzi a běh.

Mgr. Pavla Rybová

Rootem navržená typologie nohy mi připadala dlouho 
velmi „těžkopádná“ do  té doby, než vidíte klinické 
a kinematické důsledky jednotlivých deformit v praxi. 
Typologie dle Roota – popisuje vzájemné postavení 
předonoží a zánoží:

• VARÓZNÍ ZÁNOŽÍ 
 patní kost je vytočená, stojí na zevní hraně,

• VARÓZNÍ PŘEDONOŽÍ 
 patní kost je v  rovině, ale předonoží je vytočeno 

palcem vzhůru,

• VALGÓZNÍ PŘEDONOŽÍ 
 patní kost je v  rovině, ale předonoží je vytočeno 

malíčkem vzhůru,

• NORMÁLNÍ TYP NOHY 
 patní kost je v rovině s předonožím.

Valgus angle °

Paralel projection

STJ Neutral

Patní kost je v rovině, ale předonoží 
je vytočeno malíčkem vzhůru. Při 
stoji se musí podhlezenní (podkot-
níkový = subtalární kloub) vytočit 
ven, aby se předonoží dotýkalo 
podložky. Valgózní předonoží při 
nezatížené noze a při stoji
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Tím, že postižený při fázi opory „nedosáhne“ malí-
kovou hranou k  zemi, celé chodidlo se dlouho-
době hroutí latelárně. Dochází k  zaúhlení Achillovy 
šlachy, k  torzi měkkých tkání v  oblasti plosky.  
Chodidlo je z čelního pohledu osově nesouměrné, nárt 
je klenutý laterálně. Pata ze zadu se jeví ve  varózním 
postavení, ale pří důkladném vyšetření se zjistí, že není. 
Rovněž se nejedná o poruchu v průběhu odvalové fáze 
cyklu, tak jak to vidíme jako kompenzační mechanismus 
u  valgózních kolen, či halux rigidus nebo u  kontraktury 
plantární fascie.

Jednoznačně diferenciačně diagnostickým testem je 
posouzení roviny předonoží vůči neutrálnímu postavení 
v subtalárním kloubu.

Podstatné je, že tato porucha se nedá z hlediska fyzio-
terapie nijak významně cvičit, ale jde velmi uspokojivě 
řešit pomocí polohovacích klínů v  rámci dodatečné 
úpravy individuální stélky. Včasná diferenciální diagnos-
tika může zabránit vleklým achillodyniím, operačním 
zákrokům v  oblasti Achillovy šlachy a  nesčetným plan-
tárním fascitidám.

Do budoucna si můžeme jen přát více podiatrů, kteří se 
budou snažit této problematice porozumět.

Důležité
téma

Málo terapeuty diagnostikované 
valgózní předonoží způsobuje 
klientům nesčetné obtíže.
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Přínos IPC USA 2019 

pro pedikéry
Petr KumpoštMezinárodní konference v Miami, kde byla možnost 

se setkat s kolegy (nejen) z oboru, byla nabitá 
informacemi z podiatrického oboru – pro pedikéry 
tedy byla přínosná.

Během třídenního kongresu se dalo navštívit 
hned několik přednášek, které se svými 
informacemi týkaly jak podiatrie, výrobků 
a  přístrojů, tak i  nejrůznějších onemocnění 
nehtů a kůže.

Mezi přednášejícími byli lékaři z  celého 
světa i  různí členové podiatrických společ-
ností jiných států, jako například Rumunska, 
kde se jim po  velmi vyčerpávajícím úsilí 
podařilo dosáhnout legislativního uznání 
podiatrie jako oboru a to hlavně výjimečným 
nasazením jejich prezidentky.

V  mezičasech mezi přednáškami byla 
možnost navštívit „stánky” s  nepřeberným 
množstvím různých pomůcek pro nejrůz-
nější odvětví podiatrie. Mimo jiné tedy i pro 
pedikúru.

Z  přednášek, kterých se mi podařilo zúčastnit 
(bohužel některé se překrývaly, a  tedy nebylo 
možné být na  obou), se mi velmi líbila napří-
klad přednáška doktora Iana Reillyho (UK), 
který přednášel o  tumorech na  nehtech, jakým 
způsobem je identifikuje a  jak se s nimi následně 
nakládá.

Dále to byla přednáška Christine Kuberka 
(GER), která se věnovala léčbě zarůstajících nehtů.

Mezi přednášejícími byl například i THE TOE BRO 
(#thetoebro), což je Kanadský podiatr, který 
mimo jiné na svém instagramovém účtu do detailu 
ukazuje, jak pracuje – a  to je například pro mě 
velmi zajímavé a přínosné.

Přednášek, přednášejících, letáků a informací bylo 
opravdu hodně, jakož i  materiálů a  navázaných 
kontaktů.

Pokud to vyjde, na další 
konferenci, která bude 
v Barceloně 2022, se moc těším 
už nyní.
Některé přednášky jsem 
si na lékařích a dalších 
přispěvatelích osobně vyžádal, 
snad se jim tedy někdy příště 
budu moct věnovat podrobněji. ●



vysoká kvalita – skvělá cena

PODOLOGECO 
Moderní bezuhlíkový přístroj s ocelovým mikromotorem v ručním díle. 
Je vhodný pro pedikúru i manikúru. Svými parametry se velmi přibližuje nejpro-
dávanějšímu přístroji Podolog NOVA 3 S. Má kompaktní, snadno omyvatelnou řídící 
jednotku s  velkým displejem, ovládací tlačítka pod ochrannou folií a  3 paměti pro 
snadnou práci. Celková hmotnost: pouze 2,8 kg. Volitelný pracovní režim: pedikúra 
nebo manikúra.

Softwarovým programem jsou hlídány intervaly čištění kleštin, výměny prachového filtru 
a provozních hodin. V  ručním díle je lehký, snadno čistitelný ruční díl s bezuhlíkovým, 
ocelovým,  výkonným mikromotorem. Pozor: je rozdíl, zda je v  ručním dílu výkonný 
ocelový, či pouze plastový mikromotor. Díky novému provedení odsávání s bezuhlíkovým 
motorem ventilátoru je chod přístroje velmi tichý i při zachování vysokého sacího výkonu. 
Filtrační sáček je dostatečně velký, nepropustný a je vyroben v souladu s testováním BIA.

Při koupi přístroje doporučujeme vždy porovnat, zda jsou splněny tyto parametry: tichý chod 
+ dostatečný sací výkon + výkon mikromotoru ručního dílu. Přístroj má nízkou provozní 
spotřebu energie. Podolog Eco je oblíben subtilnějšími zákaznicemi s malou a úzkou dlaní, 
kvůli nepatrně lehčímu, kratšímu a užšímu ručnímu dílu, než je u Podolog Nova 3S.

Technické údaje PODOLOGECO

rozměry řídicí jednotky (Š/H/V): 250/235/120 mm
hmotnost:  cca 2 500 g
rozměry ručního dílu: délka:   127 mm
hmotnost: 110 g
volnoběžné otáčky (ot./min): 25 000
napětí řídicí jednotky: 230 V, 50 Hz střídavé napětí
příkon max.: 200 VA

napětí mikromotoru:  24 V
trvalé zatížení:  40 W
max. odsávání při plném výkonu: cca 190 litrů / min
pojistka: T 1,25 A
spotřeba energie: max. 70 wattů, ø 48 wattů
sací objem při min. výkonu:  53 dB
sací objem při max. výkonu: 61 dB

Servis po 900 provozních hodinách, nejpozději za 2 roky 
Více na www.coneta.cz



 

 

PROFESIONÁLOVÉ JI POUŽÍVAJÍ. A VY JI ZNÁTE? 
DEZINFEKCE LAVOSEPT® UNIVERZÁL je jedinečný český produkt určený pro dezinfekci kůže i 
nástrojů, vyvinutý českou rodinnou společností Amoené s.r.o. v roce 2007. Atestován a certifikován u Státního 
zdravotního ústavu v Praze v Centru epidemiologie a mikrobiologie v Národní referenční laboratoři pro 
dezinfekci a sterilizaci. Schválen ministerstvem zdravotnictví ČR. 

        VÝHODY DEZINFEKCE LAVOSEPT® 

 60měsíční záruka. 
 Virucidní, fungicidní a baktericidní účinky (účinné proti 

Covidu). 
 Obsah alkoholové složky nad 75 %. 
 Hydratační a zjemňující přísady zabraňují vysoušení 

pokožky. 
 Luxusní vůně pro příjemnější pocit: citron/trnka/ višeň. 
 Velikost balení: 50 ml – 10 000 ml. 
 
Ideální pomocník pro každodenní používání 
(nejen) v pedikérských, manikérských 
a kadeřnických salónech. 

 
 

 

 

 

 

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem 

 

Více na www.amoene.cz 

Kontakt: amoene@seznam.cz tel. : 601 367 745 
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Česká podiatrická společnost z. s. se jako členská 
země FIP-IFP aktivně zapojila do kampaně ke Světo-
vému dni podiatrů formou aktivit na FB od 1. 7. 2020. 
Prezentací obrazové dokumentace navržené FIP-IFP 
a ve spolupráci se všemi členy ŘR, DR a předsedkyně 

podologicko-pedikérské sekce ozřejmila občanům 
České republiky podrobněji potíže týkající se proble-
matiky nohou. Sdílením odkazů přes FB se také naši 
členové a sympatizanti mohou zapojit do kampaně 
s prezentováním témat a podpořit oslavy.

Česká podiatrická společnost z.s.,  Frýdecká 936/59, Vratimov, 739 32, www.podiatrie.cz

MUDr. Marie Součková, 1. viceprezidentka ČPS

8 OCTOBER 2020
#FEETMATTER

#INTERNATIONALPODIATRYDAY
#FIPIFP

#DEFEATFOOTDISEASE
IPD is an iniciative of

Světový  
den podiatrů  
8. řijna 2020. 

8. 10. 2020
Mezinárodní  
den podiatrů

je to den vzniklý z iniciativy FIP-IFP  
jako symbol řešení  
problematiky nohy.
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dezinfekci a sterilizaci. Schválen ministerstvem zdravotnictví ČR. 

        VÝHODY DEZINFEKCE LAVOSEPT® 

 60měsíční záruka. 
 Virucidní, fungicidní a baktericidní účinky (účinné proti 

Covidu). 
 Obsah alkoholové složky nad 75 %. 
 Hydratační a zjemňující přísady zabraňují vysoušení 

pokožky. 
 Luxusní vůně pro příjemnější pocit: citron/trnka/ višeň. 
 Velikost balení: 50 ml – 10 000 ml. 
 
Ideální pomocník pro každodenní používání 
(nejen) v pedikérských, manikérských 
a kadeřnických salónech. 
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 Luxusní vůně pro příjemnější pocit: citron/trnka/ višeň. 
 Velikost balení: 50 ml – 10 000 ml. 
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(nejen) v pedikérských, manikérských 
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Akce a kurzy
2. pololetí v roce 2020

7.  8 .  2 0 2 0
" PŘEŠKOLENÍ NA PŘÍSTROJOVOU 

TECHNIKU V PEDIKÚŘE
Mgr. Veronika Morstein Matulová, PODOest, 
Lípová 10, Praha 2

2 8 .  8 .  2 0 2 0  –  3 0 .  8 .  2 0 2 0
" BALÍČEK ODBORNÝCH KURZŮ

Veronika Morstein Matulová, PODOEST s.r.o, 
Lípová 10, Praha 

3 .  9 .  2 0 2 0
" ODBORNÝ KURZ - PŘEŠKOLENÍ 

NA PŘÍSTROJOVOU PEDIKÚRU
Jiří Vykydal / Darina Zahradníková
Odel laboratories s.r.o., Profi-pedikura.cz, 
Špálova 413/2, Ostrava-Přívoz

4 .  9 .  2 0 2 0
" ODBORNÝ PRODUKTOVÝ SEMINÁŘ - 

PODOPHARM PROFFESIONAL
Darina Zahradníková, PROFI-PEDIKURA.CZ
Hotel Nikolas ***+, Nádražní 822/124, 
Ostrava-Přívoz

1 1 .  9 .  2 0 2 0
" ODBORNÝ KURZ – 2V1 OŠETŘENÍ 

ZAROSTLÉHO NEHTU/ORTHONYXIE 
– APLIKACE ŠPON PODOSTRIPE/
PODOFIX/COMBIPED
Jiří Vykydal / Darina Zahradníková
ODEL LABORATORIES, s.r.o./PROFI-
PEDIKURA.cz, Špálova 413/2, Ostrava-Přívoz

2 4 .  9 .  2 0 2 0
" ODBORNÝ KURZ – ZHOTOVOVÁNÍ 

A APLIKACE INDIVIDUÁLNÍCH DRÁT-
KOVÝCH ŠPON NA ZAROSTLÉ NEHTY 
ROSS FRASER
Jiří Vykydal / Darina Zahradníková
ODEL LABORATORIES, s.r.o./PROFI-
PEDIKURA.cz, Špálova 413/2, Ostrava-Přívoz

2 5 .  9 .  2 0 2 0
" ZDRAVÁ NOHA… ANEB PODIATŘI 

NEFROLOGŮM A NEFROLOGOVÉ 
PODIATRŮM
GALÉN – SYMPOSION s.r.o., Kongresový sál 
KC IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4

2 5 .  9 .  2 0 2 0
" ODBORNÝ KURZ – OKLUZE – OŠETŘENÍ, 

ODLEHČENÍ A KRYTÍ DEFEKTŮ – KUŘÍ 
OKA, MOZOLY, RAGÁDY
Jiří Vykydal / Darina Zahradníková
ODEL LABORATORIES, s.r.o./PROFI-
PEDIKURA.cz, Špálova 413/2, Ostrava-Přívoz

2 5 .  9 .  2 0 2 0
" ODBORNÝ KURZ – NEHTOVÁ 

PROTETIKA UNGUISAN
Jiří Vykydal / Darina Zahradníková
ODEL LABORATORIES, s.r.o./PROFI-
PEDIKURA.cz, Špálova 413/2, Ostrava-Přívoz

2 6 .  9 .  2 0 2 0
" ODBORNÝ KURZ – 2V1 OŠETŘENÍ 

ZAROSTLÉHO NEHTU/ORTHONYXIE 
– APLIKACE ŠPON PODOSTRIPE/
PODOFIX/COMBIPED
Jiří Vykydal / Darina Zahradníková
Studio J. Santini, Novodvorská 375 / 23, Praha

9 .  1 0 .  2 0 2 0
" 19. SJEZD ČESKÉ PODIATRICKÉ 

SPOLEČNOSTI z. s. A PEDIKÉRSKÝ 
DEN ČESKÉ PODIATRICKÉ SPOLEČ-
NOSTI z.s.
MUDr.Miroslav Koliba, Jana Výmolová
19. Sjezd České podiatrické společnosti 
z. s. a Pedikérský den České podiatrické 
společnosti z.s, velký sál, veletrh FOR 
BEAUTY, PVA EXPO Praha – Letňany, Praha
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1 6 .  1 0 .  2 0 2 0
" ODBORNÝ KURZ – HLUBOKÁ 

ABRAZE – OŠETŘENÍ NEHTU 
A POSTIŽENÉHO MÍSTA NAPA-
DANÉHO ONYCHOMYKÓZOU 
A ONYCHOLÝZOU
Jiří Vykydal / Darina Zahradníková
ODEL LABORATORIES, s.r.o./PROFI-
PEDIKURA.cz, Špálova 413/2, Ostrava-
Přívoz

1 6 .  1 0 .  2 0 2 0
" ODBORNÝ KURZ – OŠETŘENÍ 

ZAROSTLÉHO NEHTU
Jiří Vykydal / Darina Zahradníková
ODEL LABORATORIES, s.r.o./PROFI-
PEDIKURA.cz, Špálova 413/2, Ostrava-
Přívoz

1 8 .  1 0 .  2 0 2 0
" PODIATRICKÉ MINIMUM – VYŠET-

ŘENÍ NA PODOSKOPU A SYSTÉMEM 
PODOCAM 2.0
MUDr. Miroslav Havrda, Podiatrická klinika 
Zdravá noha, V Lipkách 1233/18a, Hradec 
Králové

2 4 .  1 0 .  2 0 2 0
" ODBORNÝ KURZ – HLUBOKÁ 

ABRAZE – OŠETŘENÍ NEHTU 
A POSTIŽENÉHO MÍSTA NAPA-
DANÉHO ONYCHOMYKÓZOU 
A ONYCHOLÝZOU
Jiří Vykydal / Darina Zahradníková
PROFI-PEDIKURA.cz,Studio J. Santini, 
Novodvorská 375 / 23, Praha

2 4 .  1 0 .  2 0 2 0
" ODBORNÝ KURZ – OŠETŘENÍ 

ZAROSTLÉHO NEHTU
Jiří Vykydal / Darina Zahradníková
PROFI-PEDIKURA.cz,Studio J. Santini, 
Novodvorská 375 / 23, Praha

2 6 .  1 0 .  2 0 2 0
" ZARŮSTAJÍCÍ NEHTY NA PEDIKÚŘE

Jana Výmolová
Pedikúra, Tyršova 195, Příbor

6 .  1 1 .  2 0 2 0
" KURZ K APLIKACI NEHTOVÝCH 

ŠPON UNIBRACE SYSTEM (UBS)
Ing. Ludmila Maluchová
Podiatrické centrum Medicia, Daliborova 
421/15, Ostrava

7.  1 1 .  2 0 2 0
" ZDRAVÁ NOHA, FUNKČNÍ NOHA

Veronika Morstein Matulová
PODOEST, Lípová 10, Praha 2

1 2 .  1 1 .  2 0 2 0  –  1 4 .  1 1 .  2 0 2 0
" CERTIFIKOVANÝ KURZ PRO 

PODIATRICKÉ SESTRY
Kateřina Čechová, klinika diabetologie 
IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4

1 7.  1 1 .  2 0 2 0
" KINEZIOTAPING NEJEN PRO 

PEDIKÉRKY
Jana Výmolová, Rehacentrum,  
Místecká 1121, Příbor

2 0 .  1 1 .  2 0 2 0
" KURZ K OŠETŘOVÁNÍ ZARŮSTAJÍ-

CÍCH NEHTŮ METODOU ARKADY
Ludmila Maluchová
Podiatrické centrum Medicia, Daliborova 
421/15, Ostrav

2 0 .  1 1 .  2 0 2 0
" PODIATRICKÉ SETKÁNÍ

Radek Černý
Restaurace Rebel Na Farských, Zahradní 
387/2, Žďár nad Sázavou

3 .  6 .  2 0 2 1  –  5 .  6 .  2 0 2 1
" MEDSPORT SYMPOZIUM 2021

MUDr. Miroslav Havrda, hotel Tereziánský 
dvůr, Jana Koziny 336/4, Hradec Králové
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PODIATRIE
se zabývá komplexní péčí o nohy 
z pohledu:

  •	prevence
 •	diagnostiky
 •	léčby deformit, patologií  
  a poranění nohy

a to ve vztahu k tělu, jakož i k projevům systémových 
onemocnění.

Česká podiatrická společnost sdružuje 
odborníky v péči o nohy z řad lékařů, fyzioterapeutů, 
sester, pedikérů, protetiků, obuvníků a specializovaných 
prodejců.

Česká podiatrická společnost zastřešuje obor 
podiatrie v České republice v rámci Světové podiatrické 
federace (FIP-FIP), jejíž je členem.      

Cílem společnosti je především podpora a rozvoj 
komplexní péče o nohy a zastřešení spolupráce 
odborníků a pracovišť, která tuto péči poskytují.

www.podiatrie.cz


