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P R O F E S S I O N A L

B E A U T Y  I  M E D I C A L  I  P U B L I C AT I O N 

ODEL LABORATORIES, s.r.o.

Specializovaný obchod s nejširším a kompletním vybavením
pro obory pedikúra/podologie v ČR/SR

Největší výběr podologických přístrojů 
s odsáváním a sprejových přístrojů 
v ČR/SR 

Velký výběr fréz na pedikúru a manikúru

FungiCheck – 
Onychomykó za 
Testovací sada 
pro  diagnostiku
dermatofytů

Nejoceňovanější řada profesionálních
přípravků na nohy, ruce a tělo - již 
26 ocenění

• Odbornost/poradenství
• Odborné kurzy a semináře

Ostrava/Praha/Bratislava 

• Zastoupení 30 značek
• Skladem 2.500 položek
• Doručení do 48 hodin 

• Vlastní, rychlý servis přístrojů
• Splátkový prodej ODELcredit
• Vydavatelství odborné literatury

Veelký výelký výběr fréz naýběr ffréz nf a penaa pena edikúru a medikúre manikúrua m

Přírodní přípravky  s aktivním 
extraktem z řasy Spirulina

NOVINKA 
2021 – Odborná 
publikace 
VELKÁ KNIHA 
OŠETŘENÍ 
ZAROSTLÝCH 
NEHTŮ

Vážení přátelé „od nohou“ 
MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M. 

Česká podiatrická společnost překonala další milník své 
existence. Zvládli jsme uskutečnit 20. sjezd České podia-
trické společnosti, který se měl původně konat on-line for-
mou, a to včetně hlasování členů ČPS. Díky zákonodárcům 
jsme nakonec museli sjezd (protože byl volební) uskutečnit 
s reálnou účastí přímo na místě v prostorách kongresového 

sálu Černé louky v Ostravě a také pasivním přenosem on-line. Kolegové, přátelé 
a všichni Ti, kteří mě osobně znají, vědí, že mám rád akce, kterých se účastní 
více než 300 lidí – budu pevně doufat a věřit, že na taková setkání nezůstanou 
jen vzpomínky. Rád bych také upozornil, že máme prvního čestného člena naší 
společnosti. Paní doktorka Marie Součková byla oceněna jako první čestný člen 
České podiatrické společnosti za celoživotní přínos v oboru podiatrie v České 
republice. Nadále ji přejeme zejména pevné zdraví a další sílu organizovat kurzy 
podiatrie pro lékaře na IPZ pod katedrou ortopedie. 

Po  důkladné konzultaci s  právní kanceláří (děkujeme zejména Ing.  Vaškové) již 
máme upraveny stanovy následujícím způsobem: Každý další sjezd bude ohlášen 
tradičně dva měsíce předem. Formu setkání může vedení společnosti upravit maxi-
málně dva týdny předem včetně způsobu hlasování. Zde se má vize, s přihlášením 
každého platícího člena samostatně na  webových stránkách podiatrie, naplnila 
na maximum. Dnes díky svému osobnímu přihlášení mohou členové provádět také 
hlasování na stránkách bez fyzické účasti. Do budoucna se tímto způsobem mohou 
konat jakékoliv volby, což považuji za velice pokrokové.

Má vize do budoucna je následující. Snahou je, aby všechna další setkání byla do-
stupná všem. Ať už se bude jednat o účast osobní nebo on-line. Rád bych, aby měli 
členové možnost hlasovat osobně přímo na setkání, ale také již zmiňovanou on-line 
formou prostřednictvím svého zabezpečeného přihlášení přes naše webové stránky.

Rád bych poprosil všechny členy ČPS, aby využívaly webové stránky www.podiatrie.
cz a aby také čas od času provedli a překontrolovali své přihlášení včetně aktualizace 
svých informací. Využívejte, prosím možnosti, které jsme pro Vás připravili. Jednot-
livci se registrují jako fyzické osoby do členského registru - nicméně k prezentaci své 
firmy je nutné zapsat se také do registru poskytovatelů služeb (pro ty co poskytují 
služby/ošetření) nebo do registru spolupracujících firem v případě, že poskytujete 
prodej produktů souvisejících s podiatrií. Každý člen uvede tolik provozoven nebo 
firem, kolik sám uzná za vhodné a nese za ně odpovědnost.

Přeji Vám všem hodně úspěchů v době post-covidové. Situace není ani teď lehká, 
pacienty neustále zužuje strach, který lze překonat naší trpělivostí a řádnou péčí. 
Dbejme na své zdraví a na zdraví svých klientů – důležitá je zejména důkladná dez-
infekce prostor a pracovních pomůcek. Také bychom neměli zapomínat na pravi-
delnou relaxaci a odpočinek. Náš zdravotní systém je vybudován na prevenci proti 
nemocem, do kterých patří například: cukrovka, vysoký tlak, nádorová onemocnění 
a jiné… Proto jej využívejme tak, abychom byli všichni spolu dlouho a hlavně zdraví!

Těším se na další setkání například na plánovaný Pedikérský den nebo na další 
akce, které nám doufejme, již nic nepokazí.
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20. sjezd 
České podiatrické společnosti 

Dne 22. května 2021 se v Ostravě na Výstavišti konal 20. sjezd České podiatrické 
společnosti. Sjezd probíhal v prostorách kongresového sálu - Výstaviště Černá 
louka a měl tzv. hybridní formu – přenášel se on-line. Členové společnosti se 
mohli sjezdu účastnit také fyzicky.

Po předchozí konzultaci s právní 
kanceláří nám bylo doporučeno, 
aby se hlasování účastnili pouze 
fyzicky přítomní členové.

Předmětem sjezdu byla změna 
stanov takovým způsobem, aby 
se již při dalším hlasování mohli 
členové účastnit také on-line.

Valná hromada přijala usnesení, 
které umožňuje řídící radě zvolit 
formu hlasování, kterou musí 
oznámit minimálně 14 dní před 
konáním dalšího sjezdu.

Naše společnost sdružuje fyzické osoby v  péči o  nohy. Každý člen je registrován na  stránkách 
společnosti a formou svého zabezpečeného přihlášení má možnost volit. Tuto formu voleb budeme 
do budoucna preferovat. Snaha bude všechna naše setkání přenášet i on-line, aby naši členové, kteří 
se nemohou účastnit, měli možnost získávat nové informace o dění na poli podiatrie.

2 0 .  S J E Z D  BY L  TA K É  V O L E B N Í ,  V O L I L I  J S M E 
C E L É  V E D E N Í  N A Š Í  S P O L E Č N O S T I .

MUDr. Miroslav Koliba MBA, MHA, LL.M. obhájil pozici prezidenta. Na pozici 1. vice-
prezidenta společnosti byl zvolen PaedDr. Michal Joshua Frána MBA, MHA, LL.M. 

Na pozici 2. viceprezidentky a vedoucí pedikérské sekce byla zvolena Jana Výmolová. Do řídící rady byl 
dále zvolen MUDr.  Jaroslav Lux Ph.D.  a  Mgr.  Eva Ptáčková. Do  dozorčí rady byly řádným hlasováním 
zvoleny: Ing. Jana Vašková, Radovana Hroníková, Pavla Chadrabová.

Cíle nového vedení České podiatrické společnosti jsou zejména: propagace oboru podiatrie, spolu-
práce s IPF-FIP, pořádání akcí pro členy ČPS a práce na kontinuálním vzdělávání členů společnosti. ●

MUDr. Miroslav Koliba MBA, MHA, LL.M.

Představení
a funkce dozorčí rady ČPS

Letošní 20. sjezd ČPS byl sjezdem volebním a na další tříleté období  
byli valnou hromadou zvoleni i členové do tříčlenné dozorčí rady.  
Jsou jimi Ing. Jana Vašková, Pavla Chadrabová a Radovana Hroníková.

Ing. Jana Vašková 
předsedkyně dozorčí rady ČPS

Dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem 
společnosti a jejím úkolem je mj. spolu s řídící 
radou koordinovat a zajišťovat činnost společ-
nosti v souladu se stanovami a právními před-
pisy. Rozsah činností dozorčí rady je stanoven 
právní úpravou v občanském zákoníku a stano-
vami společnosti. 

Jedním z úkolů dozorčí rady je informovat čle-
ny společnosti (valnou hromadu) pravidelnými 
ročními zprávami, zda činnost řídící rady byla 

v daném období bez závad a v souladu se sta-
novami, usnesením předchozí valné hromady 
i v souladu s platnými zákony ČR. Dozorčí rada 
rovněž předkládá valné hromadě zprávy o hos-
podaření společnosti a  řeší případné námitky 
týkající se voleb nebo odvolání vyloučeného 
člena společnosti řídící radou. Na dozorčí radu 
se mohou obrátit členové společnosti spolku 
i  třetí osoby v  případě stížností týkajících se 
záležitostí společnosti. Dozorčí rada tyto stíž-
nosti přijímá a vyřizuje.  ●
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Hospodaření 
České podiatrické společnosti

HOSPODAŘENÍ ZA ROK  2020  
Účet Popis Kč

Výdaje za rok  2020 501 razitka, kancel potřeby 5359,65
518 poštovné 16946

pravní služby 4840
web 56584,46
grafické služby (časopis a diplomy) 109034,6
nájem 9919,82
čl popatek FIP 34092,8

521 mzdové náklady 110810
525 poj. kooperativa 400
538 spravní polatky 500
549 bankovní poplatky 1141

celkem 349628,33
Příjmy za rok 2020 602100 reklama ( inz.pod listy a www stránky ) 80550

602400 prodej časpopisu 89
602600 poplatky za akce 2900
684 čl příspevky 239000

celkem 322539
ZISK -27089,33

PLÁN HOSPODAŘENÍ PRO ROK 2021

Výdaje 501 razitka, kancel potřeby 4000
518 poštovné 17000

pravní služby 2000
web 2000
grafické služby (časopis a diplomy) 105000

nájem 10000
čl popatek FIP 35000

521 mzdové náklady 110000
525 poj. kooperativa 400
538 spravní polatky 500
549 bankovní poplatky 1200

Celkem 287100

PLÁN HOSPODAŘENÍ PRO ROK 2021
Účet Popis Kč

Příjmy 602100 reklama 105000
602600 poplatky za akce 5000
684 čl příspevky 180000

celkem 290000
ZISK 2900

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

Akce a kurzy
1 0 .  9 .  2 0 2 1 – 1 1 .  9 .  2 0 2 1 
"	NOHA - DIAGNOSTIKA A KOREKCE

Fyzio P - Soukromá rehabilitační klinika, 
Voříškova 946, Klatovy
Veronika Šilhavá, 734 104 683,  
kurzy@fyziop.cz

2 4 .  9 .  2 0 2 1 
"	ZDRAVÁ NOHA... aneb podiatři 

nefrologům a nefrologové podiatrům
Kongresový sál KC IKEM 5. patro, budova 
A IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4
Organizátor: MUDr. Fejfarová,  
MUDr. Koliba, MUDr. Viklický
www.gsymposion.cz

1 .1 0 .  2 0 2 1 – 2 .  1 0 .  2 0 2 1  
"	8. ROČNÍK MULTIDISCIPLINÁRNÍ 

PŘÍSTUP V PÉČI (NEJEN) O NOHY 
DIABETIKŮ
Černá louka Ostrava s.r.o., Černá louka 
3235, Ostrava
www.nohy-diabetiku.cz

8 .  1 0 .  2 0 2 1 
"	DĚTSKÁ NOHA 

Fyzio P - Soukromá rehabilitační klinika, 
Voříškova 946, Klatovy
Veronika Šilhavá, 734 104 683,  
kurzy@fyziop.cz

8 .  1 0 .  2 0 2 1 
"	PEDIKÉRSKÝ DEN

Velký sál, veletrh For Beauty, Praha 
Letňany PVA EXPO, Praha Letňany, Praha
Česká podiatrická společnost,z.s.
registrace: vymolovajana@email.cz

9 .  1 0 .  2 0 2 1 
"	AKTIVNÍ ODRAZ, SPORTOVNÍ OBUV

Fyzio P - Soukromá rehabilitační klinika, 
Voříškova 946, Klatovy
Veronika Šilhavá, 734 104 683,  
kurzy@fyziop.cz

2 0 .  1 0 .  2 0 2 1 – 2 3 .  1 0 .  2 0 2 1 
"	FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA NOHY, 

JEJÍ AKTIVNÍ KINEZIOTERAPIE 
A INDIVIDUÁLNÍ KOREKCE
fyzio P - Soukromá rehabilitační klinika, 
Voříškova 946, Klatovy
Petra Vondrašová

5 .  1 1 .  2 0 2 1 
"	PODIATRICKÉ SETKÁNÍ VE ŽĎÁŘE 

NAD SÁZAVOU
Restaurace Rebel Na Farských, Zahradní 
387/2, Žďár nad Sázaovu
Radek Černý, cerny@radekcerny.cz

5 .  1 1 .  2 0 2 1 – 6 .  1 1 .  2 0 2 1 
"	METODA ARKADY I. STUPEŇ

Podiatrické centrum Medicia, Daliborova 
421/15, Ostrava - Mariánské Hory
Ing. Ludmila Maluchová
777 703 500, sluzby.medicia@centrum.cz
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Usnesení 
20. sjezdu ČPS

Na 20. sjezdu České podiatrické společnosti bylo přijato následující usnesení. Usnesení 
má zásadní dopad na nové stanovy spolku a způsob dalších voleb. Nové stanovy s ohledem 
na jejich rozsah nepublikujeme, jsou dostupné na www.podiatrie.cz.

MUDr. Miroslav Koliba MBA, MHA, LL.M.

Počet účastníků: 24 přihláše-
ných, 20 fyzicky přítomných, 
30 připojených on-line.

P R O G R A M  S J E Z D U :
MUDr.  Miroslav Koliba zahájil 
sjezd, který je v letošním roce vo-
lební. Uvedl, že účast na sjezdu je 
hybridní, tzn. kombinace osobní 
účasti a  současně on-line účasti. 
Poděkoval MUDr.  Marii Součkové 
za  dosavadní práci v  ČPS a  na-
vrhnul, aby jí bylo uděleno doži-
votně čestné členství. Návrh byl 
jednohlasně odsouhlasen všemi 
přítomnými.

Následně proběhla volba do  jed-
notlivých komisí a  volba skrutá-
torů, ti pracovali v  následujícím 
složení:
Mandátová komise: MUDr. Marie 
Součková, MUDr. Jaroslav Lux, 
Pavla Chadrabová.
Návrhová komise:  
Ing. Jana Vašková, Radovana 
Hroníková, Eva Ptáčková.
Volební komise: Karin Kucha-
říková, Dita Szewieczková, Julie 
Budová.
Skrutátoři: Karin Kuchaříková, 
Dita Szewieczková, Julie Budová.
Všechny komise byly jednomysl-
ně schváleny. Mandátová komise 
konstatuje, že valná hromada je 
usnášeníschopná.

Prezident společnosti přednesl 
návrh na  změnu stanov, která se 
týká úpravy způsobu hlasování 
a voleb s možností on-line hlaso-
vání.

Čl. 6 bod 2 – současné znění sta-
nov:

2. Valnou hromadu svolává 1x 
ročně řídící rada. Všichni členové 
společnosti musí být s  termínem 
valné hromady seznámeni nejmé-
ně 2 měsíce předem na oficiálních 
webových stránkách společnosti 
www.podiatrie.cz. Možné je i další 
oznámení termínu valné hromady 
prostřednictvím Podiatrických lis-
tů, e-mailem či na sociální síti.

Čl. 6 bod 2 – nové znění stanov:

ČLÁNEK 6 Ústřední orgány spo-
lečnosti

2. Valnou hromadu svolává 1x 
ročně řídící rada. Všichni členové 
společnosti musí být s  termínem 
valné hromady seznámeni nejmé-
ně 2 měsíce předem na oficiálních 
webových stránkách společnosti 
www.podiatrie.cz. Možné je i další 
oznámení termínu valné hroma-
dy prostřednictvím Podiatrických 
listů, e-mailem či na  sociální síti. 
Způsob provedení valné hroma-
dy včetně jejího programu může 

být následně upřesněn (doplněn) 
min. 14 dní před termínem jejího 
konání.

Hlasování: návrh na změnu článku 
6 stanov byl odsouhlasen všemi 
přítomnými členy společnosti 
jednohlasně.

 Čl. 2 bod 7 – „Lex Covid“ – sou-
časné znění stanov:

7. Při nemožnosti řádně vykonat 
jednání valné hromady s  fyzic-
kou přítomností členů z  důvodu 
vládou vyhlášeného nouzového 
stavu, mohou být body jednání 
schvalovány členy společnosti ná-
hradním způsobem, a to on-line či 
per rollam, korespondenčně.

O  způsobu hlasování budou čle-
nové společnosti informováni 
na  mailovou adresu, registrova-
nou u společnosti, a to nejpozději 
14 kalendářních dnů před zaháje-
ním hlasování. Výsledky hlasování 
budou zveřejněny nejpozději do 14 
kalendářních dnů po  termínu 
ukončení hlasování.

Čl. 2 bod 7 – nové znění stanov:

Na  základě rozhodnutí řídící rady 
lze jednání valné hromady svolat 
buď s  fyzickou přítomností členů 
společnosti, nebo on-line dis-

tanční formou.

Hlasování: návrh na změnu článku 
2 stanov byl odsouhlasen všemi 
přítomnými členy společnosti jed-
nohlasně.

Návrh na zařazení bodu 8 do čl. 2 
Stanov – nové znění:

8. Na  základě rozhodnutí řídící 
rady lze hlasování valné hromady 
uskutečnit i mimo zasedání valné 
hromady tzv. hlasováním per ro-
llam. Valná hromada rozhoduje 
nadpoloviční většinou hlasů pří-
tomných / per rollam hlasujících 
členů.

8.1 Hlasování per rollam:

a) Hlasování per rollam se děje 
prostřednictvím:

- poskytovatele poštovních služeb 
a/nebo

- prostřednictvím elektronické 
pošty i  bez zaručeného elektro-
nického podpisu (např. odesláním 
vyplněného a  podepsaného hla-
sovacího lístku např. ve  formátu 
pdf) a/nebo 

- on-line prostřednictvím webo-
vého portálu společnosti (po  za-
bezpečeném přihlášení člena 
společnosti) a/nebo 

- osobním odevzdáním hlasovací-
ho lístku s potvrzením o převzetí.

Oznámení o způsobu hlasování dle 
předchozí věty musí být členům 
společnosti zasláno alespoň 14 
dní před termínem (resp. započe-
tím běhu lhůty pro hlasování), a to 
prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb nebo zasláním 
na  emailové adresy jednotlivých 

členů společnosti anebo zveřej-
něním v  členské sekci na  webo-
vých stránkách společnosti www.
podiatrie.cz. Jednotlivé způsoby 
hlasování lze i kombinovat.

b) Řídící rada rozešle všem čle-
nům společnosti hlasovací lístky 
s  návrhy konečných znění usne-
sení, o  nichž má být hlasováno, 
a  to prostřednictvím poskytova-
tele poštovních služeb nebo pro-
střednictvím elektronické pošty 
(na  emailové adresy jednotlivých 
členů Společnosti) i bez zaručené-
ho elektronického podpisu nebo 
on-line prostřednictvím webové-
ho portálu společnosti; řídící rada 
zároveň členům společnosti sdělí 
lhůtu, ve které je možno hlasovat. 
Hlasuje se pro nebo proti návrhu 
usnesení anebo se lze hlasová-
ní výslovně zdržet. K  připojeným 
připomínkám či podmínkám se 
nepřihlíží.

c) Není-li valná hromada při hlaso-
vání per rollam usnášeníschopná, 
může se konat náhradní hlasování 
nebo nové hlasování. Při náhrad-
ním hlasování se hlasuje o původ-
ním návrhu usnesení. Při novém 
hlasování se hlasuje o  návrhu 
usnesení v  pozměněném znění. 
Řídící rada po uplynutí minimálně 
patnácti dnů od  zjištění, že valná 
hromada není usnášeníschopná, 
znovu rozešle členům společ-
nosti konečná znění původních 
či pozměněných návrhů usnesení 
k  hlasování se stanovením termí-
nu, ve  kterém mají členové spo-
lečnosti svůj hlas odevzdat. Při 
náhradním hlasování o původním 
návrhu usnesení je valná hroma-
da usnášeníschopná bez ohledu 
na  počet hlasujících členů spo-
lečnosti a rozhoduje nadpoloviční 
většinou hlasů přítomných / per 
rollam hlasujících členů společ-

nosti. Při novém hlasování o návr-
hu usnesení v pozměněném znění 
je valná hromada usnášeníschop-
ná bez ohledu na počet hlasujících 
členů společnosti a  rozhoduje 
nadpoloviční většinou hlasů pří-
tomných / per rollam hlasujících 
členů společnosti.

d) Výsledky hlasování budou zve-
řejněny nejpozději do  14 kalen-
dářních dnů po termínu ukončení 
hlasování.

Hlasovaní o zařazení bodu 8 do čl. 
2 stanov: návrh na  zařazení bodu 
8 do čl. 2 stanov byl odsouhlasen 
všemi přítomnými členy společ-
nosti jednohlasně.

Další korekce stanov dle domluvy 
s právníkem jsou následující:

v  bodě 3 článku 6 stanov – sou-
časné znění:

3. Valná hromada je usnáše-
níschopná, zúčastní-li se hlasová-
ní většina

jejích účastníků.

Návrh nového znění:

3. Valná hromada je usnáše-
níschopná, zúčastní-li se hlasová-
ní většina

jejích účastníků, přítomných řád-
ných členů společnosti.

Hlasování: návrh na  změnu bodu 
3 článku 6 stanov byl odsouhlasen 
všemi přítomnými členy společ-
nosti jednohlasně.

Následovala zpráva o  činnosti 
ČPS za  uplynulé období, kterou 
přednesl prezident společnosti, 
MUDr.  Miroslav Koliba. V  uplynu-
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lém období pandemie nemoci co-
vid-19 zasáhla i  odborníky v  péči 
o  nohy a  díky tvrdým opatřením 
ze strany vlády nemohly proběh-
nout ani naplánované akce, včet-
ně sjezdu společnosti v  r. 2020. 
Ze strany vedení společnosti byla 
opakovaně vyvíjena snaha vyvo-
lat jednání s MZČR a MO o uděle-
ní výjimek pro členy ČPS v  rámci 
omezení možnosti výkonu práce 
u  některých oborů v  souvislosti 
s pandemií. Na podněty nebylo ze 
strany ministerstev reagováno.

Eliška Kopecká ukončila v r. 2020 
svou činnost jako členka redakční 
rady Podiatrických listů. Miriam 
Tejklová odstoupila začátkem le-
tošního roku z funkce šéfredaktor-
ky Podiatrických listů. Této funkce 
se dočasně ujal MUDr. Koliba, kte-
rý současně vyzývá zájemce, kteří 
by rádi tuto funkci zastávali, aby 
se přihlásili.

Z aktivit, které byly v loňském roce 
realizovány, zmínil následující:

● Podiatrický den na facebooku,

● blog na facebooku,

● rozesílání Podiatrických listů,

● spolupráce s Českou diabeto-
logickou společností,

● jednání s  Asociací kosmetic-
kých oborů,

● správu webu, vč. členské sek-
ce a schvalování akcí na webu,

● udělování diplomů celoživot-
ního vzdělávání.

Společnost má k  dnešnímu dni 
169 aktivních členů. Ve  srovnání 
s  loňským rokem je v  současné 
době počet členů nižší – v  roce 

2020 bylo 239 platících členů.

Závěrem MUDr.  Koliba uvedl, že 
cílem společnosti je především 
pořádání vlastních konferencí, 
vzdělávání školitelů a členů, rozvoj 
oboru podiatrie.

Zpráva o činnosti společnosti, kte-
rou přednesl MUDr. Miroslav Koli-
ba, byla schválena jednomyslně.

Zprávu předsedkyně podologic-
ko-pedikérské sekce za  uplynulé 
období přednesla Jana Výmo-
lová. Informovala přítomné, že 
v  souvislosti s  novými webovými 
stránkami proběhla přeregistrace 
členů, včetně doložení potřeb-
ných certifikátů. Otevřené dopi-
sy, které byly průběžně zasílány 
v  souvislosti s pandemií na MZČR 
a MO, nebyly ze strany uvedených 
úřadů vyslyšeny a nebylo na ně re-
agováno. Dále uvedla, že proběhla 
schůzka se zástupkyní Asociace 
kosmetických oborů a  byly pro-
brány možnosti spolupráce.

Pedikérský den, který se v  loň-
ském roce z  důvodu pandemie 
nemohl konat, byl nahrazen od-
bornými články v  Podiatrických 
listech. Další Pedikérský den je na-
plánován na 8. 10. 2021 v 10 hod. 
v Praze v Letňanech.

Z dalších připravovaných akcí pro-
běhne 2. 6. 2021 on-line setkání 
autorizovaných osob pro obor 
Osobní služby ohledně aktuálních 
informací z Národní soustavy kva-
lifikací a změn hodnotících a kvali-
fikačních standardů.

Závěrem Jana Výmolová pozvala 
všechny členy ČPS na  plánované 
akce společnosti v letošním roce.

Zpráva o  činnosti pedikérsko-po-
dologické sekce byla schválena 

plným počtem přítomných.

Zprávu o hospodaření společnosti 
za uplynulý rok přednesl předseda 
dozorčí rady MUDr.  Jaroslav Lux. 
Zpráva o hospodaření společnos-
ti za  rok 2020 je přílohou tohoto 
usnesení.

Výsledek hospodaření za  rok 
2020 je -27 089 Kč, na  členských 
příspěvcích bylo za  rok vybráno 
239  000 Kč. Zpráva za  rok 2020 
byla odsouhlasena plným počtem 
hlasů zúčastněných členů společ-
nosti.

DR konstatuje, že činnost řídící 
rady v  loňském roce zásadním 
způsobem ovlivnila pandemická 
situace.

 Plán hospodaření společnosti 
na  rok 2021 představil MUDr.  Mi-
roslav Koliba. Plán hospodaření 
na  rok 2021 je přílohou tohoto 
usnesení a  počítá s  výsledkem 
hospodaření cca +3 000 Kč. 
Stav na  účtu k  dnešnímu dni je 
263 484,52 Kč; na devizovém účtu 
je 409,48 Eur a  v  pokladně je 
6  125 Kč. Plán hospodaření na  rok 
2021 byl přijat plným počtem hla-
sů přítomných členů.

MUDr.  Koliba zahájil volební část 
sjezdu a  uvedl, že dobu na  při-
hlášení nových kandidátů nikdo 
nevyužil. Kandidáti do všech pozic 
řídící i dozorčí rady i PP sekce byli 
představeni v  Podiatrických lis-
tech a na facebooku společnosti.

Celkem bylo odevzdáno 20 hlaso-
vacích lístků.

Volba prezidenta ČPS: Jediným 
kandidátem byl MUDr.  Miroslav 
Koliba. Celkem bylo odevzdáno 
20 lístků, všechny ANO. MUDr. Mi-
roslav Koliba byl zvolen počtem 

20 hlasů.

Na  pozici 1. viceprezidenta spo-
lečnosti se představil Dr.  Michal 
Joshua Frána. Ve  volbě bylo ode-
vzdáno celkem 20 platných hlasů, 
18 ano, 0 ne, zdrželi se 2. Dr. Michal 
Joshua Frána byl zvolen do funkce 
1. viceprezidenta.

Na  pozici 2. viceprezidenta spo-
lečnosti se představila Jana Vý-
molová. Ve  volbě bylo odevzdáno 
celkem 20 platných hlasů, 14 ano, 
1 ne, zdrželo se 5. Jana Výmolová 
byla zvolena do funkce 2. vicepre-
zidentky.

Do  řídící rady kandidovali: MU-
Dr.  Jaroslav Lux Ph.D., Mgr.  Pavla 
Rybová, Mgr. Eva Ptáčková, Pavlína 
Pospíšilová. Ve  volbě bylo ode-
vzdáno celkem 20 platných hlasů.

MUDr.  Jaroslav Lux: 11 ano, 1 ne, 
zdrželo se 8.   
ANO

Mgr.  Pavla Rybová: 8 ano, 2 ne, 
zdrželo se 10.

Mgr.  Eva Ptáčková: 19 ano, 0 ne, 
zdržel se 1.   ANO

Pavlína Pospíšilová: 2 ano, 4 ne, 
zdrželo se 14.

Do  řídící rady byli zvoleni MU-
Dr.  Jaroslav Lux, Ph.D.  a  Mgr.  Eva 
Ptáčková.

Do  dozorčí rady byli nominováni 
následující kandidáti: Ing.  Jana 
Vašková, Radovana Hroníková, 
Pavla Chadrabová, Jaroslava Trza-
skalíková.

Ing.  Jana Vašková: 18 ano, 0 ne, 
zdrželi se 2.   
ANO

Radovana Hroníková: 14 ano, 1 ne, 
zdrželo se 5.  ANO

Pavla Chadrabová: 19 ano, 0 ne, 
zdržel se 1.   ANO

Jaroslava Trzaskalíková: 8 ano, 0 
ne, zdrželo se 12.

Následně proběhla nominace 
na  předsedkyni pedikérsko-podo-
logické sekce, kde byla přihlášena 
kandidátka Jana Výmolová. Ve vol-
bě bylo odevzdáno celkem 20 
platných hlasů, 19 ano, 0 ne, 1 se 
zdržel hlasování. Jana Výmolová 
byla zvolena do funkce předsedky-
ně pedikérsko-podologické sekce.

Odborný program – v  průběhu 
sjezdu probíhaly průběžně před-
nášky podle programu, některé 
s  osobní účastí přednášejících, 
některé on-line (program viz pří-
loha).

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje koná-
ní 20. sjezdu ČPS dne 22. 5. 2021 
v Ostravě.

Návrh usnesení byl valnou hroma-
dou schválen počtem 20 hlasů. 
Valná hromada jednohlasně přijí-
má usnesení 20. sjezdu ČPS.

V Ostravě, dne 22. 5. 2021

Ing. Jana Vašková

Radovana Hroníková

Eva Ptáčková

Po  skončení sjezdu byly na  návrh 
MUDr. Jaroslava Luxe přepočítány 
hlasy z  voleb nového vedení spo-
lečnosti. Přepočítání hlasů bylo 
provedeno za  účasti aktuálního 

vedení společnosti, staré i  nové 
DR (celkem za  účasti 11 svědků: 
Koliba, Součková, Lux, Vašková, 
Hroníková, Chadrabová, Ptáčková, 
Výmolová, Frána, Budová, Bálko-
vá). Po  přepočtu hlasů bylo pří-
tomnými konstatováno, že zjištěné 
rozdíly v  součtu hlasů neovlivnily 
výsledky voleb a že všechny hlaso-
vací lístky jsou platné.

Závěr: Volby schválené usne-

sením valné hromady ČPS dne 

22. 5. 2021 jsou platné.
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Již rok na našem pracovišti využíváme technologii CAD/CAM k vý-
robě individuálně zhotovených ortopedických stélek. V posledních 
9 letech provádíme sběr dat za pomoci tenzometrické (baropodo-
metrické) desky. Během této doby jsme na desce (která je nezbytná 
ke sběru dat pro výrobu) vyšetřili na 5 000 specifických krokových 
cyklů, přičemž větší polovina z nich vykazovala patologii. 

Nejčastěji byly vyrobeny stélky pro 
pacienty ve  věku 10 až 19 let, což je 
příznivá informace, vzhledem k  tomu, 
že právě v  tomto věku mohou mít 
stélky na nohu největší vliv. Co se veli-
kosti stélek týče, nejčastěji se pohybují 
v  hodnotách 39 a  43 – při porovnání 
s obecně dostupnými zdroji se dá říci, 
že tyto hodnoty odpovídají průměrným 
velikostem bot, které nakupují ženy 
i muži.

CAD/CAM stélky mají životnost 
přibližně 6–12 měsíců za  podmínky 
stoprocentní funkce, a  můžeme tudíž 
pozorovat proces změny v  kvalitě 
chůze u těch pacientů, kteří je využívají 
dlouhodoběji. V tomto ohledu vyvolává 
zajímavý efekt současná epidemiolo-
gická situace, kdy dochází ke změnám 
v pohybové aktivitě většiny lidí. Přede-
vším změny k  lepšímu můžeme pozo-
rovat u těch pacientů, kteří stélky nosí 
pravidelně a nebyli tolik stiženi situací 
kolem covidu. Zároveň máme i  paci-
enty, většinou adolescentní studenty, 
u  kterých nejsou změny tolik výrazné 
či se stav nohou a  chůze v  posledním 
roce dokonce zhoršil vlivem omezení 
pohybu venku.

Kazuistika

Kazuistika z praxe

PaedDr. Michal Joshua Frána, MBA, MHA, LL.M.
Bc. Žofie Kavale 

R O K  N A R O Z E N Í :  2 0 1 2

Pacient přichází v  doprovodu rodičů žádajících 
preventivní vyšetření z  důvodu výskytu plochonoží 
v rodině. Pacient si stěžuje na bolest nohou při chůzi 
na delší vzdálenosti (výlety).

V  dětském věku s  ním byla cvičena Vojtova metoda 
do jednoho roku, přičemž během cvičení nezapojoval 
obě dolní končetiny stejně, jednu DK nechával vždy 
pozadu (matka si nevzpomíná kterou).

Objektivně byla shledána valgozita kotníků bilate-
rálně s kompenzací na malíkové hraně. Kompenzace 
je patrná podtáčením malíku pod čtvrtý prst nohy.

V rámci podiatrického vyšetření byla shledána scapula 
alata (odstátá lopatka), elevovaná ramena, trapéz 
v hypertonu a vnitřní rotace v kyčelním kloubu. Během 
podiatrického a  tenzometrického vyšetření pacient 
výrazněji našlapoval na levou nohu. To potvrdila i dyna-
mická analýza, kde na  levou nohu docházelo k výraz-
nějšímu nášlapu na levou patu, pravou patu do kroko-
vého cyklu nezapojoval a  našlapoval rovnou na  střed 
nohy. Zároveň byl u  pacienta zjištěn horší balanc při 
stoji s  otevřenýma očima na  rozdíl od  stoje se zavře-
nýma očima. To bývá běžný jev u  dětských pacientů, 
neboť ti se lépe soustředí na vyšetření při vysazení visu.

Obr. 1   Posturografické vyšetření

Obr. 2   Dynamická analýza chůze

Obr. 3   Statická analýza

Obr. 4 a 5    Návrh stélky v programu CAD

Mediální vpád kotníků je patrný zvláště 
při aspekci pacienta, ale i při detailním 
prozkoumání krokové linie, která vede 
mimo malíkovou hranu nohy spíše stře-
dem. U dynamického vyšetření je vidět, 
že pacient v  kroku zapojuje hallux, ni-
koliv zbylé prsty. V případě tohoto pa-
cienta se jedná o  jev, který prokazuje 
přítomnost příčného plochonoží a me-
diálního kolapsu.

U  statické analýzy se pacient pohy-
buje v  mezích normy rozložení váhy, 
nicméně má těžiště příliš vpředu, a  to 
jak centrálně, tak u  každé končetiny 
zvlášť. Body maximálního zatížení se 
nacházejí na patách, ale na každé patě 
v jiné oblasti. To podtrhuje abnormalitu 
krokového cyklu.

K A L C E O T I C K É  Ř E Š E N Í :

U pacienta byl kompenzován mediální kolaps kotníků a byla 
použita korekce pro příčné plochonoží. Použití této korekce 
znamená pro pacienta odlehčení nejen přetížené části, ale 
i změnu rozložení sil v noze a posunutí těžiště více směrem 
k Chopartovu kloubu.

S  ohledem na  věk pacienta a  předpoklad celodenního 
nošení stélek, byly pro pacienta vyrobeny stélky z EVA pěny 
o  tuhosti 35 Shore. Jedná se o  měkčí stélky, které bude 
pacient moct nosit během celého dne, především na chůzi.
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Z KO U Š K A  S T É L E K :

Při zkoušce stélek bylo znatelné zlepšení držení těla, které bylo dáno podporou mediálního kolapsu 
kotníků. V důsledku toho došlo i k narovnání vyšších úrovní dolních končetin (kolen a kyčlí). Pacient 
stélky při převzetí hodnotil jako změnu v obuvi, jako něco nového, na co si musí zvyknout. 

KO N T R O L N Í  P O D I AT R I C K É  V YŠ E T Ř E N Í

Kontrolní vyšetření proběhlo po sedmi měsících s následujícím výsledkem:
V dynamické analýze došlo k zásadnímu zlepšení u zapojení pravé paty v krokovém cyklu, dokonce má 
lepší výsledky než pata levá. Dále jsou na dynamické analýze nově vidět prsty pacienta a bilaterálně 
je zmírněné příčné plochonoží.

V  případě statické analýzy jsou již sjednocené body maximálního zatížení bilaterálně, nicméně ze 
skutečnosti, že došlo k  mírnému posunu pánve (žlutá linie), plyne výsledek, že další stélky bude 
nutné vyrobit s rozdílnými výškami korekcí tak, aby na tento posun reagovaly. V další terapii bychom 
se zaměřili na efektivnější využití příčné klenby v cyklu kroku a dále pokračovali v počáteční terapii. ●

Obr. 6 a 7    Vyhotovené stélky

Obr. 8   Kontrolní dynamická analýza Obr. 9    Kontrolní statická  
analýza

HydroTerapie

Jednoduchá
HydroClean® a HydroTac® 
Od čištění k epitelizaci rány  
jen ve dvou krocích

Účinná
Účinnost při léčbě  
většiny chronických  
a akutních ran[1–5]

Využijte výhody používání  
HydroTerapie už nyní

Pomáhá. Pečuje. Chrání.

[1]  Atkin, L. and Ousey, K. (2016). Wound bed preparation: A novel approach using HydroTherapy. 
British Journal of Community Nursing 21 (Supplt. 12), pp. S23-S28. 

[2]  Ousey, K. et al. (2016). Hydro-Responsive Wound Dressings simplify T.I.M.E. wound 
management framework. British Journal of Community Nursing 21 (Supplt. 12), pp. S39-S49. 

[3]  Spruce, P. et al. (2016). Introducing HydroClean® plus for wound-bed preparation: a case 
series. Wounds International 7(1), pp. 26-32. 

[4]  Ousey, K. et al. (2016). HydroClean® plus: a new perspective to wound cleansing and 
debridement. Wounds UK 12(1), pp. 94-104.

[5]  Ousey, K. et al. (2016). HydroTherapy Made Easy. Wounds UK 12(4).

Jednoduché  
a účinné hojení ran  
jen ve dvou krocích
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Klinický doporučený postup 

pro syndrom 
diabetické nohy 

Hlavní cíle jak mezinárodního, tak našeho Klinického 
doporučeného postupu (KDP) pro syndrom diabetické nohy, 
jsou: prevence tohoto onemocnění i prevence amputací 
u diabetiků a zkvalitnění péče o pacienty se syndromem 
diabetické nohy. 

Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
Centrum diabetologie, IKEM Praha

Kromě kapitol zaměřených na  jednotlivé 
faktory ovlivňující toto onemocnění (psaných 
metodikou GRADE, tj. formou otázek a  odpo-
vědí na  základě vědeckých důkazů a  mínění 
expertů) obsahuje KDP i doporučení pro paci-
enty a  doporučení pro organizaci podiatrické 
péče. Příslušný KDP pro syndrom diabetické 
nohy (SDN) je zpracován týmem odborníků 
na  diagnostiku i  léčbu SDN a  týmem meto-
diků na  základě mezinárodních doporučení 
– adaptace podkladu International Working 
Group on the Diabetic Foot (IWGDF) Guide-
lines on the prevention and management 
of diabetic foot disease, jehož originál je 
dostupný na  webové adrese www.iwgdfgui-
delines.org. K  těmto odborníkům patří vedle 
diabetologů, angiologů, chirurgů a  protetiků 
také současný prezident České podiatrické 
společnosti MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, 
LL.M.. Vazby obou společností při tvorbě KDP 
byly proto velmi úzké.

M E Z I  K L Í Č OV É  OTÁ Z K Y, 
N A   K T E R É  S E  S N A Ž Í  K D P  P R O  S D N 
O D P OV Ě D Ě T,  PAT Ř Í :

" Může vhodné odlehčení dolní končetiny 
zlepšit hojení SDN?

" Je včasná a intenzivní konzervativní a/nebo 
chirurgická léčba infekce SDN efektivní 
v hojení ulcerací a zabrání recidivám SDN?

" Jsou současné možnosti léčby ICHDK 
efektivní v léčbě SDN a existují mezi nimi 
rozdíly v indikacích?

" Existuje prokazatelně efektivní metoda 
lokální terapie SDN na základě vhodné 
indikace?

" Má metabolická kompenzace, edukace 
a dispenzarizace vliv na snížení recidiv SDN 
a snížení amputací? 

K E   K L Í Č O V Ý M  D O P O R U Č E N Í M 
V   O B L A S T I  P R E V E N C E  S D N  PAT Ř Í :

1  Identifikace pacientů rizikových pro SDN.

2  Dispenzarizace rizikových pacientů.

3  Edukace pacientů, rodinných příslušníků 
a poskytovatelů zdravotní péče.

4  Zajištění běžného nošení vhodné obuvi.

5  Léčba rizikových faktorů pro ulcerace.

Stratifikaci rizika syndromu diabetické nohy 
podle mezinárodního doporučení IWGDF 
ukazuje tabulka 1. Je nutné zdůraznit, že 
na preventivním ošetřování pacientů se SDN se 
mohou podílet na doporučení lékaře i vyškolené 
pedikérky, nejlépe se zdravotnickým vzděláním. 
To platí pro pacienty s  vyšší mírou rizika SDN, 
nicméně dobrou preventivní pedikérskou péči 
doporučujeme i diabetikům v nižším riziku SDN. 
Kvalitní péči o  nohy mají mít všichni diabetici 
se selháváním ledvin, a to i tehdy, pokud dosud 
na nohou neměli větší patologické změny.

Dispenzarizace pacientů s  nejvyšším rizikem 
syndromu diabetické nohy (tj. s  již proběhlou 
ulcerací nebo amputací nebo s renálním selhá-
ním) zahrnuje každé 1–3 měsíce:

" profesionální ošetření nohou,
" kontrolu adekvátní obuvi,
" strukturovanou edukaci o samostatné 

péči o nohy a o diabetes.

Tabulka 1. Stratifikace rizika syndromu diabetické nohy podle mezinárodních doporučení

Kategorie Riziko ulcerace Charakteristika Frekvence kontrol

0 Velmi nízké Bez ztráty protektivního čití (neuropatie)  
a bez ICHDK

1x ročně

1 Nízké Neuropatie nebo ICHDK Za 6–12 měsíců

2 Střední Neuropatie + ICHDK  
Neuropatie + deformita nohou,  
nebo ICHDK + deformita nohou

Za 3–6 měsíců

3 Vysoké Neuropatie nebo ICHDK a nejméně jeden 
z následujících stavů:  
• anamnéza SDN, 
• amputace nízká nebo vysoká,  
• konečné stadium onemocnění ledvin.

Za 1–3 měsíce



18 w w w . p o d i a t r i e . c z  w w w . p o d i a t r i e . c z  19

Podiatrické listy 2/2021 Podiatrické listy 2/2021

V   K A P I T O L E  O   O D L E H Č E N Í  S D N :

" je popsáno jasně, jak postupovat při odlehčení plantárních 
ulcerací podle lokalizace v předonoží a středonoží;

" je přidáno doporučení pro odlehčení speciální kontaktní 
sádrovou fixací (TTC – total contact cast) ve srovnání 
s nesnímatelnou podkolenní ortézou typu walker;

" je uvedeno doporučení pro odlehčení ulcerací, které jsou 
komplikovány infekcí nebo ischemií;

" zvlášť je uvedeno doporučení pro odlehčení plantárních 
ulcerací paty.

Prevence otlaků paty u diabetiků, a to zejména u pacientů dialy-
zovaných nebo u  pacientů s  těžkou neuropatií, je jednoduchá, 
a  přesto se na  ni často zapomíná. Defekty na  patách se hojí 
nejobtížněji ze všech lokalizací. Často stačí jen jednoduché 
podložení pat nebo speciální ortéza (obr. 5, 6 a 7).

2 3 4Ošetření patologicky 
změněných nehtů

Bruska pro specializovanou pedikúru pro diabetiky – příklad

Odborné ošetření 
hyperkeratóz

Měření kožní teploty

1

K  odbornému ošetření rizikových pa-
cientů pro SDN patří nejen specializo-
vaná pedikúra, tj. ošetření patologicky 
změněných nehtů, ale také odborné 
ošetření hyperkeratóz či změření kožní 
teploty (obr. 1, 2, 3). To vše se učí napří-
klad sestry, které absolvují certifikova-
ný kurz v podiatrii.

Ostatní kapitoly jsou zaměřeny na dia-
gnostiku a  léčbu infekce, ICHDK a  lo-
kální terapii ran i  na  popis speciální 
metodiky, jsou ale příliš obsáhlé pro 
tuto stručnou informaci.

Z ÁV Ě R : 

Celý text KDP o  SDN bude k  dispo-
zici po  dokončení oponentury, a  to 
na webových stránkách národního por-
tálu klinických doporučených postupů. 
Doufáme, že se nám podaří ho vydat 
i v tištěné podobě tak, aby se mohl roz-
šířit mezi zájemce o  podiatrii v  co nej-
větší míře. Studie po  celém světě totiž 
ukazují, že uplatnění zásad KDP je spo-
jeno se snížením frekvence amputací 
dolních končetin u diabetiků. ●

5  
Jednoduché odlehčení paty 
v prevenci ulcerací

6
  7

Speciální ortéza pro  
odlehčení paty

VZ IKEM. Podpořeno  projektem Klinických doporučených postupů  AZV, MZ ČR a ÚZIS  
a MZ ČR – RVO („Institut klinické a experimentální medicíny – IKEM, IČ 00023001“)
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FIP-IFP meeting
General Assembly meeting  

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M.
PaedDr. Michal Joshua Frána, MHA, MBA, LL.M. 

Dne 19. června 2021 se konalo světové 
setkání čelních představitelů odborných 
podiatrických společností pod vedením 
FIP-IFP, kterého jsem řádným členem. 
Spolu s viceprezidentem České podiatrické 
společnosti PaedDr. Fránou jsme měli 
možnost zúčastnit se tohoto virtuálního 
meetingu, který se díky pandemii covid-19 
nekonal prezenčně. 

Úvodem prezidentka Heidi Corcoran (Hong Kong) 
přivítala účastníky setkání. Generální sekretář Dave 
Dunning provedl prezenci všech přítomných členů. 
Za  každou zemi mohl hlasovat jen jeden účastník 
setkání. Vstupně se tradičně odsouhlasil zápis 
z minulého jednání a  schválil program aktuálního 
setkání. Proběhlo hlasovaní o rovnocennosti setkání 
virtuálního s  prezenčním, s  čímž všichni souhla-
sili. Na  návrh vedení FIP-IFP bylo odsouhlaseno 
prominutí poplatků za rok 2021. Pro rok 2022 bude 
poplatek 950 eur a  faktura bude vydána členským 
zemím v lednu 2022.

Prezidentka podala zprávu o  činnosti 
za  rok 2020–2021. Dne 8. října 2021 
budou představeny nové webové 
stránky, nová aplikace a  nové logo 
společnosti. Shrnula úlohu a  zodpo-
vědnosti jednotlivých delegátů FIP. 
Představila navrhovanou spolupráci se 
společností „The Podiatry Company“. 
Také připomněla potřebu pravidelné 
aktualizace novinek z  členských zemí. 
Dr.  Lee Rogers, CEO společnosti The 
Podiatry Company a  President Elect 
ABPM (The American Board of Podi-
atric Medicine) představil spolupráci 
s  FIP na  společných cílech. Následo-
valo představení rozpočtu společ-
nosti. Stejně jako jiné odvětví, i FIP-IFP 
s ohledem na  pandemii covid-19, 
zaznamenal značný propad příjmů. 
Nicméně nebylo nutné společnost 
zadlužovat. Byla podána zpráva 
o hospodaření validovaná autori-
zovaným auditorem. Posléze bylo 
probráno členství jednotlivců ze 
zemí, kde FIP-IFP nemá registrovanou 
odbornou společnost – to hlasováním 
odsouhlaseno nebylo.

Posléze byla představena činnost 
skupiny ECP (European Council of 
Podiatrists), jejíž předsedou je Donja 
Lansink (Holandsko). Pokračovala 
Maite Garcia (Španelsko), která před-
stavila aktivity spojené s  kampaní 
zaměřenou na propagaci Světového dne 

podiatrie. Cílem kampaně je, aby si veřejnost 
uvědomila hodnotu podiatrické práce a  aby 
každý občan měl dostupnou kvalifikovanou 
péči o nohy. Prezentace bude na Facebooku, 
Instagramu a webových stránkách. Požádala 
všechny účastníky o sdílení postů na  Face-
booku a hlavně upozornila na hashtagy, které 
je nutno vkládat do příspěvků (#FeetMatter, 
#InternationalPodiatryDay, #FIPIFP, #Defe-
atFootDesease). Kampaň začne 21. června 
zprávou o covidu a nohách. 

Carine Heamels (UK) shrnula aktivity Speci-
ální olympijské komise. Pauline Wilson 
(Irsko) prezentovala aktivity vědecké komise 
FIP-IFP. Christian Jerome uvedl plán konání 
Světového kongresu podiatrie, který by měl 
proběhnout v roce 2022 ve španělské Barce-
loně a v roce 2023 na Maltě. Poté byli zvoleni 
noví členové výboru. Výbor nyní sestává 
z těchto členů: Heidi Corcoran (Hong Kong), 

Ivan Farrugia (Malta), James Hill (Kanada), 
Erin Amy Dayaram (Jihoafrická repub-
lika), Paul Monks (Německo). Závěrem byla 
předána tradiční ocenění FIP-IFP. ●
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Do krému jsme dali jen ty nejlepší složky a správně je zkombinovali tak, aby se perfektně postaraly 
o vysušené paty se sklony k popraskání. Krém Bis Smooth nohy změkčuje, hydratuje a regeneruje, 
takže viditelné účinky se dostaví během dvou týdnů. 

Jaké jsou akvní látky krému Bis Smooth?

     �i�onin Xpert ® zvyšuje elas�citu pokožky, řídí tvorbu kolagenu i elas�nu a �m 

     oblast pat regeneruje.

     �ac�l ® obnovuje přirozenou hydrataci.

     Dermoso� Decalact ®  eliminuje projevy pachu, má takzvaný deo účinek. 

     Urea napomáhá změkčení ztvrdlé kůže v oblas� chodidel. 

Vyzkoušejte českou kosme�ku Bis Bis. Část našich produktů je určena profesionálním pedikérkám 
na mokrou i suchou pedikúru, část jsme vyrobili na míru i pro domácí péči o nohy. 
Zaujala vás naše značka? Napište nám o vzorky krémů na kris�na.vavrova@bisbis.cz. 
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Melanom 
plosky nohy
Ú V O D

Melanom je nejagresivnější forma rakoviny kůže a představuje 
jedno z nejvážnějších onkologických onemocnění.

Melanom plosky nohy je jednou z forem akrolentiginózního melanomu, který 
je zrádný v tom, že na první pohled může vypadat jako bradavice, mozol či 
modřina. Většina akrolentiginózních melanomů se vyskytuje na ploskách 
a pod nehtovými ploténkami palců nohou, dlaně a ostatní nehty jsou postiženy 
vzácně (Štork, 2013).

Na akrálně lokalizované melanomy se často zapomíná, bývají obecně 
diagnostikovány pozdě (Fikrle & Pizinger, 2010).

Mgr. Lenka Krupová, Ph.D., MBA

D I A G N O S T I K A

Zpoždění diagnostiky melanomu plosky nohy je způsobeno několika faktory. V převážné míře se 
na něm podílejí samotní pacienti dlouhodobým ignorováním klinických příznaků. Dále až třetina 
všech případů bývá zpočátku i klinicky považována za jinou chorobu, např. otlaky, bradavice, chro-
nický diabetický vřed, lokálně traumatické či ischemické změny. Dermatoskopická diagnostika 
ložiskových projevů na  ploskách je odlišná od  projevů na  jiných částech těla. Melanomy plosky 
bývají často kryté krustou, šupinami či keratózou a mají i  jiné rozložení pigmentu. Některé mela-
nomy mohou být amelanotické, to znamená světlé barvy bez přítomnosti pigmentu, což ještě více 
komplikuje situaci. V případě, že nádor postihuje nehet, je diagnostika obtížná zejména na začátku, 
kdy připadají v  úvahu diferenciálně diagnosticky névy, subunguální hematom, mykóza nebo 
pigmentace způsobená léky. Navíc jen malý počet dermatologů umí provést z  nehtu probatorní 
excizi (Bartoš a Kullová, 2018).

V roce 2010 byla navržena klinická pomůcka označená anglickým akronymem CUBED (Bristow et 
al., 2010), která na noze definuje pět samostatných chorobných znaků (tab. 1). Jejich přítomnost 
by měla vždy vzbudit podezření na  zhoubné nádorové onemocnění a  indikovat další potřebná 
vyšetření.
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Tabulka 1: Klinická pomůcka CUBED pro diagnostiku melanomu

C(oloured) Barevné léze, kde některá část nemá barvu kůže.

U(ncertain) Nejistá diagnóza. Jakákoli léze, která nemá jednoznačnou diagnózu.

B(leeding)
Krvácející léze na chodidle nebo pod nehtem, ať už jde o přímé krvácení  
nebo o tekutinu. To zahrnuje chronickou „granulační tkáň“.

E(nlargement) Zvětšení nebo zhoršení léze nebo vředu navzdory terapii.

D(elay) Zpoždění hojení jakékoli léze déle než 2 měsíce.

Zdroj: Bristow et al. (2010)

Kromě nepříznivé prognózy je komplikované také chirurgické řešení. Podstatou problému je skuteč-
nost, že ploska nohy nese celou váhu těla, a jakýkoli zásah v této ploše je problematický jak funkčně, 
tak z hlediska samotného hojení. V literatuře je popsána řada způsobů řešení defektů na plosce nohy, 
což jen zdůrazňuje obtížnost řešení. Většina melanomů na plosce je řešena excizí a překrytím štěpem. 
Vzhledem k anatomickému uspořádání plosky je hojení obtížné, jedním z řešení je ponechání defektu 
ke granulaci s následným zaštěpováním. V současné době je možno toto řešení podpořit a urychlit 
podtlakovou terapií ran (Fait & Zapletal, 2016).

P Ř Í K L A DY,  O B R A Z O VÁ  D O K U M E N TA C E

M E L A N O M  P R AV É  PAT Y 

61letý muž poprvé navštívil melanomovou 
poradnu ve  Fakultní nemocnici v  Ostravě 
v květnu 2019.
 
Z anamnézy: Pacient před rokem (jaro 2018) 
podstoupil zákrok – exkochleaci ložiska růžové 
barvy na  patě, které se jevilo jako seboroická 

1

veruka. Ložisko na  patě měl asi 10 let. Myslel 
si, že tam má otlak. Na podzim 2018 se v místě 
původní léze začaly tvořit drobné nehojící se 
defekty. V dubnu 2019 proběhla na chirurgické 
ambulanci excize léze a  vzorek byl odeslán 
k histologickému vyšetření. Závěr byl stanoven 
jako nodulární melanom.

Dle popisu: na pravé patě na ploše 7 cm neho-
mogenní modrošedá pigmentace, centrálně 
s povrchovou ulcerací na ploše asi 1 cm.

V  červnu 2019 byla provedena amputace 
v  oblasti pravého bérce, resekční plocha bez 
nádorového rezidua a  lymfatické uzliny byly 
negativní.

Pacient je dále sledován s  kontrolami co půl 
roku, zatím je bez recidivy nemoci.

M E L A N O M  N A   L E V É  P L O S C E 
S  M E TA S TÁ Z A M I  V   L E V É M  T Ř Í S L E 

Druhým pacientem je 70letá žena s  mela-
nomem na levé plosce s metastázami v levém 
třísle.

Před čtyřmi lety zpozorovala pacientka ložisko 
na levé plosce, byla vyšetřena u svého derma-
tologa ve spádové kožní ambulanci, kde jí bylo 
ložisko ošetřeno tekutým dusíkem. Nález se 
dle pacientky zlepšil, ale došlo k recidivě, paci-
entka však na další kontroly nedocházela.

V  září 2018 pacientka zpozorovala zvětšenou 
uzlinu v  levém třísle, byla vyšetřena na hema-
tologické ambulanci, kde jí byla provedena 
punkční biopsie, průtoková cytometrie, odběr 
kostní dřeně a punkce uzliny. Histologie uzliny 
v třísle prokázala melanom.

Pacientka byla v  září 2018 hospitalizována 
na chirurgickém oddělení, podstoupila odstra-
nění celé uzliny a současně ložiska na plosce. 
Toto ložisko bylo histologicky potvrzeno jako 
rizikový melanom o tloušťce 5mm.

Poté byla pacientce doporučena další léčba 
v  dermatoonkologickém centru v  Ostravě 
nebo Brně. Na žádné další kontroly však paci-
entka nedocházela, až v červenci 2019 přichází 
k vyšetření do FN Ostrava.

Popis nálezu: na  levé plosce je 4x3 cm velké 
ložisko, na  ploše 2x2 cm papulozní, mace-
rované, granulující. V  okolí pigmentová síť 

nepravidelně zbarvená, místy akcentovaná, 
radiálně se šířící. V  levém třísle je palpačně 
polotuhá uzlina vel. cca 2 cm.

V  srpnu 2019 byla pacientka na  základě 
domluvy multidisciplinárního týmu při mela-
nomové komisi indikována k  další terapii, 
na kterou se však nedostavila.

V září 2019 byl dermatolog kontaktován prak-
tickým lékařem pacientky – dochází ke  zhor-
šení celkového stavu bolesti v pravém podžebří 
a  elevace jaterních testů. Opakovaný pokus 
o telefonický kontakt s pacientkou se nezdařil.

Z ÁV Ě R

Přestože u našeho etnika nejsou akrolentiginózní 
melanomy časté (dle Štork, 2013), jejich četnost 
se pohybuje od 2–10 % všech nádorů a většinou 
jsou diagnostikovány až v  pokročilém stádiu. 
Proto by se při lékařských vyšetřeních nemělo 
zapomínat ani na tuto lokalitu a zejména u neho-
jících se defektů nebo ložiskových pigmen-
tových změn na  ploskách by se mělo myslet 
i na možnou diagnózu melanomu.  ●
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Profesionální péče 
pro krásné ruce a nehty

Pokožka rukou pedikérek i pedikérů je vlivem každo-
denního používání dezinfekcí, nošením rukavic a častým 
mytím stále víc podrážděná a vysušená. Stává se, že 
po aplikaci běžného krému ruce svědí, dostaví se nepří-
jemný pocit štípání. Řešením je pěstící přírodní kosme-
tika peclavus® hand. Je zcela přizpůsobena potřebám 
rukou a nehtů, ať už z hlediska ochrany, či regenerace, 
hydratace a zklidnění. 

Obsahuje nejkvalitnější přírodní 
oleje – arganový, makadamiový, 
mandlový, jojobový, šípkový, 
bambucké máslo, extrakt z granáto-
vého jablka a další cenné látky pro 
dokonalé ošetření, hydrataci a rege-
neraci pokožky, nehtů a nehtové 
kůžičky.

Všechny produkty této řady jsou 
označeny certifikátem mezinárodní 
neziskové organizace NATURE. 
Ta svým logem garantuje vysokou 
kvalitu přírodních kosmetických 
produktů a zaručuje splnění nejvyš-
ších standardů, neboť produkty 
s tímto certifikátem musí být 
nejméně ze 75 % přírodní, v bio 
kvalitě. Výrobky se značkou 
NATURE nesmí obsahovat synte-
tické parfemace, parafín, barviva 
ani konzervanty. Při výrobě se 
nepoužívají geneticky modifiko-
vané suroviny a silikonové oleje. 
peclavus® hand používá u většiny 
produktů také ochrannou známku 
VEGAN, což znamená, že kosme-
tika takto označená nesmí obsa-
hovat žádné živočišné složky a je 
zakázáno testování na zvířatech.

K dispozici máme tyto řady pěstících přípravků peclavus® hand: 
• WILD ROSE – ŠÍPKOVÁ RŮŽE
• ORANGE EISENKRAUT – POMERANČ-VERBENA
• MACADAMIA HONIG – MAKADAM-MED
• ARGAN ZYTRONEN MYRTHE – ARGAN-CITRONOVÁ MYRTA
• GRANATAPFEL SANDELHOLZ – GRANÁTOVÉ JABLKO-SANTALOVÉ DŘEVO
• LEMON BAMBUS – CITRON-BAMBUS

PECLAVUS® hand

Krém na ruce peclavus® WILD ROSE 
je vhodný především pro zralou a vysušenou pleť. Velmi 
rychle se vstřebává do pokožky, vysoký obsah přírodního 
oleje z šípkové růže aktivně podporuje regeneraci buněk, jeho 
jemná květinová vůně má relaxační účinek na tělo i mysl. 
Sofistikovaná kombinace mandlového oleje a přírodního 
bambuckého másla zklidní, vyhladí, zregeneruje a posky-
tuje intenzivní hydrataci. Po ošetření Vás překvapí hedvábně 
jemná, vyhlazená a pružná pleť Vašich rukou. Krém velmi 
účinně ošetřuje také velmi suché a šupinaté plošky a pokožku 
náchylnou k ekzémům.
Obsah: 200 ml

Olej na nehty peclavus® WILD ROSE 
Díky vysokému obsahu přírodního oleje z šípkové růže 
v kombinaci s mandlovým a jojobovým olejem a vitaminem 
E regeneruje, změkčuje a ošetřuje vysušenou nehtovou 
kůžičku a nehty. Ty jsou po aplikaci brilantně lesklé, 
na pohled krásné a na dotek příjemné. Po pravidelném 
používání se kvalita a vzhled nehtů velmi zvýší. Doporuču-
jeme pro účinnou regeneraci po odstranění umělých nehtů. 
Aplikace formou roll-on u balení 10 ml je velmi pohodlná.
Obsah: 10 ml, 50 ml

Peeling na ruce peclavus® WILD ROSE 
s mořskou solí a mandlovým a avokádovým olejem pomůže 
Vašim rukám k hedvábné jemnosti. Malé množství je třeba 
vmasírovat do suché pokožky, poté ruce omýt teplou vodou 
a ošetřit krémem.
Obsah: 300 g

Coneta s.r.o., T. Bati, areál Toma, a.s., bud. 45a, 765 02  Otrokovice  
tel. 733 392 130, 603 889 416, e-mail: coneta@coneta.cz, www.coneta.cz

Regenerační řada  
peclavus® hand WILD ROSE
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European Council of

Podiatry (ECP)
Meeting Evropského výboru podiatrů se konal 
dne 18. 6. 2021 ve 12 hodin on-line pomocí 
platformy Zoom. 

Jednání se zúčastnil prezident a  1. viceprezident České 
podiatrické společnosti. Účastníky přivítala předsedkyně 
výboru profesorka Cynthia Formosa z Malty. Úvodem byl 
schválen zápis z minulého jednání a návrh plánu jednání 
pro aktuální setkání.

Předsedou ECP je Cynthia Formosa z Malty (foto vpravo 
uprostřed). Člen výboru a  sekretář Carles Vergés Salas 
ze Španělska (na  foto vlevo dole), byl nahrazen Donjou 
Lansink z  Holandska (na  foto vlevo nahoře). Ve  výboru 
je dále Norina Gavan z  Rumunska (foto vpravo dole); 
Mieke Fransen z Belgie (foto vlevo uprostřed) a Ian Mario 
Vassallo z Malty (foto vpravo nahoře). 

Cynthia Formosa představila projekt, který podala pod 
hlavičkou Erasmus plus k výboru Evropského parlamentu. 
Projekt má název „Bridging Educational and Podiatric 
Skill Gaps in a  European Context“, což bychom mohli 
volně přeložit jako Sjednocení podiatrických dovedností 
napříč Evropou. Absence jednotného podiatrického 
vzdělání působí problém v  úrovni a  dostupnosti podia-
trické péče napříč Evropou, a  také v uznávání kvalifikací 
v  oboru podiatrie. Podání projektu komplikovala nejistá 
finanční stabilita v době pandemie covid-19, ztráta členů 
výboru a ztráta podpory generálního sekretáře FIP, který 
odstoupil.

Hlavním cílem ECP je, aby podiatři v  celé Evropě mohli 
získat požadované znalosti, dovednosti a  kompetence 
prostřednictvím harmonizovaného společného rámce 
vzdělávaní a  aby mohli legálně vykonávat svou profesi 
pod uznávaným medicínským oborem kdekoli v Evropě.

Předsedkyně upozornila na  nároč-
nou práci pro ECP, která je na  bázi 
dobrovolnosti (není hrazená). V bu-
doucnosti plánuje zejména vytvoření 
těchto dokumentů: pravidla pro prá-
ci podiatra, dokument k  hodnocení 
práce podiatra, dokument o  léčbě 
a prevenci infekcí na noze. 

Závěrem se jednalo o  financovaní 
skupiny ECP.

Strategické cíle evropské podiatrie:
" Podporovat harmonizaci podia-

trie s Evropskou unií.
" Podporovat implementaci 

vědeckého pokroku do klinické 
podiatrické praxe v celé Evropě.

" Vytvořit společný rámec školení 
pro podiatrie napříč Evropou.

" Rozvíjet vazby s akademic-
kými a dalšími zúčastněnými 
stranami na podporu podiatrie 
a zdraví nohou v rámci Evropské 
unie.  ●

Heidi Corcoran, prezidentka IFP -FIP 
a další účastnici meetingu

8. 10. 2021
registrace v 10 hodin
velký sál, veletrh FOR BEAUTY, PVA EXPO Praha-Letňany
Garant: MUDr. Miroslav Koliba MBA, MHA, LL.M., prezident České podiatrické společnosti z.s.
Jana Výmolová, předsedkyně podologicko-pedikérské sekce České podiatrické společnosti z.s.

Členové ČPS vstup zdarma, ostatní vstupné 500 Kč. 
Přihlášení nejpozději na mail: vymolovajana@email.cz do 26. 9. 2021.

PROGRAM
10.00–10.30 Prezence
10.30–10.45 Úvodní slovo prezidenta a předsedkyně podologicko-pedikérské sekce ČPS z.s.
10.45–11.15 Hallux valgus, mýty a fakta

PaedDr. Michal Joshua Frána, MBA, MHA, LL.M.
11.15–11.45 Peclavus® hand, regenerační a hydratační  péče o ruce a nehty; 

RENATUR hand systém RUCK®, systém modeláže nehtů rukou  
Jana Výmolová, Coneta s.r.o.

11.45–12.15 Co nám kůže může říci?  – Mgr. Lenka Krupová Ph.D., MBA
12.15–12.30 Uxitol® – poctivé české přípravky pro suchou a rozpraskanou pokožku  

Mgr. Marek Hochmann, NextForce, Marketing Manager
12.30–12.45 Novinky z podiatrické sekce České diabetologické společnosti  

MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D., MUDr. Miroslav Koliba MBA, MHA, LL.M.
12.45–13.15 Kvalitní zajištění rizik, nezbytná součást Vašeho podnikání  

Ing. Gabriela Bajerová, Generali Česká pojišťovna a.s.
13.15–13.45 Ekonomické a právní novinky v podnikání

Ing. Monika Dvořáková
13.45–14.15 Novinky v podologii – FungiCheck test na mykózy, PODOPHARM, 

Spirularin, hadewe • Soutěž o knihu ,,Velká kniha ošetření zarostlých nehtů”
Jiří Vykydal, ODEL LABORATORIES, s.r.o./PROFI-PEDIKURA.cz

14.15–14.30 Předání certifi kátů

Pedikersky_den_8.10.2021.indd   1Pedikersky_den_8.10.2021.indd   1 01.09.21   8:3701.09.21   8:37



8.–9. 10. 2021
PVA EXPO PRAHA v Letňanech

Oblíbené 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 samé výhody. Veletrhy se konečně konají na jednom jediném 
místě a pouze za jedno vstupné. Nyní tyto tradiční veletrhy můžete navštěvovat pod ná-
zvem FOR BEAUTY. Důvodem je fakt, že se oba tyto veletrhy staly součástí velké rodiny 
veletrhů pořádaných společností ABF v PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

Veletrh kosmetiky, kadeřnictví a nehtového designu FOR BEAUTY je zaměřen na nehto-
vou modeláž, manikúru a pedikúru, kosmetiku, péči o vlasy, zdravý životní styl, vybavení 
salonů či SPA center a úspěšně prezentuje nové trendy z široké palety kosmetických od-
větví. Jednotlivé obory jsou navíc podpořeny atraktivními soutěžemi profesionálů. 

Na podzimním veletrhu FOR BEAUTY se můžete těšit na fi nále mistrovství ČR v líčení 
MAKE-UP Mistrovství ČR, mezinárodní soutěž mezi holiči Barber Battle, Mistrovství 
ČR profesionálních pedikérů Beauty Foot Cup Czech a celosvětové mistrovství v nail 
designu NailPro Czechia.

Veletrh FOR BEAUTY se koná obvykle dvakrát ročně. Pouze kvůli situaci ohledně 
koronaviru se v roce 2021 uskuteční veletrh výhradně na podzim. Na veletrh FOR 
BEAUTY se tedy můžete těšit v termínu 8.–9. 10. 2021 a přivítá vás na výstavišti 
PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Zakoupené i čestné vstupenky na neuskutečněné 
jarní i podzimní veletrhy FOR BEAUTY 2020 zůstávají v platnosti. 

Pro členy České podiatrické společnosti je na pátek 8. října 2021 připraven Pe-
dikérský den plný zajímavých workshopů. Na veletržním stánku této společnosti 
bude po celou dobu konání veletrhu zájemcům poskytováno odborné poradenství 
zdarma. Kvalitní 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

www.veletrhkosmetiky.cz

15%SLEVA

PRO VYSTAVOVATELE ČPS

Monika Bagárová
HLAVNÍ PARTNER MÍSTO KONÁNÍ ORGANIZÁTOR OFICIÁLNÍ VOZYZÁŠTITA

8.–9. 10. 2021 
PVA EXPO PRAHA v Letňanech

BEAUTY_148x210_SLEVA-COVID_02.indd   1BEAUTY_148x210_SLEVA-COVID_02.indd   1 23.02.2021   16:34:4123.02.2021   16:34:41
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Baťův pedikér

O tom, že „otcem” pedikúry 
v tehdejším Československu byl 
Tomáš Baťa jistě většina z Vás ví.

Roku 1928 pověřil mého pradědečka, 
MUC. Františka Kocourka vybudováním 
nového oboru, pedikérské služby. 
Kurzem prošli tisíce absolventů, kteří 
službu prováděli jak v Československu, 
tak v  zahraničí na  pobočkách firmy 
Baťa.

Tyto skutečnosti jsem v naší rodině re-
gistroval, ale nepřikládal jsem jim nějak 
závratně větší váhu. Vždyť koho může 
jako teenagera zajímat, kdo komu ošet-
řuje kuří oka, stříhá nehty nebo brousí 
paty. Člověk ale s  přibývajícím věkem 
začíná měnit názory a zajímá se o nové 
skutečnosti. A to byl i můj případ.

Po  mém návratu ze zahraničí a  úklidu pozůstalosti 
po mém dědečkovi, synovi Fr. Kocourka, jsem na půdě 
objevil kufřík plný pracovních dokumentů, zápisků, 
osobních dokladů a hlavně nespočetné množství foto-
grafií z kurzů prvního baťovského pedikéra. Tou dobou 
v  televizi běžel film o  Lídě Baarové, ta byla jednou 
z mnoha známých klientů mého pradědečka a já jsem 
usoudil, že by byla škoda nezveřejnit tyto vzácné arte-
fakty minimálně v  hlavním místě aktuálního šíření 
odkazu baťovců – v nadaci Tomáše Bati ve Zlíně.

Na  sociální síti jsem zkontaktoval projektovou mana-
žerku Gabrielu Končitíkovou a  naše společné setkání 
bylo na světě. Moje nová sbírka se velmi líbila a z nada-
ce přišla nabídka na  spolupráci a  nápad zorganizovat 
výstavu. Hned jsem souhlasil.

Přípravy byly v  plném proudu, já sám jsem navštívil 
archiv ve  Zlíně-Klečůvce, navštívil jsem místa odkud 
pocházela rodina MUC. Kocourka a  pátral po  dalších 
osudech jeho rodiny, vytvořil jsem také profily na so-
ciálních sítích. Stal jsem se členem klubu Absolventů 
Baťovy školy práce, kde se pravidelně scházím s  pa-
mětníky a kde jsem poznal neskutečně pozitivní, inspi-
rativní a stále vitální lidi. Po jednom rozhovoru v maga-
zínu deníku Právo mě kontaktoval – Vám dobře známý 
– pan Jiří Vykydal. Tento člověk si mě hned získal svým 
přístupem, tahem na branku a celkovým sympatickým 
projevem, další spolupráce tak na  sebe nenechala 
dlouho čekat. Podílel se s námi na uspořádání výstavy 
v  Muzeu jihovýchodní Moravy ve  Zlíně, kterou vidělo 
neuvěřitelných 11 773 návštěvníků. Akci nám samozřej-
mě narušila první vlna Covidu. Nicméně číslo, co se 
týče návštěvnosti, bylo velmi slušné. Díky Jiřímu Vyky-
dalovi jsem získal další tipy a vylepšil si obzory v oboru 
pedikúra. Naše spolupráce dále trvá a věřím, že tomu 
tak bude i nadále. V Baťově vile ve Zlíně byl uspořádán 
seminář a setkání pedikérů. Moc si přeji, aby se z této 
akce stala akce pravidelná, každoroční. Vše je podmí-
něno aktuální pandemickou situací a zřejmě i zájmem 
veřejnosti. Jsem nesmírně rád za  každou zpětnou 

Jakub Neradilek

Podiatrické listy 1/2021

vazbu na  sociálních sítích 
od  Vás – pedikérek a  pe-
dikérů. Vážím si každého 
ohlasu a  každý zájem mě 
posouvá dále neboť vím, že 
to co dělám, má význam.

V  hlavě mám další nápady 
a  výzvy – vše je ale limito-
váno koronavirem a  tím, že 
věci okolo pedikúry řeším 
po  práci. Mé zaměstnání 
je celkem náročné a  bere 
hodně energie, času nazbyt 
proto není tolik, kolik bych 
si představoval, bádání mne 
ale nabíjí a  přivádí na  jiné 
myšlenky. Hodně času za-
bere i můj malý syn a rekon-
strukce domu.

Plány mám, doufám, 
že reálné a  splnitelné. 
Řešíme termíny dalších 
míst pro výstavu, na Fa-
cebooku a  Instagramu 
stále připomínám od-
kaz péče o  nohy, mám 
v  plánu opětovně na-
vštívit i  archiv. Chci se 
vydat do  Berlína, kde 
dědeček za  války něja-
kou dobu pracoval a žil. 
Nově by nám měl fun-
govat i  web, kde budu 
přispívat články formou 
blogu. Jako největší 
metu jsem si dal, že 
na  podzim zkusím sám 
nějaký základní pedi-
kérský kurz absolvovat.

Na  závěr mi dovolte poděkovat za  Váš zájem 
o můj projekt, děkuji Vám za práci co každá(ý) 
z Vás provádíte.

"  Každý z nás by si měl uvědomit, že nohy 
jsou nejstarším dopravním prostředkem 
člověka a péče o ně je velmi důležitá. ●
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Exkluzivní produktová pro
profesionály

V jste,  1 ze 3 mykóz
jsou

HFL L je pro v o nohy  Roky
výzkumu zkušeností vedly k vývoji spolehlivých lze

pro pro s  Všechny produkty jsou
vyvíjeny s klinicky látek

• Výsledky do 10 minut
• Spolehlivost 97,2 %
• C metodydyC

"K spolehlivý
a rychlý test, který
lze k
diagnostice velmi

mykózy

Autorizovaný distributor a školitel pro R/SR: ODEL LABORATORIES, s.r.o./PROFI-PEDIKURA.cz

Dr. Ivan Bristow:

Vyvinuto od
roku 2005

FungiCheck!

Podiatrické listy 2/2021

Autorizovaný distributor a školitel pro ČR/SR: ODEL LABORATORIES, s.r.o. / PROFI-PEDIKURA.cz
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Spirularin
®

N A G E L P F L E G E

Před ošetřením Po ošetření v praxi 
(urea 40%/48h)

Po 5,5 měsících užívání 
přípravku Spirularin®

Po 2,5 měsících užívání 
přípravku Spirularin®

Pravá noha:

SÉRUM NA 
NEHTY

Levá noha:

SPREJ NA 
NEHTY

Ošetřování a regenerace problematických 
nehtů s mikrobiální ochranou. Naše produkty 

Spirularin® SPREJ NA NEHTY a SÉRUM NA 

NEHTY obsahují hydratační a pečující látky, jako 

je vilín, rostlinný betain, jojobový olej a kořen lékořice. Hlavní 

účinnou složkou je patentem chráněná látka z mikrořas Spiralin®.

Sp
ira
lin

®
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de

Účinná látka Spiralin® obsažená v produktech Spirularin® SPREJ 

NA NEHTY a SÉRUM NA NEHTY se získává z mikrořasy Spirulina 

platensis. Tajemstvím těchto umělců v oblasti přežívání je jejich 

zvláštní odolnost, která se vyvinula proti jejich přirozeným 

nepřátelům, jako jsou baktérie, houby a viry. Díky patentované 

metodě úpravy jsou tyto zvláštní antimikrobiální vlastnosti mikrořasy 

aktivovány a dále posilovány.

Ve formě spreje vhodný 
obzvláště také pro lidi 
s omezenou pohyblivostí!

PPRRAAKKTTICCKKÝ KKONCEPT K OŠETŘOVÁNÍÍ NEHTŮNEHTŮ SS OONNYYCCHHOOMMYYKKÓZZOOUUONYCHOMMYKKÓÓZOUU PPOODDLLLEEPPOODDL AANNKKEE
NNNNIIEEEDDDDEERRAAUUAA*

SrSrSrrovovovvnánánán níní př ípravků Spirularin® SÉSÉRUUMM NANA NENEHTHTYY a SPSPSS REREREJJJ NANANA NENENENEEHTHTHTHTHTYYYYY uuuuu ststejejnénénéhohohohoho kkkkk l ielielieieieiei ntantantantantanta

 ocean pharma GmbH • Dieselstr. 6 • D-21465 Reinbek • Tel. 040 - 720 21 11 • Fax 040 - 720 91 35 • info@ocean-pharma.de

w w w . s p i r u l a r i n . d e
Autorizovaný distributor a školitel pro ČR/SR: ODEL LABORATORIES, s.r.o. / PROFI-PEDIKURA.cz
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Jak vybrat kurz
    základní pedikúry

Nastal čas na změnu Vašeho 
života a Vy se chcete 
věnovat zcela novému oboru 
nebo je čas na rozšíření Vaší 
současné činnosti v oboru 
služeb péče o tělo a rozhodli 
jste se pro pedikúru?

Jenže jak se zorientovat 
v množství nabízených 
kurzů?

Každý jsme jiný a každému vyhovuje něco jiného. V prvé 
řadě si tedy ujasněte, co od kurzu očekáváte.

Pokud se v oblasti péče o  tělo již pohybujete nebo jste 
zdravotník, máte už mnoho znalostí, které Vám velmi 
pomohou, a  budete pravděpodobně hledat především 
kurz, kde se naučíte praxi. Pokud jste doposud praco-
vali ve  zcela jiném oboru, budete pravděpodobně stát 
o kurz, kde bude dostatek praxe i teoretické části.

V  ČR se momentálně dá postupovat několika způsoby. 
Za prvé jsou tu akreditované rekvalifikační kurzy MŠMT 
zakončené profesní zkouškou. Tyto kurzy může za urči-
tých podmínek proplatit i  úřad práce, pokud jste tam 
vedeni jako nezaměstnaní. Nicméně doporučuji si 
předem zjistit, zda to ve  Vašem případě bude možné. 
Tyto kurzy mají pevně daný počet hodin praxe a teorie.

Mgr. Veronika Morstein Matulová

Podiatrické listy 2/2021
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Dále lze absolvovat přípravný kurz zakon-
čený opět profesní zkouškou. Tyto kurzy 
nejsou akreditované, ale bát se jich nemu-
síte. Naopak. Jejich náplň může být mnohem 
lépe koncipována pro budoucí praxi. Profesní 
zkouška je kontrolována ministerstvem zdra-
votnictví, a  tudíž musí kurzisté mít stejné 
znalosti jako absolventi akreditovaných kurzů. 
Díky profesní zkoušce můžete hned po  jejím 
absolvování získat živnostenský list, aniž 
byste potřebovali garanta neboli odpověd-
ného zástupce.

Poslední možností je složit pouze profesní 
zkoušku. Znalosti k jejímu složení a potřebnou 
praxi můžete získat třeba u  Vaší kamarádky 
pedikérky.

Jak si tedy kurz vybrat? V  prvé řadě si zjis-
těte reference účastníků Vámi vybraného 
kurzu. Zjistěte, zda mají úspěšné salony, zda 
pracují v  oboru. První schůzka se školitelem 
Vám řekne nejvíc, každému sedí jiný přístup. 
Chtějte vidět prostory, kde se školí a proberte 
podrobnosti. Zeptejte se také na  podporu 
po  skončení kurzu, ideální je, když se máte 
na koho obrátit, pokud si v praxi nejste jistí.

Některé kurzy jsou zaměřené na  klasickou 
mokrou pedikúru, některé na  přístrojovou 
a  některé kombinují obě možnosti. Ujas-
něte si, kde a  jakým způsobem budete chtít 
pracovat. Zda se budete spíše zaměřovat 
na  estetickou nebo zdravotní stránku pedi-
kúry. V případě přístrojové pedikúry počítejte 
s větší investicí v počátku, na druhou stranu se 
budete od počátku věnovat moderní metodě, 
která má velký potenciál v  ošetření nemoc-
ných a problematických nohou.

Některé kurzy obsahují i  odborná témata, 
která jinak musíte dostudovávat na  dalších 
kurzech. Je velká výhoda mít tyto praktické 
záležitosti zahrnuté již v  základním kurzu. 
Jestli ale uvažujete o  estetické pedikúře, tak 

by pro Vás takový kurz byl zbytečný a  nena-
plnil by Vaše očekávání.

Jistě pro Vás bude důležitá i  časová nároč-
nost a cena, ale velmi doporučuji se v  tomto 
neřídit tím, co je nejlevnější, protože levné 
může znamenat, že mnoho dalších let budete 
platit za další kurzy, kde Vás naučí to, co Vás 
na levném kurzu nenaučili.

Některé kurzy jsou víkendové, některé zvlád-
nete absolvovat za  měsíc. Je tedy na  Vás, 
jak Vám to bude vzhledem k  Vaší vytíženosti 
vyhovovat.

Častá otázka zájemců o kurz je, zda se pedi-
kúrou uživí. K  pedikúře je potřeba mít jisté 
předpoklady. Především bych vyzdvihla 
motivaci. Pokud něco chcete, tak to skoro 
vždy jde. Bez jisté zručnosti to ale v  pedi-
kúře je těžké, je to práce s detaily a nástroji, 
takže pokud Vám vždy říkali, že jste „levej 
jak šavle“, tak Vaše rozhodnutí ještě zvažte. 
Dále je nutné opravdu dobře vidět. Možná se 
Vám zdá tato poznámka legrační, ale na mých 
kurzech po  prvním dni všichni běží na  oční. 
Také tuto práci nedoporučuji lidem, kteří mají 
větší problémy s páteří. 

Pedikúra je poslání, je to práce, 
kde každý den pomáháte lidem 
s  bolestmi. Výsledky vidíte hned 
a  pozitivní zpětná vazba je velkou 
odměnou. Přeji všem, aby se 
dařilo, aby se obor stále posouval 
kupředu. A  v  neposlední řadě si 
velmi přeji, abychom již nemuseli 
naše salony a  studia zavírat kvůli 
vládním nařízením. ●
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Co nového 

v obouvání
S koncem léta již pomalu pomýšlíme na to, v čem budeme  
chodit v zimě, a poohlížíme se, co zajímavého pro nás paní „móda“ připravila.  

 Barvy Trend robusní obuv Trend Chelsea

 bílé zvýšené hrubé podešve pruženková obuv
 máslo
 skořice
 khaki
 hnědé
 černá

 Akcenty Trend Moon boots Trend Carré

 levandule domácí i vycházková hranaté špice
 pastely
 paví zelená
 žlutá
 šedá
 gold

Ing. Jana Vašková

Letošní podzim a zima se ponesou v linii robustních 
podešví, a  to jak u  tzv. městské usňové obuvi, tak 
u vycházkové a sportovní obuvi pro volný čas, typu 
robustní tenisky. Na podzim se vrací kotníková obuv 
v  různých provedeních, mnohá z  nich na  zvýšené 
hrubé podešvi, často se objevuje střih Chelsea, ale 
také obuv typu motorkářské boty. Jsou zde i stopy 
po trendech z minulého roku, jako např. módní obuv 
typu „moon boots“, ale také některé ozvěny jarních 
trendů s květinovými potisky. U kozaček je v trendu 
hladká useň s  menšími kovovými detaily či šperky. 
Jedna novinka jistě potěší příznivce obuvi s  tzv. 
„carré“ hranatou špičkou, která se opět po  delší 
době vrací do  módy. Tento typ špičky se objevuje 
především u vycházkové a společenské obuvi (typu 
lodiček) v  různých obměnách, kdy „hrana“ může 
být i na patní části obuvi. Z barev zřetelně převládá 
černá, následovaná bílou, z barevných tónů khaki, 
skořice, levandule, žlutá až hnědá, v  květinových 
motivech pak červená, fialová a oranžová.

 
O B U V  P RO  D I A B E T I K Y  – 
Z M Ě N A  D O BY  P L AT N O ST I 
P O U K A Z U

V květnu letošního roku se opět zkrátila 
doba platnosti poukazu předepsané-
ho odborným lékařem na zdravotnické 
prostředky, a  to z  90 na  30 dní. Tzn. 
že poukaz je nutné uplatnit u  výrobce 
nebo prodejce zdravotnických pro-
středků do  30 dnů od  jeho vystavení. 
Ve  výjimečných případech může lékař 
prodloužit dobu platnosti poukazu až 
na 90 dní. Tato změna se týká také obu-
vi pro diabetiky, pokud je prodávána ja-
ko zdravotnický prostředek s částečnou 
úhradou zdravotní pojišťovny.  ●

 

DiaSHOE – Digitální vzdělávání pro kontrolu diabetické nohy

Popis  projektu
Statistiky ukazují, že cukrovka postihuje 463 milionů lidí na  světě 
(2019). V  Evropě žije přibližně 60 milionů lidí s  diagnostikovanou 
cukrovkou, což představuje téměř 8% evropské populace.
K cukrovce se pojí také kompikace na dolních končetinách, jako je syndrom 
diabetické nohy (SDN), které jsou velmi časté. SDN se může objevit kdykoli 
během života pacienta, ale s  náležitou péčí a  používáním vhodné obuvi 
mohou lidé s diabetem SDN kontrolovat a vyhnout se vážným problémům. 
Obuv skutečně hraje v prevenci SDN zásadní roli, protože nošení nevhodné 
obuvi může SDN zhoršit, způsobit ulcerace, gangrény a  dokonce vést 
k amputaci prstů nebo i celé nohy.
Hlavním cílem projektu je informovat a edukovat výrobce obuvi, pacienty, 
neformální pečovatele, zdravotnické pracovníky a prodejce v obchodech 
s  obuví, aby co nejlépe řešili tento problém prostřednictvím prevence 
a rozvoje svých znalostí a dovedností.

Cíle
Projekt se zaměřuje na souvislosti mezi syndromem diabetické nohy (SDN) 
a obuví a očekává se, že významně přispěje k:
• Zvýšení povědomí o  SDN a  komplikacích spojených s  nevhodnou péčí 

a nedostatečnou kontrolou diabetické nohy
• Zvýšení kvality odborného vzdělávání a přípravy a dalších souvisejících 

školení, která budou zaměřená na  problematiku a  kontrolu diabetické 
nohy

• Šíření výsledků výzkumných a vývojových aktivit v této oblasti
• Zlepšení kvality života lidí s cukrovkou

Očekávané výsledky
V rámci projektu budou vytvořeny tři speciální balíčky digitálního vzdělá-
vání pro různé cílové skupiny:
• Vzdělávání pro designéry, obuvnické techniky a produktové manažery
• Vzdělávání pro zdravotnické techniky a prodavače obuvi
• Vzdělávání nazvané “Péče o sebe” zaměřené na pacienty, jejich rodiny, 

neformální pečovatele, školitele a pedagogy škol
Projekt je podporován Evropskou komisí, která negarantuje uvedený 
obsah, který je sdělením autorů. Evropská komise nenese jakoukoliv 
zodpovědnost za obsah a zveřejněné informace.

DiaSHOE
Ref: 2020-1-PT01-KA202-078687

www.diashoeproject.eu

Vedoucí  projektu:
CTCP – Centro Tecnológico do Calçado de Portugal

www.ctcp.pt
Rua de Fundões – Devesa Velha

3700-121 S. João da Madeira (Portugal)

Komunikace:
CEC – European Footwear Confederation

www.cec-footwearindustry.eu
Rue de la Science 14b

1040 Brussels (Belgium)

Doba trvání projektu:  
Oct. 2020 - Sept. 2022 
 
Celková dotace EU:          
€ 257.254  

Konzorcium:  
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Jarmila Surá

Mobilní pedikúra
             vlastní zkušenosti

Dovolte mi, abych se Vám představila. Jmenuji se Jarmila Surá 
a jako pedikérka pracuji v pronajaté provozovně od obecního 
úřadu v obci Hovězí.

V  rámci své praxe jsem prošla řadou kurzů 
a  školení například: Zarůstání nehtů v  pedi-
kúře; Preventivní péče o  nohy diabetiků pro 
nezdravotníky; Masážní reflexní terapie plosky; 
Nehtová protetika a  uvolnění nehtového valu; 
Přístrojová pedikúra. Během své praxe v provo-
zovně jsem pociťovala, že je potřeba vyko-
návat pedikúru i  přímo u  klienta doma, a  tak 
vznikla myšlenka mobilní pedikúry. Nejdříve 
jsem musela vypracovat a  nechat si schválit 
provozní řád i na mobilní pedikúru. Vzor mobil-
ního provozního řádu jsem získala na  webo-
vých stránkách krajské hygieny. V dnešní době 
mám již celou řadu zákazníků, ale nemyslete si, 
chvíli to trvalo, než jsem si klientelu získala.

Kde všude s mobilní pedikúrou jezdím? Navště-
vuji stacionáře, domovy důchodců, nemocnice 
(oddělení LDN) i  jiná místa. Mými klienty jsou 
lidé všech věkových kategorií, nemocní i zdraví.

Každodenní činnost spočívá nejprve v domluvě 
se sociálními pracovníky stacionářů a  dalších 
zařízení. Určíme si přesný čas a  pravidel-
nost návštěv. Pro lepší přehled vedu evidenci 
klientů. Nejvíce času vždy zabere práce 
s novým klientem, který třeba není schopen si 
pedikúru provést sám, jeho rodinní příslušníci 
se na to necítí atp.

Ráda zajíždím do  domovů důchodců. Mí 
klienti jsou senioři, kteří samostatně chodí, 
nebo jsou na  vozíčku či upoutáni na  lůžko. 
Nejedná se často jen o  stříhání nehtů, ale 
i další úkony. Nejdůležitější v péči o nohy je 
určitě pravidelnost. Oblíbenou službou je 
kombinovaná pedikúra. Klienti se přímo těší 
na  koupel nohou v  bylinkové soli. A  jelikož 
tato procedura chvíli trvá, nabízí se možnost 
povídání si s  klientem – o  jeho radostech 
i  starostech běžného života, probírání se 
vzpomínkami na  mládí. U  ležících zákaz-
níků je práce složitější, jedná se o  suchou 
pedikúru, mnohdy ani neví, že tam jsem. Při 
stříhání nehtů musím být opatrná a  ohle-
duplná, a  to tak abych nikomu neublížila. 
Při pedikúře mnohdy zjistím nějaký defekt 
nebo zanícení, to je pak potřeba neprodleně 
nahlásit personálu.

Dalším místem, kam s  mobilní pedikúrou 
docházím, je nemocnice, oddělení LDN a podle 
potřeby i  jiná oddělení. Zde je v  této nelehké 
době vše podřízeno situaci ohledně covid-19.

No a konečně zajíždím s mobilní pedikúrou také 
do  domácností. Jedná se o  službu pro těžce 
nebo zcela nechodící klienty. Pokaždé mne 
na této návštěvě čeká něco nového a mnohdy 
to vůbec nesouvisí s  pedikúrou. Seznámím 
se s  rodinou, popovídáme si. Mimo jiné také 
o zdravotním stavu osob, o které pečuji. Někdy 
se stane, že je nutný i zásah lékaře.

S nemocí covid-19 se i pro mne změnila komu-
nikace a  vykonávaní služby. Vždy si nejprve 
telefonicky zjistím, zda jsou klienti očkováni 
nebo mají negativní antigenní či PCR test. 
Vše s  ohledem ochránit jeden druhého. Vždy 
pracuji v rukavicích, s respirátorem a zástěrou. 
Dbám také na zvýšenou hygienu všech použi-
tých předmětů. Bohužel během pandemie 
řada klientů nedbala o  pravidelnou starost-
livost o své nohy – sami si neodborně stříhali 
nehty. Dochází pak k  zarůstání a  problémům 
s  chůzí. Jednoduše platí, co jsem již zmínila 
výše – pravidelnost pedikúry je nejdůležitějším 
faktorem dobrého výsledku a  spokojených 
nohou.

„Život bez zdraví je břemenem,  
se zdravím – radost a ples.“
Henry Wadsworth Longfellow  ●
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Znáte obuv MEDI®? Tato obuv pomáhá při léčení pacientů
se syndromem diabetické nohy. Je velmi účinná v prevenci vzniku
otlaků u pacientů s lehčím kombinovaným postižením nohou.
A ještě navíc ji vyrábí tradiční česká obuvnická firma Baťa.

Obuv MEDI® je certifikována jako neinvazivní zdravotnický prostředek třídy I a na základě
před pisu diabetologa nebo jiného oprávněného lékaře je částečně hrazena zdravotními
pojišťovnami v ČR.  Modely jsou vyrobeny na speciální odlehčené podešvi s nášlapnou
vrstvou z termoplastického polyuretanu, vhodnou i do výrobních provozů a na mastné
povrchy. Všechny modely obuvi mohou být vyrobeny s flexibilní nebo rigidní podešví.

Vnitřní prostor obuvi respektuje změny objemů nohy, ke kterým dochází v průběhu dne.
Ve srovnání s běžnou obuví má pravidelné používání diabetické obuvi MEDI příznivý vliv
na snížení tvorby otlaků a puchýřů, snížení tvorby kožních prasklin. Bylo zaznamenáno zhojení 
drobných otlakových defektů na nohou v případě, že již existovaly.

Obuv MEDI® zajistí komfort a pohodlí pro:
•  Použití při delší chůzi a cestování,
•  osoby pracující ve stoje (číšníci, pošťáci, obsluha strojů apod.),
•  diabetiky, osoby s ortopedickými problémy (deformity prstů, otékání nohou,
    pokleslou klenbou atd.),
•  seniory, těhotné ženy, lidi s nadváhou, lidi pociťující únavu nohou při chůzi,
•  obecně pro všechny, kteří chtějí chodit zdravě a pohodlně.

Konstrukce obuvi, design, střih a použité materiály splňují všechny zásady a specifické požadavky na provedení obuvi pro diabetiky
– dle normy ČSN 795600:2006. Jako zdravotnický prostředek je obuv MEDI® notifikována u Státního ústavu pro kontrolu léčiv v RZPRO.

1. Polštářovaný límeček zajišťuje měkké
bandážováni kolem paty a kotníku.

2.  Vkládací ortopedická stélka zvyšuje
pohodlí a snižuje bolesti nohou a zad.

3. Podešev s protiskluzem a optimální
výškou podpatku účinně tlumí přenos
lokálních tlaků při chůzi. Tím zamezuje
vzniku mozolů, otlaků...

4. Střih obuvi respektuje změny objemů
nohou v průběhu dne.

5. Dostatek prostoru v prstové části
zabraňuje vzniku lokálních tlaků obuvi 
na nohu (nedochází k deformitám prstů). 
Současně umožňuje použití individuálně 
zhotovené vkládací stélky.

6.  Měkké usňové materiály svršku
nabízejí maximální komfort
a pohodlí při chůzi.

7. Podšívka s protiplísňovou
úpravou vytváří příznivé
mikroklima v obuvi.

OBUV MEDI® - PROFYLAKTICKÁ 
A ORTOPEDICKÁ OBUV PRO
DIABETIKY OD BATI.
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Současně umožňuje použití individuálně 
zhotovené vkládací stélky.

6.  Měkké usňové materiály svršku
nabízejí maximální komfort
a pohodlí při chůzi.

7. Podšívka s protiplísňovou
úpravou vytváří příznivé
mikroklima v obuvi.

OBUV MEDI® - PROFYLAKTICKÁ 
A ORTOPEDICKÁ OBUV PRO
DIABETIKY OD BATI.

1

2

3

4

5

6

7

OBUV MEDI® představuje novou generaci 
komfortní obuvi vyrobené podle posledních 
poznatků biomechaniky chůze a zásad zdra-
votně nezávadného obouvání. Konstrukce 
obuvi a použité materiály zajišťují maximální 
pohodlí při dlouhodobém stání a chůzi.

Tvar a provedení obuvi a vkládacích stélek MEDI® byly navrženy na základě rozsáhlých antropomet-
rických měření nohou a testovány ve spolupráci s Biomechanickou laboratoří Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně a lékařskými pracovišti v ČR i zahraničí. Vývoj obuvi MEDI® byl realizován v rámci mezinárod-
ního projektu EUREKA.

V L A S T N O S T I  D I A B E T I C K É  O B U V I  M E D I ®

" Bezešvý střih a velikost obuvi respektuje změny objemů nohou v průběhu dne.
" Dostatek prostoru v prstové části zabraňuje deformitám prstům a lokálním tlakům.
" Podporují správnou funkci nožní klenby.
" Zajišťují optimální rozložení tlaků chodidla na podložku.
" Snižují bolesti nohou a páteře při chůzi.
" Tvarovaná patní část zlepšuje stabilitu při chůzi.
" Nášlapná část rozkládá lokální tlaky při našlápnutí na nerovnosti povrchu.
" Výměnné vkládací stélky MEDI®, rovněž i podšívky jsou opatřeny 
        antibakteriální úpravou.
" Podšívka je opatřena antibakteriální úpravou a vytváří v obuvi příznivé mikroklima.
" Použité materiály zlepšují tepelně izolační vlastnosti obuvi.

V k l á d a c í  s t é l k a  M E D I ® představuje novou generaci komfortní zdravotní stélky vyrobené 
speciální technologií podle posledních poznatků biomechaniky chůze a zásad zdravotně nezávadného 
obouvání. Svými účinky zajišťuje maximální pohodlí a garantuje zdravý vývoj nohou při dlouhodobém 

stání, chůzi i při sportovní činnosti.

❶  A natomicky tvarované vkládací stélky MEDI® podporují správnou funkci nožní klenby, 
zlepšují prokrvení a snižují bolesti nohou a páteře při chůzi.

➋  Tvarovaná patní část zvyšuje stabilitu při chůzi.
➌  Vrchní vrstva stélek je opatřena antibakteriální a antimykotickou úpravou.
➍  S télky zmenšují obtíže při cévních, nervových (neuropatických) a ortopedických 

komplikacích nohou pacientů s cukrovkou.
➎  Použité materiály zlepšují tepelně izolační vlastnosti obuvi.
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OBUV MEDI® je vhodná nejen pro diabetiky, ale rovněž pro osoby s drob-
nějšími ortopedickými vadami nohou, osoby trpící otékáním nohou 
a pocity únavy nohou při chůzi, lidi s nadváhou, těhotné ženy, pracující 
ve stoje a pro všechny, kteří chtějí chodit zdravě a pohodlně.    ●
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Jana Výmolová, 
předsedkyně Podologicko-

pedikérské sekce ČPS

Pedikúra 
v době pandemie covid-19
Snad už všichni máme za sebou těžkou dobu covidu.  
Pro nikoho tato doba nebyla lehká, přinesla nám mnoho 
nových epidemiologických opatření, ale i několik měsíců 
bez možnosti vykonávat naší oblíbenou a pro zákazníky 
nenahraditelnou péči o nohy – pedikúru.

Určitě se nemusím rozepisovat o  našich 
problémech při uzavření provozoven. Někteří 
se museli více zdokonalit v  práci na  počí-
tači, ale i  ve  vypisování různých žádostí 
o  kompenzační bonusy. Obrnit se trpělivostí 
při vyřizování kompenzačních bonusů, ale 
i u naléhavých telefonátů klientů, kteří nutně 
potřebovali naši péči, když byly provozovny 
pedikúry z  nařízení vlády uzavřeny. Bohužel 
někteří museli přerušit nebo ukončit svoji 
živnostenskou činnost z existenčních důvodů.

Mnohým našim klientům uzavření pedikúry při-
neslo i  zhoršení zdravotních problémů. Nejen 
diabetikům, kteří služeb pedikúry využívali pravi-
delně, abychom odstraňovali hyperkeratózy, kte-
ré mohou svým tlakem způsobit vznik rány, ale 
i  lidem se zhoršenou a  omezenou pohyblivostí, 
před operacemi kloubů i  po  nich (náhrady kyčlí 
a  kolen), lidem s  ortopedickými vadami na  no-
hou, jako jsou kladívkové prsty či vbočené palce 
(Hallux valgus), lidem s kuřími oky a v neposlední 
řadě i lidem s problémy se zarůstáním nehtů.

Někteří z Vás si vyřizovali nové provozní řády 
na mobilní pedikúru, aby mohli dojíždět domů 
ke klientům a poskytnout jim odbornou pedi-
kúru. Pro mnohé to byla nová zkušenost, 
vše potřebné naskládat do  kufříků, na  nic 
nezapomenout a  objíždět autem nebo pěšky 
své klienty, kteří potřebovali pedikúru. Není 
to nic lehkého nosit s  sebou všechno nutné 
vybavení a  provádět pedikúru v  domácím 
prostředí, například bez lepší možnosti poho-
dlného sezení klienta i pedikérky při pedikúře. 
I  pro některé klienty to byla novinka, určitě 
poprvé tápali, co vše si mají nachystat před 
pedikúrou, ve které místnosti to bude lepší… 
Věřím, že jste to společně se zákazníky vše 
dobře zvládli i  za podpory kolegyň pedikérek 
a  kolegů pedikérů, kteří už s  mobilní pedik-
úrou mají dlouhodobé zkušenosti a  rádi se 
o ně s Vámi podělili.

Všichni jsme s nedočkavostí očekávali datum, 
kdy už budeme moct opět otevřít své provo-
zovny. Někteří naši zákazníci nevyužívali 
možnosti mobilní pedikúry, protože se obávali 
zvýšeného rizika nákazy covid-19, nebo sami 
byli v  karanténě. Den D nastal a  my otevřeli 
provozovny s danými epidemiologickými opat-
řeními, ale to nám ani klientům nevadí. Všichni 
bez problému dodržují opatření vydaná vládou, 
aby nožky měli opět v pořádku.

Určitě si každý v době pandemie uvědomil, jak 
důležitá a nenahraditelná je odborná pedikúra, 
spolupráce mezi pedikérkami a pedikéry i další 
vzdělávání v  pedikúře. S  tím souvisí oddělení 
wellness pedikúry od odborné pedikúry, o což 
se dlouhodobě snaží vedení České podiatrické 
společnosti z.s.

Přeji nám všem, aby už nám žádná pandemie 
nezasáhla do  života tak radikálně a  abychom 
mohli opět v plném nasazení pracovat a setká-
vat se nejen na odborných akcích.  ●
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Osteoartróza je chronické onemocnění kloubu, které může 
postihnout kterýkoliv kloub v lidském těle. Nejčastěji se objevuje 
na ramenním, kyčelním, kolenním a hlezenním kloubu, na zápěstí, na drobných 
kloubech ruky, kloubu palce nohy nebo meziobratlových kloubech páteře. 

SYSADOA 
v léčbě osteoartrózy

MUDr. Martin Holinka, Ph.D.

Projevuje se bolestí, ztuhlostí, omezením hyb-
nosti, deformitami a  snížením kvality života. 
Osteoartróza se léčí cvičením, fyzioterapií, 
analgetiky, nesteroidními protizánětlivými léky, 
injekčním podáváním léků přímo do  kloubů, 
operačními metodami. Analgetika a nesteroid-
ní protizánětlivé léky působí na příznaky nemo-
ci, ale nemají modifikující účinek na její průběh. 
Účinek léků s potenciálním modifikujícím účin-
kem na průběh onemocnění se zkoumá několik 
posledních desítek let. Slouží jako prevence 
zhoršení struktury kloubní chrupavky.

Mezi chondroprotektiva patří látky, které dokáží 
ovlivnit metabolismus kloubní chrupavky. 
Některé z  těchto látek (glukosamin sulfát, 
chondroitin sulfát, diacerin, kyselina hyaluro-
nová, ASU) se řadí do skupiny symptomaticky 
pomalu působících léků (SYSADOA – z  angl. 
symptomatic slow acting drugs in osteo-
arthritis, pomalu působící léky proti osteoar-
tróze). Označení SYSADOA nahradilo původní 
označení chondroprotektiva, který původně 
označoval látky, které mají pouze symptoma-
tické účinky. Označení vychází z předpokladu, 
že jejich účinek byl prokázán u  osteoartrózy 
s klinickými projevy – oproti placebu. Nicméně 
tyto látky mají pomalu nastupující účinek. Efekt 
léčby se projevuje v horizontu několika měsíců. 
Na druhou stranu, po vysazení efekt přetrvává 
nejméně po dobu 2 měsíců.

Označení SYSADOA rovněž vychází ze studií, 
které prokázaly, že glukosamin sulfát, chon-
droitin sulfát, diacerin, kyselina hyaluro-
nová a  ASU mají také ochranný vliv na  struk-
turu chrupavky. Při dlouhodobém užívání se 
prokázal zpomalující efekt na progresi artrózy.

Tyto látky jsou někdy také označovány jako 
,,kloubní výživa“. Je to dáno tím, že se jedná 
o  tělu vlastní látky, které jsou schváleny sou-
časně jako léčiva i  jako potravinový doplněk. 
Za  běžných okolností dochází v  těle k  syntéze 
těchto látek v  dostatečném množství. Jejich 
nedostatek při osteoartróze je dán poruchou 
metabolismu, která je doprovázena zánětlivou 
reakcí v porušené chrupavce a synoviální tkáni. 
Zánětlivá reakce vzniká v kloubu jako odpověď 
na rozpadající se části chrupavky.

Pozitivní vliv na  chrupavku je dán schopností 
zvýšit syntézu proteoglykanů v buňkách kloub-
ní chrupavky (chondrocytech). Současně mají 
protizánětlivé působení, které utlumí reakci zá-
nětlivých cytokinů. Dochází k  postupnému na-
vození rovnovážného stavu s obnovou struktury 
mezibuněčné hmoty. V kloubní chrupavce doká-
žou obnovit nebo alespoň zpomalit probíhající 
degenerativní proces. Klinické studie prokazují 
při dlouhodobém užívání snížení bolesti a zlep-
šení mobility kloubu. Některé studie při dlou-
hodobém užívání rovněž prokázaly zpomalení 
progrese artrózy kloubů. Účinek lze očekávat 

v  těch částech chrupavky, které nejsou ve  vy-
sokém stupni poškození nebo rozpadu, kde již 
regenerace není možná. Největší protizánětli-
vý a analgetický účinek lze očekávat u nižších 
stupňů artrózy. Zde dlouhodobé užívání často 
vede k úplnému vymizení příznaků osteoartró-
zy a snížení spotřeby analgetik.

K léčbě osteoartrózy se v současné době po-
užívají nejčastěji tyto látky, které se vzájemně 
různě kombinují v  dostupných lécích nebo 
doplňcích stravy:

" glukosamin sulfát,
" chondroitin sulfát,
" kyselina hyaluronová – podaná 

intraartikulárně (injekčně do kloubní dutiny),
" diacerein,
" ASU,
" MSM (methyl sulfonyl methan).

O S T E O A R T R Ó Z A

Také degenerativní artróza. Je nezánětlivé 
onemocnění kloubu, které se projevuje 
degradací chrupavky, tvorbou kloubních 
návalků (osteofytů), subchondrální skle-
rózou a změnami kloubního pouzdra, vazů, 
šlach a svalů v okolí kloubu.

Osteoartróza je stále na vzestupu pro neu-
stále se zvyšující průměrný věk populace. 
Mezi nejčastěji postižená místa patří kyčelní 
a kolenní klouby, klouby ruky a meziobratlo-
vé klouby páteře. Typicky se objevuje pře-
vážně ve  starším věku a  její bezprostřední 
příčina není známa. Na druhou stranu může 
postihnout i  klouby mladších lidí, jako ná-
sledek vrozených onemocnění, úrazů nebo 
infekčních a revmatických chorob.

Onemocnění se projevuje, mimo jiné, po-
stupnou degenerací kloubní chrupavky. 
Bohužel, lidské tělo si neumí chrupavku při 
jejím poškození obnovit, což nakonec vede 

až k  obnažení kosti pod jejím povrchem. 
S obnažením kosti se objevuje bolest, kte-
rá se časem zvětšuje, až je bolestivý každý 
krok. Příznaky se projevují také na okolních 
měkkých tkáních a  přilehlých kostech. 
Touto cestou vznikají kloubní deformi-
ty, omezení hybnosti, osteofyty až úplná 
ztuhlost bez možnosti pohybu.

Artrózu velkých kloubů rozdělujeme do čtyř 
stádií. První stádium je nejlehčí a čtvrté nej-
těžší. Léčba je v prvních stádiích především 
konzervativní – kloubní výživa, rehabilitace, 
cvičení, úprava životosprávy, redukce váhy, 
léky proti bolesti a  injekční aplikace léků 
přímo do kloubů. Od třetího stádia připadá 
v úvahu i  lázeňská léčba. Protože onemoc-
nění je nevyléčitelné, konečným řešením je 
až operační léčba. V dnešní době se jedná 
o  implantaci totální endoprotézy, která 
přináší tolik očekávanou úlevu od  bolesti 
s  obnovou hybnosti. Principem operace je 
náhrada povrchu kloubů ocelovými slitina-
mi a keramickými materiály, které tvoří spo-
lu s  plastovou vložkou styčnou plochu pro 
klouzavý pohyb v umělém kloubu.

O b r.  1 :  Artróza kolenního kloubu na rentgeno-
vém snímku v předozadní a bočné projekci. 
Na vnitřní straně kolena (vlevo) je patrné 
vymizení kloubní štěrbiny. Kolem kloubu 
po okrajích kloubní štěrbiny vznikají kostní 
návalky. Rovněž můžeme vidět vzniklou varózní 
úhlovou deformitu kolena (zakřivení kolene 
do ,,O“). Vpravo je patrné, že čéška je zcela 
,,přilepená“ ke stehenní kosti z důvodu 
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opotřebení chrupavky na jejím povrchu se 
vznikem kostních návalků.

O b r.  2 :  Stav po provedení totální endoprotézy 
kolenního kloubu. Artrotické kloubní povrchy 
jsou nahrazeny ocelovou slitinou. Mezi stehenní 
a holenní komponentou je plastová 
(polyethylénová) vložka, která umožnuje hladký 
klouzavý pohyb v kloubu s minimálním otěrem. 
Tato vložka není na rentgenovém snímku vidět.

G L U KO S A M I N  S U L FÁT
Je základní stavební látkou vazivové tkáně, 
spojuje kolagenní vlákna, zabraňuje rozpadu 
vaziva a  také stimuluje buňky k  tvorbě nové 
tkáně. Tato látka, kromě zlepšení metabolismu 
chrupavky, zajišťuje také protizánětlivý účinek. 
Při dlouhodobém podávání proto snižuje 
i  bolest artroticky změněného kloubu. Běžně 
se podává v denní dávce 1500 mg až 2000 mg. 
Dávku je možné zvýšit u pacientů s peptickým 
vředem a  s  nadváhou, kde je účinek stan-
dardně podávaných dávek nižší. Délka podá-
vání je obvykle 2 až 3 měsíce. Tato léčba se 
provádí 2krát ročně.

C H O N D R O I T I N  S U L FÁT
Chondroitin sulfát se většinou získává extrakcí 
z  hovězích a  vepřových chrupavek (hovězí 
průdušnice, vepřové ucho a  nos). Současně 
se používají i  jiné zdroje. Extrahuje se i  z  ryb 
nebo žraloka. Po  jeho užití je v  těle štěpen 
na  vysokomolekulární a  nízkomolekulární 
části, které se dobře vstřebávají. Jen zřídka 
vyvolává trávicí obtíže. 

Části chondroitin sulfátu jsou zabudovány 
do mezibuněčné hmoty kloubní chrupavky a tím 
dochází ke sníženému odbourávání stavebních 
řetězců mezibuněčné hmoty (kolagenu) a zlep-
šení metabolismu chrupavky (tvorbou proteo-
glykanů). Má podobně jako glukosamin sulfát 
i  protizánětlivý účinek. Chondroitin sulfát se 
podává v  denní dávce 800 mg. Obvyklá délka 
podávání je 2 až 3 měsíce. Účinek přetrvává 
po dobu 3 měsíců od ukončení léčby.

K YS E L I N A  H YA L U R O N O VÁ
Jedná se o  polysacharid, který patří mezi 
glykosaminoglykany. Molekuly kyseliny 
hyaluronové jsou různě dlouhé a  větvené 
řetězce. Čím je řetězec delší, tím má vyšší 
molekulovou hmotnost a  tím lze očekávat 
déletrvající účinek (při přímé injekční aplikaci 
do  kloubu). Kyselina hyaluronová se užívá 
v  perorální podobě nebo ve  formě injekční 
aplikace. Za  normálních okolností se vysky-
tuje přímo v  kloubní chrupavce a  je rovněž 
produkována kloubní výstelkou. Kyselina 
hyaluronová je jednou z nejlepších „hydratač-
ních látek“. Je schopná vázat až 1000násobek 
vody oproti své hmotnosti. V kloubu se podílí 
na  zajištění lubrikačního efektu chrupavky 
a  snižuje povrchové tření při pohybu. Při 
artróze je množství kyseliny hyaluronové 
v  kloubu sníženo a  její molekuly jsou rozště-
peny na více částí.

Aplikace kyseliny hyaluronové přímo 
do  kloubu snižuje zánětlivou reakci snížením 
aktivity bílých krvinek (leukocytů). Současně 
stimuluje tvorbu vlastní kyseliny hyaluronové 
kloubní výstelkou. Podobně jako jiná chond-
roprotektiva snižuje bolest kloubu. Její účinek 
je nižší při použití u  pokročilých stádií oste-
oartrózy. Injekční aplikace kyseliny hyaluro-
nové se doporučuje jednou za 6 až 12 měsíců.

R I Z I KO V É  FA K T O RY  
P O   V Z N I K  O S T E O A R T R Ó Z Y

Nejčastější rizikové faktory pro vznik osteoartró-
zy zahrnují věk, pohlaví, přidružené nemoci, stav 
po traumatu kloubů a revmatické choroby.

• Věk je spojený se zánětlivou reakcí v kloubu a stár-
nutím tkání s omezenou regenerační schopností.

• Rozdíl mezi muži a  ženami spočívá v  rozdílné 
tělesné konstituci, rozdílných mechanismech, 
které ovlivňují bolest při osteoartróze, a hladině 
pohlavních hormonů, které ovlivňují metabo-
lismus kostí. U  žen bylo pozorováno zhoršení 
osteoartrózy po menopauze s poklesem pohlav-
ních hormonů. Na  druhou stranu byl prokázán 
ochranný vliv substituce pohlavních hormonů 
v postmenopauzálním období.

• Z doprovodných onemocnění má nepříznivý vliv 
zvláště cukrovka, obezita a vysoká hladina cho-
lesterolu. Nepříznivý účinek má také nedostatek 
pohybu a nezdravý životní styl.

• Zatížení kloubů a trauma významně ovlivňují vývoj 
osteoartrózy. Týká se to především zlomenin, které 
zasahují přímo do kloubu nebo do jeho okolí. Spor-
tovní úrazy kolena rovněž vedou k vyšší pravděpo-
dobnosti potřeby totální endoprotézy v  pokroči-
lejším věku. Nicméně přiměřený pohyb můžeme 
zároveň považovat za  prevenci zhoršení již 
přítomné osteoartrózy. U fyzicky aktivních jedinců 
je pravděpodobnost nutnosti výměny kloubu 
nižší. Menší frekvence kroků je například spojena 
s vyšším rizikem poškození chrupavky u pacientů 
s osteoartrózou kolenního kloubu.

• Revmatoidní artritida je autoimunitní zánětli-
vé onemocnění, které se projevuje zbytněním 
kloubní výstelky (synovie), infiltrací kloubu zá-
nětlivými buňkami, destrukcí chrupavky a  de-
kalcifikací kosti (úbytek kostní hmoty).

• Další faktory zahrnují krystalové choroby, stavy 
po zánětech kloubů, hematologická onemocnění.

Na druhou stranu je pravdou, že množ-
ství rizikových faktorů a  individuální 
predispozice nedokážou dostatečně 
předpovědět klinické projevy osteo-
artrózy. Detailní příčiny vzniku osteo-
artrózy na  metabolické a  molekulární 
úrovni zatím nejsou zcela objasněny.

D I A C E R I N
Tato látka se rovněž řadí mezi symp-
tomaticky dlouhodobě působící léky. 
Získává se úpravou výtažků z  rebar-
bory. Užívá se v  denní dávce 100 mg. 
Studie zabývající se efektem této látky 
na osteoartrózu prokázaly snížení jejího 
zhoršování a  snížení pocitu bolesti. 
Účinek přetrvává minimálně 2 měsíce 
po ukončení léčby.

A S U
Jedná se o zkratku podílů olejů ze semen 
avokáda a sóji v poměru 1:2. Získává se 
lisováním uvedených semen. Užívá se 
v denní dávce 300 mg. Tato kombinace 
při dlouhodobém užívání zlepšuje hyb-
nost v kloubu, snižuje bolest a zlepšuje 
metabolismus kloubní chrupavky.

M S M  ( M E T H Y L  S U L F O N Y L 
M E T H A N )
Neřadí se mezi SYSADOA. MSM je orga-
nická látka na  bázi síry, která je velmi 
efektivním zdrojem organicky vázané 
síry pro tkáně (sirné aminokyseliny). 
MSM se obvykle získává oxidací DMSO 
(dimethylsulfoxidu) pomocí peroxidu 
vodíku a následným čištěním destilací. 
MSM svým působením snižuje boles-
tivost kloubů a  tlumí zánět. Rovněž 
zlepšuje průtok krve a  zajišťuje tak 
lepší přísun živin ke  kloubům. Běžně 
se používá v  kombinaci s  glukosamin 
sulfátem a  chondroitin sulfátem. 
Obvyklá dávka je 500 mg/den.



Výhody aplikace přípravků na bázi octenidinu 
při léčbě ulcerací syndromu diabetické nohy

Ulcerace na nohou diabetiků (DFU) představují zátěž 
nejen pro pacienty, ale také pro systém zdravotní-
ho pojištění. Nejvýznamnější rizika a komplikace při 
hojení DFU ran jsou spojené s neuropatií, ischemií 
a  infekcí provázenou rozvinutým biofilmem. Biofilm 
udržuje infekci v ráně, což komplikuje a zpomaluje 
hojení. Účinné opatření na odstranění biofilmu se 
skládá z debridementu, použití antimikrobiálních lá-
tek a antiseptik, a případně systémových antibiotik. 
Úspěch léčby DFU je výrazně ovlivněn i cytotoxicitou 
aktivní látky antiseptika. Cytotoxický účinek antisep-
tika zpomaluje hojení rány.
Studie prokázaly, že aktivní látka octenidine dihydro-
chlorid (OCT) má optimální vlastnosti pro léčbu DFU. 
OCT má široké spektrum účinku už za 30 s a jeho 
biocidní aktivita trvá víc než 48 hod., bez známé mik-
robiální rezistence, účinný v široké škále pH (stabilita 
aktivní látky je v rozsahu pH od 1,6 do 12,2). Uká-
zalo se, že OCT inhibuje tvorbu biofilmu až po dobu 
3 dnů. OCT je velmi dobře snášen tkáněmi a nevstře-
bává se do nich. OCT pozitivně ovlivňuje fyziologické  
procesy hojení ran, odstraňuje bakteriální zápach 
rány, stimuluje tvorbu nové tkáně, tlumí bolest, inhi-
buje zánětlivé procesy v ráně, zlepšuje stav jizev, 
inhibuje tvorbu keloidní tkáně.
Významným přínosem použití přípravků na bázi OCT 
(octenisept®, octenilin® wound irrigation, octenilin® 
wound gel) je zkrácení času hojení rány.
octenilin® wound irrigation roztok je určen na čištění 
a zvlhčování chronických ran a popálenin. Používá 
se na uvolnění přilepeného krytí a na čištění těžko 

dostupných oblastí. Přípravek také  obsahuje etylhe-
xylglycerin, který výrazně snižuje povrchové napětí 
vodních roztoků, což významě zlepšuje jeho zvlhču-
jící a čistící účinky. 
Octenilin® wound gel se aplikuje přímo do rány jako 
primární krytí, které snižuje mikrobiální zátěž v ráně. 
Studie prokázaly signifikantní výhody použití octenilin® 
wound gelu, jako např.: 

1. významně se snížila mikrobiální kolonizace 
 v porovnání s placebem, 

2. zmenšení velikosti rány a rychlost zhojení ran byla  
 signifikantně vyšší u pacientů léčených octenilin®  

 wound gelem v porovnání s ranami, které byly 
 léčeny pouze moderními obvazy. 

3. využití přípravků na bázi OCT v léčebném režimu 64-le- 
 tého pacienta s velmi vážnou a  komplikovanou DFU  
 vedlo k progresi  léčby po 12 týdnech terapie (obr. 1). 

Přípravky na bázi OCT jsou díky svému širokospekt-
rálnímu antimikrobiálnímu účinku vhodné také na po-
užití v případech podezření na neznámý biofilm nebo  
v situacích, kdy je přítomných více druhů mikroorganis-
mů, ze kterých některé mohou být odolné vůči antibio- 
tikům. Přípravky na bázi OCT jsou učinné jako pre-
vence infekce, u kterých je použití dlouhodobých 
systemových antibiotik nežádoucí. Přípravky nepálí, 
nedráždí, tlumí bolest, urychlují procesy hojení rány, 
zlepšují stav jizev a inhibují tvorbu keloidní tkáně.

Obr. 1: Diabetická noha se závažnou infekcí a mnoha diabetickými ulceracemi nohy (vlevo počáteční stav; vpravo po 12 týdnech léčby).

Mgr. Stanislav Šurín PhD

Uvedená literatura na vyžádání u autora článku.

octenisept®
kožní roztok
250 ml / 500 ml / 1 l

Schulke CZ, s.r.o., Lidická 445, 735 81  Bohumín
Tel: +420 775 250 820
www.facebook.com/octeniseptCZ                   www.schulke.cz

Důležité informace pro uživatele
octenisept® • Složení: 0,1 g octenidine dihydrochloridum, 2,0 g phenoxyethanolum v kožním spreji, roztoku. • Indikace: Opakované krátkodobé antiseptické ošetření sliznice a přilehlých 
oblastí kůže před diagnostickými a chirurgickými zákroky v anogenitální oblasti vaginy, vulvy a glans penis, a také před katetrizací močového měchýře a pro opakované krátkodobé 
antiseptické  ošetření ran. • Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku. Nesmí být aplikován přímo do očí, na ušní bubínek, při intraoperačním 
výplachu dutiny břišní a močového měchýře. Dávkování a způsob podání: octenisept® je aplikován na ošetřovaný povrch pomocí tamponu namočeného do přípravku tak, aby byla zvlhčena 
celá plocha. Na obtížně  přístupná místa aplikujeme pomocí rozprašovače. Mezi aplikací a následujícím zákrokem musí být dodržen časový interval 1 až 2 minuty. Dostatečná účinnost je 
zaručena pouze po dobu 2 hodin od aplikace přípravku octenisept® • Interakce: Nepoužívejte současně s antiseptiky na bázi jodovaného povidonu. • Nežádoucí účinky: Celkové poruchy 
a reakce v místě aplikace. Vzácné:  pálení, zarudnutí, svědění a pocit tepla v místě aplikace a lokální reakce po podání. Velmi vzácné: kontaktní alergická reakce. • Upozornění: Před 
použitím si důkladně přečtěte příbalovou informaci. Je třeba dbát na to, aby větší množství přípravku octenisept® 0,1 g / 100 g kožní sprej, roztok nebylo polknuto nebo aby se nedostalo 
do tělního oběhu např. jako důsledek náhodného  vstříknutí. Aby se zabránilo poškození tkáně, přípravek nesmí být aplikován do tkáně pod tlakem. Z dutin v ranách musí být zajištěna 
drenáž (např. vhodným flexibilním drénem). Prozatím jsou zkušenosti pouze s používáním, které nepřesáhlo 14 dní, takže octenisept® má být používán pouze po omezenou dobu.

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ INFEKCE
A BIOFILMU U DFU

Stabilní a účinný v široké škále pH (od 1,6 do 12,2)

Nevstřebává se do tkání, povrchově aktivní antiseptikum

Účinně zabraňuje tvorbě nového biofilmu v ráně po dobu více než 48 hodin

Výborná tkáňová tolerance, silná afinita k bakteriální buněčné stěně, 
nízká ke tkáni

Lék k vnějšímu použití. Pozorně čtěte příbalovou informaci.

kožní sprej
250 ml
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