p o d i a t r i c k é

listy

3/2018

Mezioborový zpravodaj
České podiatrické společnosti z. s.

Podologicko-pedikérský den
Pozvánka na sjezd ČPS
Vize nového prezidenta FIP-IFP
Představení dalších členů rady
Ortonyxie + kazuistiky
Infekce u pacientů se SDN
cena: 89 / pro členy čps zdarma

www.podiatrie.cz

Jste již přihlášeni v klubu

?

partner

Jsme tady pro Vás
n
ně.
– korektně, spolehlivě, odpovědně.

Pedikérské
křeslo
Dita

PODOLOG NOVA

3

profesionální přístroj s medicinálním atestem,
vhodný pro pedikúru i manikúru

Navštivte náš velkoobchodní
e-shop www.coneta.cz,
www.coneta.eu
Rolls Royce mezi
podologickými přístroji

Melag 75

horkovzdušný sterilizátor

Profesionální přístroj pro péči o přírodní
i umělé nehty a nehtový design

PROMED 2020

Vysoce účinná kosmetika
pro pedikérské salony

Coneta s.r.o., tř. T. Bati, areál Toma, a.s., bud. 45a, 765 02 Otrokovice
tel.: +420 577 663 668, fax. +420 577 663 691, gsm: +420 603 889 416
e-mail: coneta@coneta.cz, www.coneta.cz, www.coneta.eu

podiatrické listy 3/2018

Vážení čtenáři Podiatrických listů
a členové České podiatrické společnosti z. s.
Přichází čas Vánoc a klidu. Přeji Vám všem pohodové
a krásné Vánoce v kruhu rodiny nebo lidí, které máte
rádi. Je to čas, kdy se na chviličku musíme zastavit
a padají na nás emoce. Nechte, ať na Vás klid Vánoc
působí relaxačně, dopřejte si radost ze svých blízkých
a rodiny.
Blíží se konec roku a bilancování. Zvažte, tak jako
já, co Vám poslední rok dal a co vzal a dle toho volte
předsevzetí do příštího roku, aby ten další rok byl plný
radosti, kterou jsme hledali, štěstí, které jsme nepotkali a lásky, jejíž náruč hledáme všichni.
V novém roce Vám přeji mnoho úspěchů v osobním
životě, radost a satisfakci z práce, mnoho radostí
z drobností každého dne a aby ten rok následující byl
úspěšnější v prioritách, které jste si stanovili.
MUDr. Miroslav Koliba, MBA
prezident České podiatrické společnosti z. s.

listy
Mezioborový zpravodaj
České podiatrické společnosti

Vydává
Česká podiatrická společnost z. s.
IČO: 26541327
Předseda redakční rady
MUDr. Miroslav Koliba MBA
šéfredaktorka
Miriam Tejklová
podiatrickelisty@seznam.cz
Adresa redakce
Česká podiatrická společnost z.s.
U Vršovického nádraží 14,
101 00 Praha 10
e-mail: podiatrie@seznam.cz
Členové redakční rady
MUDr. Miroslav Havrda
Eliška Kopecká
MUDr. Jaroslav Lux
MUDr. Marie Součková
Jana Výmolová
TISK:
Tiskárna GARMOND, Karlovy Vary
GRAFIKA: 776 630 063
Cena: 89,- Kč
Pro členy zdarma
Vychází 2 - 3x ročně
Evidenční číslo Podiatrických listů:
MK ČR E 14206
ISSN 2336-7725
Inzerce 3/2018
Coneta s.r.o.
Amoéne s.r.o.
Abbott Laboratories, s.r.o.
Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
Leram pharmaceutical s.r.o.
Svorto s.r.o.
Wörwag Pharma GmbH
Uzávěrka PL č. 1/2019 -25.1. 2019

www.podiatrie.cz

3

podiatrické listy 3/2018

Okamžité měření glukózy s Freestyle
LIBRE, flash monitoring

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

Nejmodernější metoda okamžitého měření
hladiny glykémie bez nutnosti „ píchání do prstu“
Flash glucose monitoring se skládá z drobného senzoru
a čtečky. Senzor odpovídá velikosti padesátikorunové
minci a umisťuje se na zadní stranu paže. Senzor Freestyle LIBRE ukládá hodnotu glykémie každých 15 minut.
Pacient ale může zjistit svou aktuální hodnotu glykémie
kdykoliv, když přiloží čtečku k senzoru. Pro dostatečné
získání přehledu o hladině glykémie během celého dne
stačí, aby se pacient skenoval pouze jedenkrát za 8 hodin. Tohoto komfortu je dosaženo tím, že paměť senzoru
ukládá data až po dobu 8 hodin.
Skenování probíhá pouhým přiblížením čtečky nebo
chytrého mobilního telefonu (podporujícího NFC) do
vzdálenosti několika centimetrů od senzoru. Skenová-

ním pacient získá jednak aktuální hodnotu glykémie
a její trend, a také křivku změn hladiny glykémie za
uplynulých osm hodin. Čtečku lze také použít jako klasický glukometr, tzn. že se pacient může změřit pomocí
klasických proužků pro měření glykémie nebo taktéž ketoproužků pro zjištění hladiny ketolátek.
Neocenitelný přínos měření hladiny glykémie pomocí
přístroje Freestyle LIBRE je diskrétní a komfortní získávání hodnot bez nutnosti odběru krve z prstu jako
je u běžných glukometrů. Tento způsob monitoringu je
vhodný pro pacienty s diabetem, kteří mají zájem si hlídat hladiny glykémie a mít tak nad svým onemocněním
lepší kontrolu.

Specifikace systému Freestyle LIBRE:
Senzor
- Senzor se nikdy nekalibruje
- Velikost je podobná padesátikorunové minci
- Senzor dokáže měřit nepřetržitě po dobu
14 dnů bez nutnosti kalibrace
- Je voděodolný
- Paměť senzoru je 8 hodin

www.podiatrie.cz
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: INFIKOVANÝ DIABETICKÝ TLAKOVÝ VŘED
Pacientka (65 let) měla na pravé patě tlakový vřed. Byla hospitalizována pro operaci břicha a vyvinul se u ní tlakový
vřed 4. stupně na kostrči a tlakové vředy 2. stupně na obou patách. Vřed na jedné patě praskl a došlo zde k infekci.
Pacientka byla po operaci zesláblá a neměla téměř žádnou chuť k jídlu, navíc trpěla diabetem (typ 2) a měla po
operaci rozkolísanou hladinu glukózy. Rána na kostrči byla důvodem, proč pacientka ztratila hodně tekutin.
Pacientka po operaci trpěla velkými bolestmi a dostávala Fentanyl matrix (12,5 mg). Na infikovanou ránu na kostrči
jí byla podávána antibiotika.
Do té doby neporušený vřed 2. stupně na pravé patě praskl a začal vykazovat příznaky infekce, a to navzdory
perorálnímu užívání antibiotik. Po částečném odstranění strupu byl aplikován hydrogel. Týden poté byl na čištění
rány a kontrolu infekce použit přípravek na bázi medu L-Mesitran Tulle.
Metody

Case study: C119

Na začátku léčby přípravkem L-Mesitran Tulle (kombinace 4 pacienti v domácí péči. Tři pacienti měli infikované rány,
lékařského medu a dalších přírodních látek) vykazovala z toho se ve dvou případech ukázala původcem bakterie
rána velké množství exsudátu, který vytlačoval gel z krytí Ps. Aeruginosa. Testováním in-vitro se potvrdila schopnost L-Mesitranu účinně redukovat bakterie MRSA, ESBL
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UNIKÁTNÍ KOMBINACE LÉKAŘSKÉHO MEDU A DALŠÍCH PŘÍRODNÍCH LÁTEK

NOVINKA V HOJENÍ RAN
PŘÍRODNÍ CESTOU
OVĚŘENÝ KLINICKÝ ÚČINEK:
1. Antibakteriální (včetně MRSA)
2. Protizánětlivý
+ Čistí rány a snižuje zápach a stimuluje růst buněk
+ Redukuje jizvy a navíc se snadno aplikuje, a je bezpečný

Inovativní produktová řada zdravotnických prostředků pro vlhké hojení ran.
www.L-MESITRAN.cz

Zastoupení v ČR: LERAM pharmaceuticals s.r.o.,
Náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno, Česká republika
www.leram-pharma.cz
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Členka dozorčí rady

Ing. Jana Vašková

Jako absolventka Fakulty technologické VUT ve Zlíně jsem zahájila svoji odbornou praxi v obuvnickém průmyslu v oblasti životního prostředí
a dále na pozici manažera marketingu a exportu. Jako manažer mezinárodních projektů vývoje diabetické a ortopedické obuvi jsem se dostala díky spolupráci s odbornými lékařskými pracovišti k podiatrii.
Dlouhodobě se věnuji přednáškové a publikační činnosti, působím jako
školitel prodejního personálu, především v oblasti zdravotně nezávadného obouvání a diagnostiky nohou. V rámci svého působení v obuvnických firmách Svit a.s. a Baťa a.s. jsem spolupracovala rovněž s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně jako vedoucí a oponent řady bakalářských
a diplomových prací a také i ve spolupráci s Českou obuvnickou a kožedělnou asociací na projektech zaměřených na vývoj obuvi, programy
zvyšování kvalifikace pracovníků v obuvnickém průmyslu, školitelskou
činnost a poradenství.
S MUDr. Vladimírem Holoubkem provozujeme pod záštitou lékařského
a rehabilitačního pracoviště Columna centrum s.r.o. podiatrickou po- obr 1 - diagnostika nohou a poradenství v prodejně Baťa
radnu Pro zdravé nohy. Jako manager projektů zaměřených na prevenci
funkčních poruch pohybového aparátu se m.j. věnuji také práci s diabetiky a dětmi. Aktivity realizujeme ve spolupráci se Svazem diabetiků,
v prodejnách obuvi, v mateřských a základních školách. Kromě diagnostiky a podiatrického vyšetření nohou děláme pro pacienty a rodiče
dětí přednášky a poradenství v oblasti obouvání a pohybových aktivit,
včetně výuky cvičení. Za tímto účelem se průběžně vzdělávám v oblasti
podiatrie, kineziologie a působím jako certifikovaný instruktor zdravotní tělesné výchovy.
Jako členka dozorčí rady ČPS budu i nadále svými pracovními aktivitami
podporovat zvyšování povědomí veřejnosti o významu slova podiatrie
a podporovat spolupráci jednotlivých pracovišť členů společnosti k zaobr 3 - cvičení s dětmi
jištění komplexní péče o nohy.
Edukace veřejnosti stejně tak jako vzdělávání členů společnosti a jejich
spolupráce a zpětná vazba mezi zákazníkem - pacientem a jednotlivými odborníky (lékař - fyzioterapeut - pedikér - obuvník - protetik...) je
nutnou podmínkou k dlouhodobému snižování počtu obyvatel trpících
problémy nohou a pohybového ústrojí.

obr 2 - přednáška pro rodiče dětí v ZŠ
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Členka redakční rady

Eliška Kopecká

Jiří Grossmann v jedné povídce říká: „Když jsem se narodil, nebyl zrovna nikdo doma.“ Já jsem se narodila v porodnici a doma
byla babička s mou starší sestrou. Rusové už rok předtím přijeli
na přátelskou návštěvu republiky, chystaly se změny v politice.
V naší rodině se ale nic neměnilo, protože byla v nemilosti už od
dob nuceného vstupování rolníků do zemědělských družstev.
Dědeček - vzdělaný člověk, neuvěřil ve světlé zítřky takzvané
vlády dělnické třídy, do zemědělského družstva nevstoupil
a trest mocipánů si nesl až do smrti. Jsem na něho hrdá, stejně
jako na svoji maminku, která po základním vzdělání nesměla
nastoupit ani na dvouletou školu a nesmírný výtvarný talent
uplatnila jen v kresbách do památníků.
To já jsem své vzdělání ukončila hned na několika školách, kromě základní povinné docházky má studia probíhala z předesla-

ných důvodů hlavně po revoluci v roce 1989 - při práci. Ve 26
letech jsem odmaturovala také na střední zdravotnické škole
a už během tohoto studia nastoupila na interní oddělení v nemocnici. Po deseti letech přišla nabídka pracovat na soukromé
ambulanci u praktického lékaře, nastaly mi tedy příjemné časy
bez nočních služeb a pracovních víkendů. Až jako dámu v letech si mne namluvil pacient ambulance, jeho zájem mi zpestřil život o dvě čiperné děti. V průběhu rodičovské dovolené jsem
absolvovala rekvalifikační kurz Pedikúra - nehtová modeláž
a v tomto oboru již devátý rok pracuji jako OSVČ.
Těší mě tvůrčí práce na časopisu Podiatrické listy. Někdy je to
stres, jindy koníček, ale zatím vždy přínos v osobním a profesionálním rozvoji. Nové vedení ČPS nově uchopilo také práci
s časopisem a já jsem ráda, že u toho mohu být.

Představení pracoviště pedikúry
Pracovat v oblasti pedikúry jsem začala v roce 2010. Po šťastném nálezu prostor na náměstí v Litomyšli se mi podařilo založit salon se čtyřmi pracovnicemi - pedikúra mokrá, přístrojová,
masáže a kosmetika. Kosmetičku jsem přetáhla konkurenci,
ostatní tři místa vznikla nově. Během šesti let získalo pracoviště na věhlasu díky kvalitě služeb, prosazovala jsem také, aby se
mé kolegyně vzdělávaly.
Já jsem si zvolila přístrojovou pedikúru, po kvalitním doškolení
u Hanky Huškové z Pardubic se stala mým potěšením. Ošetřuji i
klienty s diabetem, dospívající mládež a děti, kromě kojenců.
Estetickou pedikúrou se až na lakování nehtů nezabývám.
Od 1. 1. 2017 pracuji samostatně v nových prostorách, bezbariérových, s parkovištěm hned přes silnici, což je výhodou pro
špatně pohyblivé klienty, kteří jsou základem mé klientely.
Provozovna je dobře přizpůsobena nejen k ošetřování klientů,
ale i k odborným školením.
Křeslo pro klienty používám od letošního roku elektrické, s pěti
motory a nožním ovládáním. Překvapilo mne, jak efektivně
působí při prevenci bolestí zad, jak pohodlné je pro klienty i pro
mne. Pedikérské přístroje používám dva: Saturn AT Micro a
Luna AT Micro. Se Saturnem pracuji neustále, Lunu mám jako
záložní a na cesty. Při práci kromě tamponády, Sulci protektorů,
tejpů aplikuji i špony, ve své praxi využívám běžně podoskop.

Klienti si mohou kromě kosmetiky na nohy u mne zakoupit
také různé typy vložek do bot a korektorů.
Od roku 2012 mám stop stav pro nové klienty, přijímám je pouze
po doporučení od lékaře. Právě spolupráce s lékaři různých oborů je pro mne klíčová, bez ní si svou práci neumím představit.

www.podiatrie.cz
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Aktuality z dění
ve FIP-IFP

MUDr. Marie Součková
1. viceprezidentka ČPS

Seznamte se s prezidentem
panem Christianem JÉRÔME
Životopis
Státní diplom v podiatrii (1983) Institut National de
Podologie, PARIS, FRANCIE
Soukromá praxe od roku 1985 v Colmar Alsace ve Francii, poté
ve Štrasburku společně (od roku 2002).
Člen představenstva regionálního zastoupení podiatristů
v Alsasku-Lorraine od roku 1987
(conseil d‘administration du syndicat des podologues).
Místopředseda představenstva regionální zastoupení
d‘Alsace Lorraine od1992 až 2001.
Předseda představenstva regionální zastoupení d‘Alsace
Lorraine od roku 2001do roku 2005 a od roku 2017 dosud.
Předseda regionální společné komise pro podiatry z d‘Alsace
od roku 2008 do roku 2017
Trenér v síti Diab 67 od roku 2007 do 2013.
Pokladník z l‘URPS Alsace Podiatrists.
Viceprezident Mezinárodní federace podiatrů z let 2016
až 2018 , předtím člen rady v letech 2014-2016.
V květnu 2018 zvolen prezidentem Mezinárodní federace
podiatrů.
Preferuje otevřenost, skvěle umí naslouchat a vyznačuje se velkou úctou k ostatním, je obdařen velkou trpělivostí a uměním
kvalitní pedagogiky.

Členové výkonné rady Mezinárodní federace podiatrů
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Výňatek z dopisu pana prezidenta
Christiána Jéroma všem prezidentům členských zemí FIP-IFP
Vážený pane prezidente, jsem velmi potěšen, že mohu využít
této příležitosti, abych vás informoval o novém datu a novém
místě konání Světového kongresu podiatrie.
S potěšením oznamuji, že se Světový kongres podiatrie FIP 2019
bude konat v hotelu Hyatt Regency, Miami-USA. Toto skvělé
místo má vše potřebné pro uspořádání fantastického globálního kongresu pro podiatry celého světa. Samozřejmě je nám líto,
že jsme museli změnit místo, které bylo předtím vybráno Mexickou federaci podiatrů, jako hostitelské organizace. Byli jsme
velmi zklamáni, že jsme nemohli s nimi pokračovat v organizaci
Světového kongresu, ale bohužel jsme nedokázali dohodnout
s Mexickou federací podmínky. Také jsme byli překvapeni a znepokojeni tím, že Mexická federace považovala za nezbytné
oznámit své odstoupení z této mezinárodní akce. Nicméně zůstává naším záměrem pozvat všechny latinskoamerické podiatry, aby se připojili k Světovému kongresu podiatrie v Miami
a doufáme, že budeme moci přivítat i naše mexické kolegy.
Rada FIP-IFP a organizační výbor Světového kongresu FIP v roce
2018 musely jednat rychle, aby zvolily alternativní místo kongresu a zvolili Miami, významné mezinárodní středisko pro letecké transporty, v blízkosti Latinské Ameriky a proslulé destinace pro setkání a výstavy. Hotelové kongresové centrum

podiatrické listy 3/2018
v Miami se ukázalo jako atraktivní místo pro vystavovatele
i účastníky. Chtěli bychom však, aby vaše reklamní a komunikační kampaň podporovala Světový kongres. Caroline, výkonná
ředitelka FIP-IFP a také kongresový ředitel v roce 2019 vás budou kontaktovat, abyste mohli začít s plánováním propagace a
účasti na kongresu. Bylo by fantastické, aby se na vaše webové
stránky vložil banner Světového kongresu v roce 2019. Chci poblahopřát Organizačnímu výboru Světového kongresu podiatrie FIP v tomto roce 2018, aby měl výbor a kongres obrovský
úspěch i v roce 2019. Uložte si do svých diářů datum 14. - 16.
listopad 2019 Miami, Světový kongres podiatrie.
S pozdravem Christian Jéromé, prezident FIP-IFP

Zpráva výkonné ředitelky
Caroline Teugels
Mezinárodní federace podiatrů nedávno přijala některá zásadní rozhodnutí, která změní budoucnost profesí podiatrů po celém světě. Prvním krokem bylo jednomyslné přijetí globální
definice oboru. Následujících 18 měsíců bude rozhodující pro
to, aby federace předvedla svou skutečnou přidanou hodnotu
při dosahování svého poslání pro podiatry celého světa. Více
než poskytnutí individuálních výhod všem podiatrům členům
FIP-IFP si asociace stanovila za cíl vytvoření standardů pro povolání podiatrie/ podologie. Všichni společně budeme tento cíl

Caroline Teugels na konferenci

nejen podporovat a tvořit, ale také víme, že bude velkým přínosem pro současné a potenciální pacienty, kteří skutečně potřebují nejvyšší úroveň podiatrické péče.
Kdo má zájem zúčastnit se Světového kongresu podiatrie
v roce 2019 v Miami, už může provést registraci tento rok na
www.podiatry2019.org.
Všem, kdo mají zájem seznámit se s děním ve federaci doporučuji magazín FOOTSteps a na webu v sekci Novinky - pravidelné
zprávy od výkonné ředitelky Caroline Teugels. Ani Česká republika
nezůstává pozadu a pravidelně do magazínu přispívá aktualitami
o naší činnosti.

www.podiatrie.cz
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Už je to zase tady - ranní mrazíky a chlad, a to vše neprospívá především rukám. Aby byly
stále hebké a krásné, musíme o ně pečovat, a to zejména v zimních měsících. My profesionálové, kdy jsou naše ruce pracovním nástrojem, musíme o své ruce obzvláště pečovat.

Profesionální péče pro krásné ruce
peclavus®hand

Tato pěstící přírodní kosmetika, je zcela přizpůsobena potřebám rukou
a nehtů, ať už z hlediska ochrany, regenerace a hydratace.

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

Olej na nehty peclavus® WILD
ROSE - díky vysokému obsahu přírodního oleje z šípkové růže v kombinaci s mandlovým a jojobovým
olejem a vitamínem E regeneruje,
změkčuje a ošetřuje vysušenou
nehtovou kůžičku a nehty. Ty jsou
po aplikaci brilantně lesklé, na
pohled krásné a na dotek příjemné.
Aplikace formou roll-on je velmi
pohodlná.

Obsah: 10 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.

Regenerační řada peclavus® WILD ROSE je vhodná především pro
zralou pleť.
Krém na ruce peclavus® WILD ROSE
se velmi rychle vstřebává do pokožky,
vysoký obsah přírodního oleje z šípkové
růže aktivně podporuje regeneraci buněk,
jeho jemná, květinová vůně má relaxační
účinek na tělo i mysl. Sofistikovaná kombinace mandlového oleje a přírodního
bambuckého másla zklidní, vyhladí, zregeneruje a poskytuje intenzivní hydrataci.
Po ošetření vás překvapí hedvábně jemná,
vyhlazená a pružná pleť vašich rukou.
Obsah: 200 ml

Obsah: 300 g
Olej na nehty peclavus® MAKADAMIA
-HONIG - s vysokým obsahem makadamiového oleje v kombinaci s mandlovým
a jojobovým olejem a vitamínem E regeneruje, změkčuje a ošetřuje vysušenou
nehtovou kůžičku a nehty. Ty jsou po aplikaci brilantně lesklé, na pohled krásné
a na dotek příjemné. Olej má příjemnou
medovou vůni. Aplikace formou roll-on je
velmi pohodlná.

více na www.coneta.cz
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Pozvánka na 18. sjezd
České podiatrické
společnosti z. s.
Vážení členové a sympatizanti, dovoluji si Vás
pozvat na 18. sjezd České podiatrické společn
osti,
který se bude konat 11. 5. 2019 v Praze.
Místo konání: Paspův sál, 1. patro budovy pivov
aru Staropramen a.s.
(nad restaurací Potrefená husa), Nádražní 84, Praha
5, 150 54

Dopravní informace:
• Metro B Anděl (Výstup Na Knížecí)
• Tramvaj zastávka Na Knížecí (7, 12, 14, 20, 54)
• Bus zastávka Na Knížecí
• Vlak (kousek je Smíchovské nádraží)
• Auto (P v centru Anděl 3 hodiny zdarma)

Odborný program:
• Bosoboty z pohledu odborníků, další program bude
upřesněn dle sponzorů.
• Odborná akce bude ohodnocena počtem bodů
dle počtu přednášek.
• Program jednání valné hromady 18. sjezdu bude upřesněn.
• Registrace od 8.30 hod., zahájení od 9 hodiny.
Jednání valné hromady bude navazovat na přednášky.

a přišli podpořit změny, které budou předloženy ŘR nebo
změny navrhnuté Vámi.
Informace: podiatrie@gmail.com
Termín na zaslání přihlášky: do 30. 4. 2019

Přihlášky zašlete:
email: podiatrie@gmail.com
nebo poštou: Sekretariát České podiatrické společnosti z. s.,
korespondenční adresa: Frýdecká 936/59, Vratimov 739 32

Stravování:
bude zajištěno formou rautu, poplatek za oběd bude 250 Kč,
platí se na místě a obdrží jen závazně přihlášení

Hlavní témata jednání valné hromady:

Při prezenci předkládejte ke kontrole průkaz člena
s nalepenou členskou známkou na rok 2019

Systém vzdělávání v podiatrii, nové webové stránky, zpráva
o hospodaření za rok 2018, návrh rozpočtu na rok 2019,
hlasování o změně sídla spolku.

V případě, že jste neobdrželi členskou známku,
připravte si doklad o zaplacení
(stává se to v případě, že platba nebyla identifikována).

Návrhy podnětů k projednání na valné hromadě
zasílejte na: podiatrie@gmail.com

Členové ČPS z. s. s uhrazeným členským poplatkem na rok
2019 mají vstup zdarma, ostatní platí částku 500 Kč
(nezahrnuje oběd).

Prosím členy České podiatrické společnosti z. s., kterým záleží
na směřování podiatrie, aby využili svého hlasovacího práva

MUDr. Miroslav Koliba, MBA,
prezident České podiatrické společnosti z. s.
www.podiatrie.cz
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Představení šéfredaktorky časopisu Podiatrické listy

Miriam Tejklová

mistryně ČR v profesionální pedikúře, školitel v ortonyxii
Osobní krédo
Svoji práci mám velice ráda, naplňuje mě hlavně tím, že dokážu pomoci klientům s jejich problémy,
které na chodidlech mají.
Miriam Tejklová je členkou
České podiatrické společnosti z.s.
a Světové podiatrické a podologické společnosti (FIP-IFP). Má více
než 15 let praxe v oboru. Aktivně
se věnuje publikační a přednáškové činnosti v ČR i zahraničí.
V České podiatrické společnosti byla dříve asistentkou prezidentky MUDr. Marie Součkové, nyní je šéfredaktorkou časopisu Podiatrické listy.
Vzdělání: v oboru SZŠ, podiatrie a podologie, absolvovala odborné stáže v ortopedicko-rehabilitačně rekondičním centru MEDIMA, nemocnice Valtice, VFN Praha, Columna centrum Brno
Zahraniční stáže: Diabetologický screening Kanada, FIP World
Congress of Podiatry Montreal, zasedání FIP-IFP Hong Kong, absolvovala školení a odbornou zkoušku školitele u zástupce firmy
Gehwol v Německu a následně školila pro firmu Gehwol v ČR
2 roky, v posledních letech školení a zkoušky u firmy Hellmut
Ruck.
Je držitelkou oprávnění vyučovat a zkoušet techniky ortonyxie
a jako zástupce firmy Hellmut RUCK v ČR a na Slovensku ve spolupráci s firmou CONETA vydávat certifikát s platností v celé EU.
Díky pravidelnému vzdělávání v ČR a zahraničí, účasti na světových kongresech, sympoziích a veletrzích svým klientům a kurzistům nabízí novinky a široké spektrum služeb.
Její provozovna je v Lékařském podiatrickém centru v Praze, kde
přímo spolupracuje s lékaři z oboru ortopedie, podiatrie s MUDr.
Marií Součkovou, dále z oboru rehabilitace a neurologie s Doc.
MUDr. Dobroslavou Jandovou a Mgr. Pavlou Honců. Centrum má
navázanou spolupráci s dalšími specialisty především s centrem
diabetologické podiatrie IKEM, FN Motol, kožními klinikami, chirurgiemi, podiatrickými a podologickými centry v zahraničí.

Lékařské podiatrické centrum Praha, Maiselova 4, Praha 1
www.ortopediesouckova.com
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ORTOGRIP PROFESSIONAL
a GOLDSTADT PROFESSIONAL

Miriam Tejklová,
mistryně ČR v profesionální pedikúře,
certifikovaná školitelka v ortonyxii,
Lékařské podiatrické centrum Praha

Ortonyxie - oprava či korekce změn nehtů má dlouhou historii. Využívání
špon je osvědčenou metodou pro udržitelnou a bezbolestnou korekci velkého
počtu problematických, zarůstajících či deformovaných nehtů.
Firma Hellmut Ruck vytvořila nový systém klipu (špony), který zachovává
všechny výhody technologie třídílné VHO špony s lepší ovladatelností a mnohem jednodušší aplikací. Jsou zhotoveny z lékařské oceli a certifikované jako
medicínská pomůcka.
Systém špony ORTOGRIP pracuje profesionálně podle známého principu
Osthold, ve kterém jsou obě ramena spojena smyčkou a utažením drátové
smyčky je generována přesná tahová síla.
ORTOGRIP Professional - kompletní sada obsahuje 6 velikostí špon od tloušťky
drátu 0,3 mm do 0,5 mm. Všechny špony mají asymetrickou plastovou rukojeť
pro perfektní uchopení (delší strana palce) v různých barvách: modrá (děti),
zelená, růžová, oranžová, žlutá a bílá. Barevný plastový prvek umožní rozlišit
velikost špony a sílu drátu včetně velikosti střechy (omega).

Jednou z dalších technologií firmy Hellmut RUCK je systém GOLDSTADT zlaté špony v novém provedení. Atraktivní vzhled velice dobře odlišuje tyto
špony od ostatních špon. Velice důležité je, že tyto špony díky zlatému nátěru nevyvolávají po aplikaci záněty. Jsou zhotoveny ve 3 verzích a 5 velikostech a ve dvou tloušťkách. Jejich použití je významné v případech, kdy
je třeba udržet dosažený správný tvar nehtu, mohou se přesazovat včetně
i zlaté špony nalepovací.
Firma Coneta ve spolupráci s Lékařským podiatrickým centrem
pro vás připravuje školení v ORTOGRIP PROFESSIONAL a GOLDSTADT PROFESSIONAL. Společně s MUDr. Marií Součkovou jsme
absolvovaly u firmy Hellmut Ruck v Německu speciální školení se
závěrečnými zkouškami. Jsme jedinými držitelkami oprávnění
pro výuku a zkoušky v daných technologiích firmy Hellmut Ruck
v ČR a na Slovensku. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát s logem firmy Hellmut Ruck, který vám bude platit v celé EU. Bližší
informace na www.coneta.cz
www.podiatrie.cz
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Kazuistika

mykóza v praxi pedikérky
Jitka Povolná, pedikérka, Katusice

Klient 60 roků.
Anamnéza: onychomykóza, mykóza kůže a velice potivá noha.
Léčba žádná.
Klient (lépe řečeno známý rodiny) přichází na ošetření na doporučení manželky. Jelikož muži jsou stále přesvědčeni, že někomu ukazovat nohy je něco
potupného, dopadá to takto (viz. foto č. 1). Mnohdy budou raději neustále
chodit v ponožkách, než řešit potíže, o kterých se domnívají, že jsou pouze
estetické. Po dlouhém přemlouvání se mi podařilo klienta přesvědčit, aby mi
nohy ukázal. Byla jsem docela zděšená. Kůže na nohách se mi jevila houbovitá nejen mezi prsty, ale i na nártech, v některých místech i 2mm vysoká.
Vše jsem mu vysvětlila a přesvědčila ho, abych mu po důkladné dezinfekci
kůže a nehtů mohla provést přístrojovou pedikúru. Při pedikúře jsem zjistila,
že se pokožka nedá vůbec ošetřit. Klient na mé doporučení razantně odmítl
návštěvu dermatologa s tím, že nejprve chce vyzkoušet preparát z lékárny.
Po delší diskuzi jsem mu doporučila gel na mykózu nohou Athletes Feet od
Imperial Feet (aplikace gelu 1x denně večer), deo sprej na nohy Foot Deo,
také od Imperial Feet. Po týdnu se přišel ukázat nadšený velkým zlepšením.
V aplikaci preparátů pokračujeme, po zhodnocení stavu jsme přidali ještě
Urea balzám. Klient je velice spokojen.
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Kazuistiky

MUDr. Jaroslav Lux, chirurg - podiatr,
Podiatrické centrum Ostrava, Medicia Ostrava, LF OU

Prevence recidiv
zarůstání nehtů

Po vyřešení akutních problémů se zarůstáním nehtů, včetně zánětlivých komplikací, se někdy
setkáváme s náznaky recidiv zarůstání. Příčinou takových stavů bývají často onemocnění nehtů,
např. mykózy, celková onemocnění, deformace po předchozích dlouhodobých zánětech, úrazech či chirurgických zákrocích nebo také genetické vlivy. Příklady řešení takových stavů z naší
praxe uvádíme na několika kazuistikách.

Kazuistika 1 - Muž 26 let

Rok 2010 až 2015 - pravý palec: 6x chirurgická ablace nehtu, od té doby neustálé zarůstání mediální hrany nehtu do kožního
valu, řeší sám „krkolomným“ stříháním.
1/2017 - první návštěva našeho pracoviště (obr. 1). Pravý palec: proveden zákrok dle Arkadyho (dále jen MA) na laterální hraně,
mediální hrana 1 cm zarostlá ve zvazivovatělém kožním valu, téměř neošetřitelná (obr. 2). Levý palec: zákrok dle Arkadyho. Pro
oba palce indikována plastika dle Arkadyho.
2/2017 - oba palce: provedena plastika kožních valů dle Arkadyho jako prevence recidiv. Obr. 3 - levý palec po plastice.
3/2018 - stav obou palců při kontrole (obr. 4).

1.

2.

3.

4.

www.podiatrie.cz

17

podiatrické listy 3/2018

Kazuistika 2 - Žena 27 let
10 dnů po porodu - pro delší nehtíky provedeno jejich
zkrácení, snad až ablace (matka neví přesně),
od té doby potíže
Od roku 2006 - střídavé zarůstání nehtů na obou
palcích - rodiče řešili sami
Rok 2009 - levý palec: provedeno chirurgem částečné
stržení nehtů včetně incize kůže
Rok 2011 - levý palec: recidiva, provedeno chirurgem
kompletní stržení nehtové ploténky se zásahem na mediální
straně matrix

1.

Rok 2012 - Levý palec: růst samostatného nehtového pahýlu
na mediální straně rozštěpeného nehtu s komplikacemi.
V ÚVN Praha provedena úprava pahýlu a zároveň částečné
stržení nehtové ploténky lat. hrany nehtu
Rok 2016 - levý palec: pro recidivující zánět provedeno
znovu totální stržení nehtové ploténky. Od té doby již
neustále problém, chronický zánět.

2.

4/2017 - první návštěva našeho pracoviště, proveden zákrok
MA na obou palcích - rekonstrukce chybějících částí
nehtových plotének pomocí akrylových protézek (obr. 1-3).
2/2018 - při kontrole na našem pracoviště jako prevence
recidivy aplikována na pravý palec BS špona, mediální okraj
nehtu jištěn tamponádou. Onycholytický, ostrý laterální
okraj chráněn Sulci protektorem. Pravý palec - aplikace
rovnátka a tamponády (obr. 4).
3/2018 - stav při další kontrole na našem pracovišti,
preventivně aplikován Sulci protektor a tamponáda (obr. 5).

4.
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Kazuistika 3 - Muž 23 let
9/2016 - problémy se zarůstáním se záněty nejprve na pravém
palci, později i na levém, pravděpodobně v důsledku špatného
zastřižení
11/2017 - chirurgické částečné stržení nehtových plotének na
obou palcích
3/2018 - přichází na naše pracoviště (obr. 1), proveden zákrok
MA na obou palcích, pravý palec stav po zákroku (obr. 2)
6/2018 - aplikace titanové špony na oba palce jako prevence
zarůstání (obr. 3)

1.

3.

2.

Závěrem
Nejčastější příčina akutních komplikací při zarůstání nehtů
bývá defekt nehtové ploténky. Při řešení takových stavů používáme s výhodou unikátní neinvazivní metodu Arkady, která
nám umožňuje okamžitou rekonstrukci deformované nebo
chybějící části nehtové ploténky.

Jako prevenci recidiv zarůstání nehtů v ostatních případech
používáme klasické pedikérské metody - tamponády, sulci protektory, rovnátka. V poslední době se nám nejvíce osvědčuje
nový druh rovnátek, tzv. UniBrace systém. Jedná se o individuálně připravená rovnátka, jejichž aplikaci na našem pracovišti
také školíme.

V případě hypertrofických kožních valů jako prevenci recidiv
zarůstání nehtů provádíme následně po rekonstruci nehtové
ploténky ještě speciální plastiku kožních valů rovněž dle Arkadyho. Jedná se o chirurgický zákrok v lokální anestezii. Po takto
provedené plastice jsme doposud v naší praxi nezaznamenali
recidivu zarůstání.

Výskyt recidiv zarůstání nehtů je velmi závislý na osobním přístupu každého klienta k tomuto problému. Jedná se o především o pravidelné správné ošetřování nehtů a hygienu nohou,
nošení vhodné obuvi a stélek, adekvátní pohybové aktivity.
Poučení o dodržování těchto zásad by mělo být součástí každého ošetření.

www.podiatrie.cz
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Práce pedikérky
očima klientky
Při setkáních s pedikérkami často prezentuji různá řešení uvolnění zarůstajících nehtů. Tentokrát mě napadlo udělat to
trošku jinak, netradičně. Oslovila jsem svoji skvělou klientku
paní Janu, aby nám napsala osobní pohled na řešení svých
potíží se zarůstajícími nehty. Při ošetřování této klientky jsem
použila postupně dvě metody řešení zarůstajících nehtů. Věděla jsem, že to s nehty postižené psoriázou nebude lehké, ale
byla jsem také přesvědčená, že naděje umírá poslední. Těší
mne, že je paní Jana s mou prací spokojená. Je trpělivá, řídí se
mými radami, chodí pravidelně na pedikúru a její odměnou za
vše jsou nehty bez bolesti a v létě i krásně nalakované. A má
odměna - spokojený zákazník.
Ráda bych se podělila se čtenáři Podiatrických listů o svoji osobní zkušenost se zvládáním zarůstajících a zkroucených nehtů na
palcích, protože mi moje pedikérka značně ulehčila život. Celá
procedura začala asi před třemi lety. Před tím jsem navštívila
několik pedikérek, žádná mi však nedokázala pomoci.
Jsem totiž „lupénkářka“, dermatoložka mi sdělila, že mám typické lupénkové nehty a nedá se s tím nic dělat. Já se však nemínila vzdát. Můj problém se vyhrotil v okamžiku, kdy jsem si
ukopla půlku nehtu na palci. Chtěla jsem normálně chodit,
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Jana Výmolová,
předsedkyně podologicko pedikérské sekce ČPS
nosit botky nejen praktické, ale občas jít i „ za dámu“ v lodičkách. To ale nebylo možné, protože mě palce hrozně bolely i při sebemenším kontaktu nehtů s obuví jsem trpěla velkými
bolestmi. Po delším hledání a několika telefonátech jsem konečně našla paní Výmolovou, která mě ihned objednala.
Na první návštěvě mi navrhla vyzkoušet metodu „Arkády“. Po
spatření nástroje, za pomoci kterého se tato metoda provádí,
mne okamžitě napadlo: „To je středověký mučící nástroj?!!!“
Paní Výmolová mě však uklidnila a vše podrobně vysvětlila.
Pochopila jsem, že mi nikdo nebude trhat nehty, ale naopak mi
je doplní, narovná, uleví od bolestí, takže se šlo na věc. Bylo to
v létě, už jsem se těšila, že budu moci konečně nosit otevřené
boty. A opravdu, po první návštěvě jsem odcházela s novými
nehty a dobrým pocitem. Pravda, sice to chvílemi i bolelo, nebudu nikomu nic nalhávat (ale lepší, než si nechat trhat nehet,
že?!!!). Nicméně po zákroku jsem vesele rázovala domů obout
sandálky - tak krásně vymodelované jsem měla nehtíky. Navíc
oproti mým původním, byly tyto narovnané a velké přes celý
palec. No prostě nádhera. Jen musím říci, že po prvním ošetření Arkady metodou, mě palce bolely ještě zhruba další dva dny.
Špatně se mi chodilo a celkově jsem měla obavy, že to vzdám.
Ale dodržovala jsem pokyny pedikérky a po dvou dnech to
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vzdaly nehty a vše se zklidnilo. Pak už jsem chodila na ošetření
asi jednou za měsíc na doplnění a případně upravení - vše bylo
již úplně bezbolestné.
Asi po roce až roce a půl, kdy jsme postupně přestaly doplňovat,
nehty se pomalu začaly vracet do svého původního tvaru před
zákrokem, opět se kroutily a znovu zarůstaly. Sice to již nebylo
v takové míře, jako před první návštěvou, ale opět se objevily
bolesti při kontaktu s botou, někdy mi vadila i ponožka na noze.
Po společné domluvě zvolila paní Výmolová metodu drátových
rovnátek - Naspan Platinium. Aplikace na nehet je absolutně
bezbolestná, a to jak při zákroku, tak i později. Rovnátka mám
momentálně již asi pátý měsíc. Nehty jsou pěkně narovnané,
bez bolesti a zatím to vypadá, že nemají snahu vracet se zpět do
svého původního pokrouceného tvaru. Jedno rovnátko mi vydrží cca 2,5 - 3 měsíce s tím, že po 4 - 5 týdnech jej musí pedikérka
posunout. To je ale vcelku rychlá záležitost a hlavně bezbolestná! Uvidím, jak se budou nehty chovat, až sundáme rovnátka.
Zatím to ale vypadá, že by mohly udržet svůj tvar. Ostatně, přemlouváme je už pěkně dlouho.
Takže, jaká je moje zkušenost s oběma metodami? Jsou spolehlivé, fungující. Každá však vhodná v jiné situaci. Rozhodnutí,
kterou metodu použít, určitě nechte na pedikérce, která vás
ošetřuje. Ona ví nejlépe, kdy je která metoda lepší. V mém případě se to vyplatilo, jsem moc ráda, že mohu paní Výmolovou
navštěvovat.
Přeji čtenářům jen samé šikovné ruce pedikérek a co možná
nejrychlejší odstranění případných problémů.
Jana Bártová
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Poslouchejte
své

Ureagamma
mast určená pro péči o nohy
s obsahem 10 % urey se doporučuje:
• při denní péči o suchou, zhrublou
a popraskanou pokožku nohou;
• při péči o nohy u pacientů s cukrovkou;
• na chronický zánět kůže (neurodermatitida);
• na nezánětlivé onemocnění charakterizované
suchou kůží (ichtyóza).

Koupíte ve vaší lékárně.
Wörwag Pharma GmbH - organizační složka Bucharova 2657/12,
158 00 Praha 5 – Stodůlky, www.woerwagpharma.cz

www.mujdiabetes.cz

UGINZ0918

Neobsahuje žádné parfémy, vonné ani konzervační látky.
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Projekt firmy Wörwag

MUDr. Marie Součková
1. viceprezidentka ČPS

ve spolupráci s Českou
podiatrickou společností z.s.
V únoru 2018 byla zahájena intenzivní spolupráce s firmou
Wörwag na projektu Neuropatie a komplexní přístup k pacientovi. Na základě osobních kontaktů jsem byla vedením
firmy oslovena k vyhotovení prezentace bezpečného ošetření
nohou u klientů s neuropatií a byla jsem požádána o pomoc
s výběrem kvalifikovaných pedikérů z řad České podiatrické
společnosti z.s. Rámcovou prezentaci jsem představila na
jarním workshopu v březnu t.r. v Letňanech všem přítomným
účastníkům. Firma Wörwag v současné době oslovuje vybrané pedikérky v různých částech České republiky k prezentaci
správného pedikérského ošetření u klientů s neuropatií v rámci
daného projektu, kde jako nosné téma je Neuropatie - problematika přednášena renomovanými lékaři v daném oboru
a místě konání akce. Firma Wörwag dává k dispozici vypracovanou rámcovou prezentaci vybraným pedikérkám a ony
si následně doplňují další informace o místě svého působení,
praxi atd. Za prezentaci správného ošetření u osob s neuropatií
je dohodnuta pro pedikérku smluvní odměna.
První úspěšná akce se konala dne 23. 5. 2018 v historicky
unikátních, společenských prostorách Paspova sálu v Praze na
Smíchově. Přítomno bylo cca 45 lékařů, odborný program měl
vysokou odbornou úroveň.

O neuropatii přednášela as. MUDr. Věra Peterová, CSc.
(1. LFUK VFN Praha). Přednáška na téma Pedikérské ošetření nohou u klientů s neuropatií včetně biomechaniky
nohou zazněla od MUDr. Marie Součkové (Lékařské podiatrické centrum) Praha a názornou ukázku správného pedikérského ošetření nohou u klientů s neuropatií předvedla
Miriam Tejklová, mistryně ČR v profesionální pedikúře (Lékařské podiatrické centrum Praha).
Další akce se konala letos v červnu v Uherském Hradišti, kdy byla
oslovena námi doporučená pedikérka Veronika Pavlíková. V září
proběhly akce na Karlovarsku, kde přednášel o Neuropatii
Prim. MUDr. Josef Trnka - Ambulance léčby bolesti Sokolov, dále
MUDr. Gita Markofová - Diabetologická a podiatrická ambulance Karlovarská krajská nemocnice měla přednášku na téma
„Faktory ovlivňující vznik defektů u diabetika - od
prevence po léčbu“ a také měli účastníci možnost vidět názornou ukázka pedikérského ošetření nohou u klientů s neuropatií.
Projekt je velice úspěšný a velký dík patří firmě Wörwag, jejímž
prostřednictvím mohou naši profesionálové ukázat ošetření nohou osob s neuropatií formou přístrojové šetrné pedikúry.
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MEZINÁRODNÍ VELETRH
KOSMETIKY, KADEŘNICTVÍ,
ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO
STYLU, WELLNESS A SPA
PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL

PVA EXPO PRAHA

PRAHA 9 – LETŇANY

15. – 16. 3. 2019
VÍCE NEŽ 300 VÝSTAVNÍCH
STÁNKŮ A CELODENNÍ
ATRAKTIVNÍ PROGRAM:
• Anti-aging program, relaxace
a regenerace
• Aromaterapie, masáže
• Soutěže v líčení, účesech,
nail artu a manikúře
• Kadeřnické show
• Módní přehlídky
• Současné trendy
v kosmetické péči i líčení
• Celodenní program péče
o nohy: na stánku ČPS,
v odborném salónku
i nabídka produktů
na výstavních stáncích.

KOSMETICKÝ VELETRH – PRAHA LETŇANY

15. – 16. března 2019

27. kosmetický veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA 2019 opět
v moderních halách areálu PVA EXPO PRAHA – LETŇANY

15. a 16. března 2019
Pro očekávaných dvacet tisíc návštěvníků nabídne své novinky i tradiční výrobky téměř 350
vystavovatelů zastupujících několik set známých a prestižních značek profesionální kosmetiky
s přípravky pro wellness, spa a lázeňskou a hotelovou péči i výrobky pro finální spotřebitele.
Anti-aging péče, péče o nohy, masáže, relaxace, regenerace
V několika saloncích i na hlavním pódiu bude probíhat program věnovaný zkrášlovacím metodám a antiaging, péči, aromaterapii, relaxaci, regeneraci, metodám alternativní péče o zdraví i vzdělávání v těchto
oblastech. Témata i praktické ukázky budou prezentovat nejen přední odborníci z kosmetického oboru, ale
též odborníci na masáže a fyzioterapii, podiatrii, akupresuru, aromaterapii, kosmetiku pozitivně ovlivňující
duchovní sféru člověka a další obory. Partnery pro odbornou spolupráci jsou největší oborová sdružení
jako Unie kosmetiček, Česká podiatrická společnost, Česká asociace wellness, Asociace pracovníků
v regeneraci, Asociace Českých aromaterapeutů, Česká aromaterapeutická společnost, Česká asociace
saunérů, sdružení pro kosmetiku „PROKOS” a velká řada dalších specialistů.
Veletrh nabízí návštěvníkům nejen inspiraci, ale i poradenství a prevenci: nejlepší odborníci budou
připraveni zodpovědět dotazy i poskytnout praktické rady pro pěstění půvabu i zdravý životní styl. Patří
k němu jako základ duševní pohoda, zdravá seberealizace a pozitivní přístup k sobě i okolí.
Trendy v líčení, účesech, odívání – look 2019
Nejznámější kosmetické značky a trendy budou prezentovány již tradičně v podání vizážistů Pavla Bauera
i Štěpánky Podroužkové, stejně tak na pódiu předvedou své úspěšné kadeřnické show Romana Topinková,
Honza Špilar a další úspěšní kadeřníci i výherci soutěží. Velkou oblibu si získaly módní přehlídky v podání
řady českých miss a dalších známých tváří show businessu za účasti předních návrhářů, butiků a oděvních
značek.
Soutěže veletrhu
K programu budou nedílně patřit každoroční prestižní klání. K „highlights” patří dlouho očekávaná týmová
soutěž Pavla Bauera „CREATIVE IMAGE TEAM”, další prestižní soutěží bude „FOTOMAKE-UP” pořádaný
skvělou vizážistkou a mezinárodní mistryní 2002 Štěpánkou Podroužkovou.
Veletrh budou doprovázet mezinárodní soutěže v nehtové modeláži a zdobení nehtů NailPro
Czech, soutěžit se bude v prodlužování řas i v microblendingu. Nebudou chybět ani juniorské
soutěže: finále soutěží v make-upu, v účesové tvorbě a body artu, nail artu, stejně tak soutěže
mladých designerů. Odlehčením pro zúčastněné bude soutěž věnovaná nejen kráse, ale
především dobré fyzické kondici a vypracovanému tělu mužů i žen, pořádaná pod názvem Beauty
& Fitness Cup.

Pro členy České podiatrické společnosti je na sobotu 16. 3. 2019 opět
připraven hodnotný workshop. Na veletržním stánku této společnosti bude po
oba dny poskytováno poradenství zdarma. Přípravky, nástroje a přístroje pro
péči o nohy bude nabízet řada vystavovatelů z oboru.

Členové ČPS mohou obdržet vstupenky na veletrh zdarma.
Fotogalerii z předešlých akcí, videa, aktualizovaný program jakožto i další informace
o veletrhu najdete na našem webu a Facebooku:
WEB: www.WorldOfBeauty.cz – www.KosmetickyVeletrh.cz
Facebook: www.FaceBook.com/KosmetickyVeletrh

Reparační lak na nehty

Krásné nehty
jsou obrazem zdraví

Reparační kúra s klinicky ověřenou
účinností, která hydratuje, zvyšuje tvrdost,
pevnost a pružnost nehtů.

Vytváří bariéru proti vnějším vlivům
vům
Je bezbarvý a lze jej použít
i pod kosmetický lak
Chrání nehty před škodlivým
účinkem rozpouštědel
Volně dostupný v lékárně

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
Páteřní 7, 635 00 Brno
tel.: 546 123 111, www.angelini.cz

Kombinace přírodních složek
(přeslička rolní, přírodní forma síry)
s patentovanou technologií HPCH* prokázala
účinnost v léčbě symptomů nehtové lupénky,
lámavosti a štěpivosti nehtů1

Aplikace:
1 × denně, anebo vždy pod kosmetický lak

1. Odlakovat
kosmetický lak

2. Nanést
Naan
né
ést vrstvičku
Silileva a nechat několik
vteřin zaschnout

3. Nanést
kosmetický lak

Doporučení

Pro dosažení co nejlepšího výsledku
je doporučeno používat přípravek
pravidelně alespoň
po dobu 3 měsíců.
Zdravotnický prostředek vyvinutý speciálně
pro remineralizaci a obnovu struktury nehtů
postižených deformacemi, křehkostí nebo
k běžnému použití na posílení a ochranu nehtů.

www.lecimenehty.cz
* HYDROXYPROPYLCHITOSAN
1. Cantoresi F: Improvement of psoriatic onychodystrophy by a water-soluble nail lacquer JEADV 2009, Vol.23.
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Systém bodového
hodnocení členů ČPS
V roce 2015 byl valnou hromadou přijat systém bodového hodnocení dle dosaženého vzdělání v oboru a současně provedeny
změny v systému. Dosud v minulosti používaný titul DiP, který
sloužil pouze pro vnitřní rozlišení stupně odbornosti v rámci
společnosti, byl konečně natrvalo souhlasem valné hromady
zrušen.
Titul DiP neodpovídá systému vzdělávání v ČR, není udělován
MŠMT a jeho používáním se společnost i jedinci, kteří titul
používají navenek, vystavují možnosti trestní odpovědnosti za
klamavou reklamu.
Nyní k vlastnímu bodovému systému. Systém plně koresponduje se vzděláním poskytovatelů, kdy za účast na školení,
kurzu, sympoziu, atd, jsou přidělovány body. Veškeré akce

MUDr. Marie Součková
1. viceprezidentka ČPS

organizované společností nebo členy jsou po projednání v řídící radě České podiatrické společnosti dle obsahu ohodnoceny
bodově. Toto bodové ohodnocení má velký význam hlavně
pro pedikérskou praxi, kdy v mapě poskytovatelů přidělením
bodů se zobrazí po dosažení bodové hranice patřičný stupeň a
je motivací pro nejen odborný růst, ale rovněž i vodítkem pro
klienta. Klient, který hledá dle svých potíží odbornou pomoc, si
dle daného stupně vybírá poskytovatele.
Tento systém je motivační a je v současné době jedinou možností, jak poskytovatel prokáže, že se stále vzdělává.
Jelikož v naší společnosti máme lékaře, fyzioterapeuty, zástupce firem, obuvníky, maséry, nepostihuje celý systém adekvátně
členskou základnu.

Stupně jsou přidělovány dle prokázaného vzdělání,
základem je pedikérský kurz + další požadavky
I. stupeň 200 bodů - přeškolení odborníci, bez zdravotního vzdělání, minimální délka praxe 3roky - OZNAČENÍ PRO 1. STUPEŇ
II. stupeň 400 bodů - nižší zdravotní vzdělání + kurzy
pečovatelky, ošetřovatelky + kurz pedikúra, minimální délka praxe 5 let - OZNAČENÍ PRO 2. STUPEŇ
III. stupeň 550 bodů - Absolvent zdravotní školy, celková odbornost - OZNAĆENÍ PRO 3. STUPEŇ
(lze sem postoupit z II. stupně, pokud se splní podmínky zdravotního vzdělání např. dálkově dokončený ošetřovatelský kurz)
minimální délka praxe 10 let
Přidělení bodů je možné pouze na základě žádosti poskytovatele, který vyplní tabulku (ke stažení podiatrické vzdělávánítabulka) a doloží kopiemi o vzdělání a odešle do sídla společnosti.
Milí členové,

vedla jsem delší dobu jednání s odborem prevence na generálním
ředitelství VZP a výsledkem je dobrá zpráva pro vás i vaše klienty diabetiky. Podařilo se mi dohodnout s platností od 1.1. 2019 částečnou
úhradu čtyř ošetření nohou diabetiků přístrojovou pedikúrou z fondu prevence. Tuto možnost může využít každý diabetik. Pacienti při
hledání služby budou odkázáni na mapu poskytovatelů České podiatrické společnosti z.s. a výhradně budou uhrazována ošetření pouze
těm diabetikům, kteří budou ošetřeni pedikérkami naší společnosti.
V praxi to znamená, že klient zaplatí za vámi poskytnutou službu, vy
vystavíte příjmový doklad a proplacení ošetření klientovi od VZP nastane až po absolvování všech čtyř ošetření s doložením posledního
dokladu ne starším tří měsíců od 4. ošetření. Vždy jsem pracovala pro
vás a činím tak i nadále.
MUDr. Marie Součková, 1. viceprezidentka ČPS
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ké sekce ČPS
PROGRAM:
9.30 - 9.45 hodin

PREZENCE

9.45 - 10.00 hodin

Úvodní slova prezidenta ČPS a předsedkyně podologicko-pedikérské sekce ČPS

10.00 - 10.30 hodin 	SILILEVO - KRÁSNÉ NEHTY JSOU OBRAZEM ZDRAVÍ- BAUEROVÁ JANA,
ANGELINA PHARMA ČR s.r.o
10.30 - 10.45 hodin 	NA CO NEZAPOMENOUT PŘI OŠETŘENÍ MYKOTICKÝCH NEHTŮ PRAKTICKÉ RADY - JANA VÝMOLOVÁ
10.45 - 11.30 hodin 	PROBLÉMY S HALLUX VALGUS A MOŽNOSTI KONZERVATIVNÍ LÉČBYTOMÁŠ FORMAN, SVORTO s.r.o
11.30 - 11.45 hodin

PŘESTÁVKA

11.45 - 12.30 hodin

KLIENT S CÉVNÍM ONEMOCNĚNÍM V PEDIKÚŘE- ELIŠKA KOPECKÁ

12.30 - 13.15 hodin 	JAKÝ VÝZNAM MŮŽE MÍT PODIATRIE PRO MĚ A CO PŘINESE MÝM KLIENTŮM Mgr. PAVLA RYBOVÁ
13.15 - 13.45 hodin 	„CO JE DOBRÉ VĚDĚT PŘI VÝBĚRU PEDIKÉRSKÝCH KŘESEL A ŽIDLÍ”RAYMOND BLÁHA - HEVEA, GERLACHTECHNIK
13.45 - 14.00 hodin

PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTŮ, SLOVO PREZIDENTA ČPS

ČLENOVÉ ČPS VSTUP ZDARMA, OSTATNÍ VSTUPNÉ 500 Kč.
Závazné přihlášení do 26.2. 2019 na e-mail: vymolovajana@email.cz
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Jak můžeme ovlivnit
vývoj dětských nohou
Nohy tvoří základ pro vývoj pohybového aparátu, který můžeme pozitivně, ale i negativně ovlivnit již u nejmenších dětí.
Nejdůležitější období je do 10. - 12. roku věku, kdy si dítě osvojuje pohybové stereotypy a vyvíjí se svalový systém a kosterní
skelet. V tomto období nejsou kosti ještě plně osifikovány,
nohy jsou tvárné a dá se s nimi efektivně terapeuticky pracovat. Rovněž je lze ale snadno deformovat, ať již jednostranným
pohybovým zatížením, nebo nevhodnou obuví. Díky způsobu
života dnešní doby děti často trpí nedostatkem pohybu. To vše
nepříznivě ovlivňuje vývoj pohybového aparátu dětí a je příčinou nárůstu deformit nohou a vadného držení těla v dětské

obr. 1

obr. 2

pohybového systému, vedoucí k rozvoji degenerativních onemocnění jako jsou např. deformity prstů, podélně a příčně
plochá noha, vyosení a přetížení nosných kloubů (kotníků, kolen, kyčlí) a páteře s rozvojem skoliózy a ostatních deformit
osového skeletu.
Nejčastěji se setkáváme s valgozním (vbočeným) postavením
paty (více než 60% dětí), spojeným s nestabilitou v subtalárním kloubu a často i s vnitřní rotací kolen, což vede k poklesu a

obr. 5

obr. 4
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Ing. Jana Vašková
členka doozorčí rady

populaci. Proto je důležité podchytit nesprávný vývoj dětské
nohy již mezi 4. - 6. rokem věku dítěte.
S lékařským a rehabilitačním pracovištěm Columna centrum
s.r.o. se v rámci podiatrické poradny „Pro zdravé nohy“ dlouhodobě zaměřujeme na zmapování zdravotního stavu nohou a
způsobu obouvání dětské populace. Naše aktivity jsou zaměřeny především na prevenci, kdy v mateřských a základních školách a také prodejnách obuvi provádíme vyšetření nohou dětí
(obr. 1), kontrolujeme obuv, ve které děti chodí, provádíme
poradenství pro rodiče a s dětmi také cvičíme (obr. 2 a 3).
Již u dětí uvedené věkové skupiny sledujeme funkční poruchy

obr. 3

deformování podélné klenby, tzv. funkčnímu plochonoží (obr.
4). Otisk podélné klenby pak vypadá jako u podélně ploché
nohy (viz levý otisk u obr. 5). Při srovnání paty do kolmého
postavení se podélná klenba většinou vytvaruje do normálního klenutí (viz pravý otisk u obr. 5). Tuto vadu můžeme úspěšně korigovat cvičením a použitím ortopedické vkládací stélky
s patní miskou (obr. 6) v kombinaci s vhodnou obuví s pevným
opatkem.

obr. 6
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Často je dětem s funkčním plochonožím díky absenci podiatrického vyšetření stanovena nesprávná diagnóza a doporučena nevhodná a neúčinná ortopedická stélka (až v 70%), mnohdy bez doporučení cvičení. Pokud se funkční plochonoží u dětí
neřeší, vada se strukturalizuje a v návaznosti s tím dochází

k deformitám prstců (jako např. hallux valgus - vbočený palec),
k nesprávnému postavení a následnému přetěžování nohy
v oblasti kotníků, kolen a kyčelních kloubů, od čehož se odvíjí
postavení celého těla (viz obr. 7 a 8).

obr. 7 - nesprávně

obr. 8 - správně

Dalšími častými deformitami nohou u dětí jsou:
• Noha vysoká - lukovitá (více než 20% dětí), která vede k přetěžování a poklesu nohy v oblasti příčné klenby (obr. 9 a 10) a následně často k bolestem v oblasti metatarzů a nártu.
• Podélně plochá noha (pouze 1-3% dětí)
• Varozní (vybočené) postavení paty (pouze u 2% dětí)
• Vbočené malíky, vnitřní rotace palce, zarůstající nehty
Naším cílem je zvýšení úrovně znalostí rodičů o zásadách zdravého obouvání dětí, zásadách péče o nohy a o správných pohybových
návycích u dětské populace. Tím můžeme předcházet negativním následkům civilizačních vlivů na vývoj pohybového aparátu dětí
a následně i na kvalitu jejich života v dospělosti.
Více informací a ukázky cvičení jsou k dispozici na DVD „Pro zdravé dětské nohy“ a na www.prozdravenohy.cz

obr. 9

obr. 10
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ANTIFUNGI SILVER GEL V PRAXI PEDIKÉRKY

Krásné, čisté nehty bez plísně a zažloutnutí - to je Antifungi Silver gel české společnosti Amoené
s.r.o. Tento gelový lak byl v roce 2015 testován a schválen Státním zdravotním ústavem a od té
doby si získal stovky spokojených profesionálů z řad pedikérek i manikérek. Lak efektivně napomáhá nehtům proti zažloutnutí, s podporou účinné prevence proti plísni. Díky vysokému obsahu
citronové šťávy a aktivního stříbra má vynikající bělící účinky, obsah kalcia a vitamínu E přispívá
k vytvrzení poškozeného či lámavého nehtu. Bonusem je navíc rychleschnoucí efekt.
1)

Klientka 40 let měla problém s poškozenými, zažloutlými nehty se sklonem k plísni.
Obrázek č. 1

2)

Po pedikúře se nehet vydezinfikoval dezinfekcí na kůži Lavosept® a nalakoval Antifungi
silver gelem ve dvou vrstvách. Obrázek č. 2

3)

Po týdnu si zákaznice nehet odlakovala bezacetonovým odlakovačem, nehet je viditelně bělejší, pocitově vytvrzený. Obrázek č. 3. Pro dokonalý výsledek zpevnění nehtů a
prevence plísni zákaznice výrobek používá pravidelně.

Antifungi silver gel vydrží na nehtu bez odlupování až 14 dní. Výrobek je možné používat
pod barevný lak jako podlak.
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Diferenciální
diagnostika
- vbočené koleno

Mgr. Pavla Rybová, fyzioterapeut,
členka ŘR ČPS, Jablonec nad Nisou

Vbočené koleno, v tomto kontextu vnímané jako opticky vizuální odchylka
směrem mediálním od střední osy ve stoji, případně při stoji na jedné noze
či dopadu na jednu DK, je nejčastěji pozorovanou biomechanickou odchylkou od normy při návštěvě naší ordinace, zaměřené na funkční podiatrii.
Příčiny vedoucí k tomuto jevu mohou být různé. Diferenciální diagnostika
pro následný postup a opatření je klíčová. Porovnejme si dvě nejčastěji se
vyskytující situace u dětí (přibližně ve věku od 9 do 13 let).
Z důvodu zápisu do tabulky a porovnávání mějme na paměti, že vždy je
situaci potřeba posuzovat individuálně a ne všechny vykazované ukazatele
musí být tak, jak je uvedeme v rámci „ main streamové skupiny“.

postava

Valgózní (vbočená) postavení kolena
(Pernicová et. al., 1993)

VDT = vadné držení těla =
primární příčina (genetika)

Asymetrie růstu tibiálního
plateau = sekundární příčina

většinou astenický typ

většinou podsaditý typ

kvalita vaziva

může být i normální

hypermobilita konstituční

postavení DK při pasivním provádění
FL kyčle

DK „táhne“do ADD až hyper ADD

DK „padá“ do ZR v kyčli

VR v kyčelním kloubu

zvýšený rozsah až 80 - 90 st

normální rozsah

ZR v kyčelním kloubu

normální rozsah nebo lehce zvýšený

extrémně zvýšený rozsah až 90 st.

lokace bolesti

mediální strana kolene

pod kolenem, v koleni

testy na břišní hydrauliku

zcela nevyhovující

lehce oslabené, spíše v normě

abdukční testy

výrazné oslabení, není kloubní
omezení

v normě ve zvětšeném rozsahu

addukční testy

mírně oslabené, v normě

výrazné oslabení

délka svalů na přední straně stehna

při výrazné anteverzi pánve
jsou zkrácené dvoukloubové
EXT kolene

reflexní zkrácení jednokloubových
EXT kolene, většinou na bolestivější
noze, výraznější nález

síla svalů zadní strany stehna

může být v normě i v oslabení

výrazné oslabení, na straně bolestivého kolene je oslabení patrnější

Zkr.: VDT = vadné držení těla, ZR = zevní rotace, VR = vnitřní rotace, EXT = extenze, ADD = addukce, DK = dolní končetina
Terapii je třeba vést odlišně u každé ze zmiňovaných skupin. Tomuto tématu se můžeme věnovat třeba příště.
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Mgr. et Bc. Lenka Šmídová ,
Vliv komplexní fyzioterapie
Fyzio Smile s.r.o., Kroměříž
Vedoucí práce: PhDr. Jana Havlová,
na klenbu nožní
Katedra fyzioterapie, Fakulta ošetrovateľstva
a zdravotníckych odborných štúdií; Slovenská
u plantární fasciitídy
zdravotnícka univerzita v Bratislave

Diskuse

V odborné literatuře vládne velká nejednotnost označení názvu onemocnění, které je charakterizováno plantární bolestí
paty na mediální straně, pro něž je charakteristické bolestivé
ranní rozcházení. Obecně je v literatuře uváděno, že plantární
fasciitida je zánětlivého původu. Histologické výsledky však
nepodporují zánětlivou teorii. Biopsie spíše prokazuje kolagenovou degeneraci a dezorientaci kolagenových vláken a kalcifikaci. Aktivní zánět se vyskytoval jen ojediněle. S degenerativními změnami v pojivových tkáních mohou být spojeny cévní i
metabolické poruchy, vznik volných radikálů a hypertermie.
(Buchbinder, 2004; Lemont et al, 2003; Toomey, 2009; Wearing
et al., 2006) Mezi rizikové faktory vyvolávající plantární fasciitidu patří jak mechanické přetížení nohy a nadměrná pronace,
tak obezita ale i vysoká klenba a další. V našem klinickém průzkumu jsme také posuzovaly BMI, který byl v obou skupinách
vyšší než je stanovená norma. Ve skupině A fyzio průměrný
BMI řadil pacienty do pásma nadváhy, ve skupině B rtg byl průměrný BMI v pásmu obezity I. stupně. Hills et al. (2001) ve své
práci prokázali u obézních lidí vyšší tlak na podélnou klenbu
nohy a na hlavičky metatarzálních kostí při stoji a chůzi. Z výsledků můžeme vyvodit, že tělesná hmotnost hraje důležitou
roli v léčbě, a na její redukci v rámci komplexního léčebného
procesu bychom se měli také zaměřit.
Orchard (2012) analýzou prací došel k závěru, že plantární
fasciitida je stav, který se řeší v průběhu času s minimálně invazivní léčbou a že je k léčbě lepší mít aktivní přístup, než pasivně
vyčkávat. S jeho názorem souhlasí mnoho dalších autorů jako
Buchbinder (2004), Robroy et al. (2014), Thomas et al. (2010)
a mnoho dalších. S tímto názorem se ztotožňujeme i my. V našem klinickém průzkumu dosáhla lepších výsledků skupina A
fyzio, kde sice byly jedinci mladší oproti skupině B rtg, ale měli
celkově aktivní přístup k léčbě. Zlepšení jsme sledovaly objektivně jak v parametru vertikální složky reakční síly, což nám vypovídá o dynamice nohy při zátěži a v odrazu, tak v parametru
špičkový tlak, který nám vypovídá o distribuci tlaku v chodidle.
Další velkou kapitolou v léčbě patní ostruhy je nenádorová radioterapie. Jak Frenclová a kol. (2005) uvádí, ozařování bolestivých pat má dlouhou historii a praktikuje se úspěšně dodnes.
Zastávají však názor, že nenádorová radioterapie zůstává metodou volby již v první linii jako primární léčba a takřka je nutností
tam, kde ostatní druhy terapie selhaly nebo měly jen krátkodobý
efekt. Otázka je, jak může být radioterapie zvolena jako primární
léčba, když v Národních onkologických standardech - radiační
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onkologie se uvádí, že nenádorová radioterapie je lékařské ozáření, které se provádí u nezhoubných onemocnění po vyčerpání
všech ostatních standardních léčebných metod. (Petera a kol,
2011) Otázkou také zůstává, které jsou „všechny ostatní“ standardní léčebné metody a v jaké kvalitě byly poskytnuty.
Frenclová a kol. (2005) také ve své práci uvádějí, že bolesti po
radioterapii patní ostruhy nemusejí zmizet, nebo ustoupí jen
částečně. Dle jejich zkušeností je třeba vyčkat asi 6 týdnů a pak
zhodnotit výsledek, eventuelně přistoupit k další sérii ozařování. Po dosažení uspokojivého efektu se mohou později bolesti
vrátit (i po více letech) a proto je vhodné terapii opakovat ve
2. sérii, která je více úspěšná. Můžeme předpokládat, že se bolesti vracejí proto, že nízkodávková radioterapie řešila pouze
bolestivost a zánět v dané oblasti, léčil se důsledek, nikoliv
příčina vzniku patní ostruhy.

Obrázek 4: Redcord (http://www.redcord.cz/medical/uvod)
Terapeutický přístroj Redcord pro individuální diagnostiku a terapii.
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V České ani Slovenské republice nebyl dosud vydán a publikován ošetřující protokol interdisciplinárně pojatý, který by dával
jasnou léčebnou strategii u pacientů s bolestí paty. Léčba plantární fasciitidy by měla mít komplexní pohled na člověka, měla
by mít strategii léčby podle fáze onemocnění a každopádně by
se mělo v terapii postupovat tak, aby byla ovlivněna příčina
onemocnění a ne jen důsledek jako je bolestivost.
Mechanismus odvíjení plosky nohy popsal Bojsen-Moller, kdy
počátek odvíjení jde nejdříve přes kratší páku kalkaneus - hlavička V. metatarzu. Kratší páka klade menší odpor a je využita
na odlehčení paty. Pak se zatížení přesune mediálně, je využita
delší páka kalkaneus - hlavička I. metatarzu. Delší páka klade
větší odpor a současně vyvine větší moment síly. K tomu potřebuje relativně pevnou oporu, kterou zabezpečí, podle konceptu
Sagittal plane facilitation, kalkaneokuboidní zámek vyvolaným kladkovým mechanismem plantání fascie. (Vařeka a Vařeková, 2009) Pokud tedy dobře nefunguje plantární fascie, nemůže dojít kladkovým mechanismem ke kalkaneokuboidnímu
zámku a nedojde k odvalu nohy s větším momentem síly. Tato
situace nastala ve skupině B rtg po 14 týdnech od počátku léčby, kde jsme z naměřených výsledků zjistily oploštění křivky
vertikální složky reakční síly, tedy minimální rozdíl mezi 1. a 2.
maximem křivky. Předpokládáme proto, že léčba nízkodávkovou radioterapií byla pouze symptomaticky zaměřená na odstranění bolestivosti a zánětu. Ve skupině A fyzio jsme po 14
týdnech léčby naopak zjistily nárust hodnot rozdílu mezi 1 a 2.
maximem křivky, což ukazuje na zlepšení funkce plantární fascie a svalů nohy v rámci myofasciálních řetězců, které se projeví
v dynamice nohy při chůzi, zejména ve fázi odvalu.
Wearing et al. (2006) konstatují, že mechanické přetěžování
má zásadní vliv na rozvoj plantární fasciididy, ale je potřeba
dalších výzkumů ohledně plantárního tlaku a reakční síly působících na nohu. S tímto názorem také souhlasíme. V našem
klinickém průzkumu jsme shledaly rozdíly mezi maximy křivky
mezi skupinou A fyzio, která podstoupila aktivní léčbu v rámci
myofasciálních řetězců, a skupinou B trg, která podstoupila radioterapii - pasivní léčbu. Po 14 týdnech terapie u skupiny A
fyzio, tedy po 8 týdnech aktivního cvičení, jsme zaznamenaly
zvětšení rozdílu v křivce mezi 1. a 2. maximem, což vypovídá
o zlepšení dynamiky nohy, tedy zlepšení funkce plantární fascie, svalů nohy a myofasciálních řetězců v rámci celého pohybového aparátu. Naměřily jsme i zvýšení v křivce 1. maxima, to
ukazuje na normální nášlap a nešetření paty ve fázi zatěžování
v chůzi. Ve skupině B rtg jsme po 14 týdnech léčby zaznamenaly opak. Došlo k oploštění křivky mezi maximy, které naznačuje
zřejmě návrat do stavu, jak noha dynamicky fungovala před
vznikem bolesti, kdy došlo k šetření nášlapu na patu. Ve skupině B rtg jsme zaznamenaly větší počet záporných čísel v rozdílu
mezi 1. a 2. maximem, to znamená reverzní křivku (první maximum bylo větší, než druhé maximum). Z toho můžeme vyvodit špatnou biomechanickou funkci nohy, která ztrácí sílu pro
odraz nohy do švihové fáze.

Jsme si vědomi toho, že vzorek pacientů, které jsme vyšetřily a
na základě měření vyvodily závěry, je poměrně malý. Snažily
jsme se vytvořit homogenní skupinu, která by nejlépe prezentovala dané onemocnění. Zvolily jsme i poměrně dlouhou dobu
sledované léčby, to je 14 týdnů od začátku terapie, aby se efekt
léčebné intervence mohl projevit jak po cvičení v Redcordu, tak
vyčkání efektu léčby po nenádorové radioterapii. Výsledky, které jsme získaly, by měly být potvrzeny dalšími klinickými studiemi s větším počtem pacientů se stejnou chronicitou obtíží a
s ještě delší možností klinického sledování.

Závěr a doporučení pro praxi

Na základě výsledků bychom chtěly vnést do povědomí, že
komplexní fyzioterapeutický přístup má lepší dopad na dynamickou funkci nohy a odstraňuje příčinu biomechanického
konfliktu, který má za následek vznik plantární bolesti paty,
než jiné léčebné přístupy, které jsou zaměřeny na redukci a odstranění bolesti, potlačení zánětu nebo odstranění patní ostruhy, která nemusí být příčinou bolesti. Doporučily bychom zlepšit informovanost jak odborné tak i laické veřejnosti o nových
poznatkách týkající se plantární bolesti paty.
Ujednotit v odborné literatuře terminologii, povědomí o etiologii vzniku a sjednotit terapeutický algoritmus.
Bylo by vhodné zpracovat a publikovat ošetřující protokol interdisciplinárně pojatý, který by dával jasnou léčebnou strategii
u pacientů s bolestí paty a přitom respektující zvyklosti léčby
v našich zemích. Vycházet přitom z doporučení nových studií
a odborných profesních společností jako je ACFAS nebo APTA.

Obrázek 5: Kineziotaping pro odlehčení úponu plantární fascie
(vlastní zdroj, 2015)
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Kultura podnikání
v pedikúře

Bc. Eva Ptáčková, pedikérka, České Velenice

Každým rokem roste počet lidí vyhledávajících salón s pedikúrou. Ve většině případů se jedná o zájemce, kterým doporučil
tuto službu lékař, nebo mají problém vyžadující nevyhnutelné
ošetření. Klient vybírá salón podle pověsti, reklamy, internetu,
někdy jen podle místa bydliště. Různé salóny se od sebe výrazně liší. Některé nabízí své služby v superlativech, jiné lákají na
akční ceny, u dalších se pracovnice prezentují jako zdravotnice
a některé se dokonce chlubí přívlastkem „medicínské“ i bez
zdravotního vzdělání.
Jak si tedy má budoucí klient vybrat? Kdo mu poradí? Je lepší
pedikúra mokrou, či suchou cestou? To jsou otázky, na které musíme jako odborníci znát odpověď. Při různých setkáních zjišťuji,
že velmi málo lidí má povědomost o důležitosti správného ošetření nohou. Nikdy neslyšeli o suché pedikúře, mají strach, někteří
se stydí za své problémy a raději se sami ošetřují doma. Je nezbytné přiblížit veřejnosti, jak důležité jsou pro nás v životě nohy,
co znamenají a jak o ně pečovat. Zde vidím větší potřebu informovanosti různých věkových skupin, zejména formou přednášek, se zapojením dalších odborníků, např. fyzioterapeutů.
Některé z nás pro naplnění kapacity nepřijímají již nové klienty. Mnohdy je smutné, že ve svém okolí nemohou doporučit
vhodnou kolegyni, která poskytne kvalitní péči o nohy. Stává
se, že některé pedikérky si v minulosti udělaly rekvalifikační
kurz a dále se nevzdělávají. Na některé klienty je pak žalostný
pohled, když přijdou k nám po ošetření právě takovou pedikérkou. Mnohdy není možné pomoci jinak, než je odeslat k lékaři.
Bohužel se to stává a takové „kolegyni“ pak ani není divné, že
přichází o klienty. Nebudu zde dokládat fotografie nohou těchto klientů, ale někdy je to velmi žalostné. Tento problém se
týká i dezinfekce nástrojů a ploch salónu. Vezměme si např.
elektrické vaničky, které jsou v pedikúře již řadu let zakázané
z důvodu nemožnosti dezinfekce. Ale v mnoha salónech se
s nimi i dnes běžně setkáváme. Co dodat. Některá školení by
měla být povinná! Ale jak toho docílit?
Vím, že těch, kteří čtou tento článek, se to netýká. My se snažíme pro naše klienty vytvářet v našich salonech příjemné prostředí, aplikujeme získané vědomosti v praxi, motivujeme
naše klienty, připravujeme pro ně individuální nabídky, snažíme se poradit a díky kontaktům z našich školení, můžeme
oslovit odborníky, kterým klienta pošleme. Za dobu své praxe
jsem nikdy nebyla odmítnuta osloveným specialistou. Velmi se
mi osvědčila spolupráce s paní MUDr. Součkovou, která si i přes

svou vytíženost vždy najde čas na odbornou konzultaci. Taková
spolupráce je perspektivní a pedikérku posouvá dále v odborném rozvoji.
Z pozice pedikérky nám nepřísluší experimentovat, ale musíme vědět, kam klienta odeslat. Jsou případy, kdy je vhodnější
přiznat, že jsem se s tímto problémem nikdy nesetkala a vzhledem k zdravotnímu stavu klienta raději doporučit lékařské
ošetření v podiatrické ambulanci, než pracovat metodou pokus
- omyl. Ne vždy klient ochotně sdělí svůj zdravotní stav, proto
bychom měli vždy pracovat s patřičnou obezřetností, s ohledem na věk a stav pokožky velmi jemně a opatrně. Většina
z nás již pozná dle vzhledu nehtů, či barvy pokožky, jakými
zdravotními problémy klient pravděpodobně prochází.
Pedikúra má přesně stanovené kompetence. A pokud nemáme
zdravotnické vzdělání, nepracujeme ve zdravotnickém zařízení, nemůžeme se pouštět do zákroků, kdy porušíme integritu
kůže. Musíme respektovat hranici mezi ošetřováním zdravých
tkání a zdravotnickým výkonem. Pedikúra je svým charakterem řemeslná činnost, dokud nebude prosazeno vzdělání na
zdravotních školách v oboru pedikúra, bude tomu tak i nadále.
Vraťme se ale k profesionálnímu salónu, kam klienti přichází za
vámi a vašimi službami, ale i odpočinkem a relaxací. Pokud
přichází nový klient, rozhlíží se po salónu, zaujmou ho barvy,
doplňky, čistota a upravená pedikérka. Kombinace barev mají
v tomto případě nemalou úlohu a ovlivňují i pocity z ošetření
a pobytu ve vašem salónu. Také nám se musí dobře pracovat,
proto si toto příjemné prostředí vytváříme i pro sebe. Moderní
salóny často volí fialovou barvu, která je vnímána jako luxus
a bohatství. Zelená barva uzdravuje, uklidňuje a osvěžuje. Často se s ní můžeme setkat v lékařských zařízeních. Ale vy sami
jste tím, kdo dělá salón salónem - vaše vystupování, energie,
ochota naslouchat, komunikativnost a porozumění. Vaše dobrá práce se pozná okamžitě. Klient odchází spokojený, s novým
termínem a s odstraněným problémem, se kterým přišel. Při
další návštěvě objedná třeba partnera a časem vás navštěvují
tři generace jedné rodiny a považují vás téměř za rodinného
přítele. V naší práci jsou nejkrásnější pocity z dobře vykonané
práce a spokojený klient, který se každý měsíc vrací, nikdy nezapomene na vaše narozeniny a v pátek vám popřeje přes aplikaci WhatsApp příjemný víkend.
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Stalo se....
První Podologicko pedikérský den ČPS
V sobotu 8. 9. 2018 jsme se v hojném počtu 70 přihlášených
kurzistů sešli na veletrhu World of Beauty and Spa, tentokrát
na Podologicko - pedikérském dni ČPS. Program byl bohatý,
plný novinek, zajímavostí pro každodenní praxi pedikérky. Tři
šťastnější účastnice vyhrály kloboučky Lukas nebo Velkou
knihu onemocnění nehtů, ale i všichni ostatní účastníci odcházeli s dárky.

Den zdraví
Dne 10. 4. 2018 se v Českých Velenicích konal Den zdraví. Velmi
mne potěšilo pozvání od organizátorky paní Mgr. Boženy Havlové. Navrhla mi touto cestou prezentovat mou práci a přiblížit
veřejnosti, co obnáší péče o nohy. Zájem o informace týkající se
problematiky nohou byl velký. Návštěvníci odcházeli spokojení,
plní informací s letáky a vzorky kosmetiky Allpresan a Gehwol.
Tato akce je určena základním a středním školám, ale i široké
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Jana Výmolová,
předsedkyně podologicko pedikérské sekce ČPS
Děkuji všem sponzorům, kteří podpořili náš projekt finančně,
darem nebo přednáškou, protože s jejich pomocí můžeme uskutečňovat nejen cenově dostupné vzdělávání členů ČPS, ale
také další projekty společnosti.
Věřím, že Podologicko - pedikérský den ČPS byl pro všechny
přítomné přínosem a těším se opět na setkání v sobotu 16. 3.
2019. Čekají vás zajímavé přednášky, ale také překvapení od
prezidenta ČPS.

Bc. Eva Ptáčková, pedikérka, členka ŘR ČPS, České Velenice

veřejnosti. Návštěvník se zde dozvěděl velmi zajímavé informace, které byly individuálně zodpovězeny profesionálními školiteli, např.: jak dodržovat zásady zdravého životního stylu, jaký
vliv mají drogy na organismus a vše, co se týká péče o nohy.
Dále zde byli pracovníci Policie ČR a hasiči, kteří nestíhali odpovídat na dotazy zvídavých dětí. Akce se účastnili i výživoví poradci, poradci v oblasti závislostí, VZP a další.
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Informace k platbě
členského příspěvku
na rok 2019
Členský příspěvek na rok 2019 ve výši 1000 Kč slovy (jeden tisíc korun českých)
začněte uhrazovat nejdříve od 1. 1. 2019 a nejpozději do 28. 2. 2019.
Letos poprvé neobdržíte složenku, proto je třeba příspěvek uhradit bankovním převodem.
Platbu bezhotovostně prostřednictvím bankovního převodu proveďte ve prospěch účtu: 101 104 39 59/5500,
variabilní symbol = vaše členské číslo, do zprávy pro příjemce opět uveďte příjmení a jméno bez diakritiky.
Platí-li členský příspěvek za vás zaměstnavatel nebo třetí osoba, požádejte, aby do zprávy pro příjemce uvedl vaše
příjmení a jméno, členské číslo, abychom mohli vaši platbu správně přiřadit.
Informace k platbě pro naše členy ze Slovenska: členský příspěvek na rok 2019 ve výši 1000 Kč uhraďte na účet
Raiffeisen Bank, SWIFT: RZBCCZPP, IBAN: CZ1455000000001011043959,
majitel účtu: Česká podiatrická společnost z. s., U Vršovického nádraží 14, 101 00 Praha 10 - Vršovice.
Potvrzení o uhrazení členského příspěvku bude zasíláno pouze na vyžádání.
Úhradu proveďte nejdříve 1. 1. 2019 nikoli dříve!
MUDr. Miroslav Koliba, MBA, prezident České podiatrické společnosti, e-mail: podiatrie@gmail.com
V příštím čísle PL č. 1/2019 se můžete těšit na:
• t éma „Barefooty” - pohled protetika, ortopeda, podiatra,
diabetologa, obuvníka, fyzioterapeuta.
• N a toto téma byli osloveni: MUDr. Krawczyk Petr,
MUDr. Součková Marie, MUDr. Miroslav Koliba, MBA,
•M
 UDr. Havrda Miroslav, Ing. Vašková Jana, Mgr. Rybová Pavla,
Mgr. Lunga Ondřej a další
• Ergonomie pracoviště pedikúry - Miriam Tejklová
• „Nespokojte se s malými cíli” Tomáš Baťa - MUDr. Marie Součková
• I nformace o sjezdu, relaxu a dalších
aktivitách společnosti
• D -Foot Implementation Summit
MUDr. Miroslav Koliba, MBA
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Kongres APMA
ve Washingtonu
MUDr. Miroslav Havrda
Největší kongres amerických podiatrů tentokráte zavítal do
National Harbor, který leží na břehu řeky Potomac u jižní hranice Washinghtonu D.C. Jak už bývá zvykem, celá několikadenní
akce (12. - 15. července 2018) se uskutečnila v exkluzívním
kongresovém centru pětihvězdičkového hotelu Gaylord. Akce
se zúčastnilo kolem 1500 účastníků a vystavovalo zde 140 vystavovatelů a firem vč. různých podiatrických organizací a škol.
Svůj stánek zde měl poprvé také FIP, který zval na další světové
setkání podiatrů, které se uskuteční v listopadu 2019 ve floridském Miami.
Vlastní akci zahájil nový prezident APMA (American Podiatric
Medical Association), Dennis R. Frisch, DPM, slavnostním projevem. Následoval ho současný senátor amerického kongresu,
republikán Brad Wenstrup, DPM, bývalý vojenský podiatr, který
se účastnil také mise v Afgánistánu. Při krátkém rozhovoru mi
potvrdil, že se staral i o nohy českých vojáků. Nyní lobbuje
v americkém kongresu za zájmy amerických podiatrů a jejich
pacientů. Potom se již roztočil kolotoč přednášek, workshopů,
snídaňových přehledných sdělení, obědových prezentací a večerních doprovodných akcí. Stihnout vše je zcela nad síly jednoho člověka. Proto jsem musel dobře vybírat témata a vážit každou minutu, abych stihl všechno to, co mě z mého pohledu
zajímalo.

40

www.podiatrie.cz

podiatrické listy 3/2018

Velmi zajímavá jsou „Breakfast Symposia“, která začínají již od
6:30 (!), popř. od 7:00 hodin. Většinou bývá výběr ze 2 témat:
Dermatologické opakování/Léčba dny, Biomechanika/Péče
o rány, amputační rizika.
Dále každý den následuje hlavní přednáška např. Co jíte, průvodce kožními infekcemi, Problémy s podáváním opiátů a závislost na nich. Dopolední program se dělí na tři „Tracky“- menší skupiny přednášek většinou na určitou problematiku:
chirurgie, problematika ran, biomechanika, operační techniky
přednoží a středonoží, muskuloskeletální medicína, sportovní
medicína, flebologie a lymfologie, radiodiagnostika, proble-

matika dětské nohy, podiatrické rozdíly u žen. Zlatým hřebem
byla přednáška na historické lodi na řece Potomac plující pod
islandskou vlajkou (!), kde jsme se dozvěděli zcela nové informace o léčbě ran pomocí preparátu ze žraločí kůže. Pochopitelně nechyběly ani rybí speciality a islandská vodka „kmínka“. Na
závěr jsme měli možnost navštívit i centrum Washingtonu
a prohlédnout si zvenku Bílý dům, Lincolnův památník a Senát.
Jako člen APMA se již těším na některý další národní americký
kongres. Následující setkání amerických podiatrů se uskuteční
postupně v Salt Lake City (2019), Bostonu (2020), Denveru
(2021), Orlandu (2022) a Nashvillu (2023).
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Poruchy

mikrocirkulace
Mikrocirkulace označuje oběh krve v nejmenších cévách lidského těla - arteriolách, kapilárách a venulách. Řečiště je uspořádáno do dvou pletení. Povrchová, subpapilární pleteň je uložena cca 0,5 mm pod povrchem kůže a plní funkci výživnou.
Hlubší, kožní pleteň je v hloubce cca 1,5 - 2 mm. Obě části jsou
propojeny arteriovenózními spojkami - shunty. V ústí arteriol,
které přivádí krev do oblasti kapilárního řečiště, je hladká svalovina ve stěně arterioly nahrazena 2 nebo více buňkami, které
tvoří prekapilární sfinktery. Kapilární stěna je tvořena pouze
vrstvou endoteliálních buněk na bazální membráně a je tak
silná asi 1 um, průměr kapilár je asi 9-10 um. Celková plocha
kapilárních stěn však u člověka tvoří obrovskou plochu, téměř
500 m2. Mikrocirkulace v kůži plní úlohu termoregulační,
nutriční (přísun živin a odsun odpadních produktů mezi krví a
tkáněmi) a vazomotorickou (regulace krevního tlaku). K difuzi,
filtraci a resorpci plazmatické tekutiny přes kapilární stěnu dochází prostřednictvím mezibuněčných štěrbin, buněčných pórů
a fenestrací. Arteriovenózní spojky, zajišťující zejména termoregulaci, jsou ve velkém počtu přítomny zejména v terminálních částech těla (bříšcích prstů, nehtovém lůžku, dlani, plantě
apod.).
Mikrocirkulace má klíčovou úlohu v interakci mezi krví a tkáněmi, a to jak za fyziologických, tak za patologických stavů. I přes
prokázanou zásadní roli v patofyziologii a vývoji řady akutních
i chronických onemocnění včetně hypertenze, diabetu či sepse
a multiorgánového selhání jsou naše možnosti přímé vizualizace a rychlého funkčního vyhodnocení mikrocirkulační sítě v reálné klinické praxi velmi omezené.
Mikrocirkulac
e
tepénka

MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.

Přesto výskyt poruch funkce mikrocirkulace je velmi častý.
1. Nefunguje-li správně pohyb tekutin mezi kapilárou a tkáněmi, může dojít ke vzniku otoku. Zvyšuje-li se kapilární tlak,
filtruje se do tkáně více tekutin a vzniká otok tak, jak jej známe např. u pacientů se srdečním selháním. Obsahuje-li krevní plazma málo bílkovin, nedobře se vstřebává tekutina zpět
do kapilár, tak jak tuto situaci známe u podvyživených osob,
osob s jaterním nebo ledvinovým onemocněním. Některé
léky, ale také alergie a infekce mohou zvýšit lokální propustnost kapiláry a opět vznikne otok na podkladě filtrace více
tekutiny do tkání. Vázne-li odtok tekutiny žilním nebo lymfatickým řečištěm, dochází rovněž ke vzniku otoku.
2. Nepřivádí-li mikrocirkulace do tkání dostatek kyslíku a živin
nebo dochází k nedostatečnému odplavování zplodin ve tkáni vzniklých, dojde k poruše výživy tkáně. K tomu dochází
například ve tkáních diabetiků, u pacientů s ischemickou
chorobou dolních končetin („ucpávání“ tepen), u syndromu
diabetické nohy s neuropatií i ischémií nebo u poruch typu
žilní nedostatečnosti.
Zdá se, že porucha funkce mikrocirkulace je zcela zásadním
faktorem, který rozhoduje nejen a vzniku/nevzniku vředu, ale
také o jejich zhojení či nezhojení.
Jednotlivé typy otoku na dolních končetinách jsou od sebe poměrně dobře rozeznatelné.
- otok u pacientů se srdečním selháním je většinou měkký,
bývá přítomen oboustranně a snadno v něm vytlačíme důlek

žilka

prekapilární
svěrač

tepna
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Srdeční selhání:
Měkký%otok
Většinou%oboustranný
Vytlačíme důlek
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- otok u pacientů s žilní trombozou bývá tuhý, jednostranný a
výrazně bolestivý, nevytlačíme důlek
- zánětlivý otok bývá horký, červený, bolestivý
- otok u lymfedému bývá bledší, chladný, většinou velmi tuhý,
bez možnosti vytlačit důlek
- u chronické žilní insuficience je otok přítomen typicky k večeru, po dlouhém stání nebo sezení, po umístění končetin do
zvýšené polohy nebo po nočním spánku vymizí,v pozdějších
fázích už přes noc nemizí, dochází ke vzniku typických pigmentací, prosáknutí až zatuhnutí kůže. Velmi závažným následkem žilní nedostatečnosti je vznik bércového vředu, který
díky nefungující mikrocirkulaci nemá žádnou snahu se zahojit.
U syndromu diabetické nohy (což znamená přítomnost
vředu od kotníku níže na noze diabetika) může být porucha mikrocirkulace způsobena několika jevy:
- při postižení tepen nedoteče do nohou dostatek krve a vázne
výživa tkání
- u diabetického postižení nervů (neuropatie) chybí dobrá koordinace ve funkci mikrocirkulace a vázne tak výměna živin
- červené krvinky mají v důsledku „nacukrování“ tužší stěnu
a hůře těmi nejmenšími kapilárami prolézají
Jak můžeme mikrocirkulaci podpořit?
- určitě u funkčních poruch může pomoci umístění končetiny
do vyšší polohy, dobře cvičit lýtky, aktivovat plosku
- u žilní nedostatečnosti pomohou kompresívní punčochy
- někdy mohou zlepšit funkci mikrocirkulace některé léky, jako
sulodexide (Vessel Due F) nebo mikronizovaná purifikovaná
flavonoidní frakce diosminu a hesperidinu (Detralex)
- lokální léčba typu rázové vlny, biostimulačního světla, střídání podtlaku/přetaku nohou rovněž pomoci zlepšit mikrocirkulaci
- u syndromu diabetické nohy může v indikovaných případech
pomoci opakovaný pobyt v hyperbarické komoře
U pacientů se syndromem diabetické nohy nebo bércovým vředem by podpora mikrocirkulace měla být vždy součástí komplexu léčby.

Flegmona:
Červená
Horká+kůže
Bolestivý+lokalizovaný+otok

hluboká žilní trombóza:
Jednostranný+otok
Nevytlačí se důlek
Nejsou+změny+teploty
kůže
Malé+změny+barvy

!
!

!

Lymfedém
Bledá!chladná!kůže
Velmi!tuhý!otok
Nedá se vytlačit důlek

Chronická žilní
nedostatečnost
otok
Pigmentace
Zatuhnutí kůže

Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, 15006 Praha 5
Poruchy mikrocirkulace
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Infekce u pacientů se
syndromem diabetické nohy
Hlavní autor: MUDr. Miroslav Koliba, MBA, spoluautor: Eliška Kopecká
Nejobávanější komplikací u pacientů s diabetem je infekce
diabetické nohy. Infekce je definována jako pomnožení nebo
invaze infekčních mikroorganizmů v tkáních nohy s následnou
možnou destrukcí hlubokých tkání. Vznikem infekce jsou zejména ohroženi pacienti s ránou, nicméně pacient v riziku vzniku diabetické nohy, ale i pacient zhojený, zůstávají vždy značně
rizikovými. U pacienta bez rány na noze možnost infekce zvyšuje zejména plísňové onemocnění nehtů nohou nebo drobné
poranění na noze, které pacient ani nezaregistruje - například
hluboká trhlina (ragáda) paty. Riziko samozřejmě zvyšuje
i neodborně nebo nešetrně provedená pedikúra. Z celkových
faktorů, které zvyšují riziko infekčních komplikací, je možné
uvést: dlouhodobě nezhojená rána, užívání některých léků
(kortikoidy, imunosuprese), ledvinná nedostatečnost nebo
stavy po transplantaci. (1)
Infekce diabetické nohy se často stává vstupenkou k amputaci
dolní končetiny, zejména pokud se zanedbá včasná diagnostika a léčba. Je nutné, aby všechny obory, které pečují o nohy
diabetiků, byly řádně proškolené o lokálních známkách infekce na dolní končetině u rizikových pacientů. Také je nutné
si uvědomit, že infekce nohou diabetiků - zejména v úvodu neprojevuje celkové známky infekce, které by nás nutily o ní
uvažovat. Často chybí příznaky pro ni typické, jako například
zimnice nebo teplota. Pokud se celkové příznaky ve formě zimnice nebo teploty objeví, jsou mnohdy známkami již pokročilé
infekce s možnou sepsí (lidově: otrava krve). (2) S ohledem na
výše uvedená fakta je nutné věnovat pozornost již prvotním
známkám infekce. Jednou z kauzálních příčin amputace je
podcenění závažnosti onemocnění - infekce u pacienta se syndromem diabetické nohy je denním příkladem z praxe.
Na prvotní známky infekce nás upozorní běžný pohled a pohmat, kožní teploměr je výbornou pomůckou k objektivizaci
našich vjemů. Končetina nebo prst jsou oteklé, zarudlé, lokální
teplota je zvýšená (na dotek noha nebo prst „hoří“), nejednou
lze pozorovat pruh zarudnutí. Změření lokální teploty v místě
otoku nohy nám s diagnostikou zásadně pomůže. Bolestivost
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často s ohledem na diabetickou neuropatii (poškození nervů
dolních končetin u diabetiků, které mění vnímání bolesti) přítomná není. Pokud je již pacient léčen s ránou, můžeme pozorovat zvýšený výtok z rány, zápach, otok okolí rány. Nejednou
nalezneme zvětšení uzlin v třísle.
Do rukou lékaře patří laboratorní diagnostika infekce, která je
ale často zavádějící. Laboratorní hodnoty zánětlivých parametrů (C - reaktivní protein, hladina bílých krvinek, sedimentace)
jsou zejména na úvod infekce často zvýšené jen nepatrně.
Nejednou i zkušený lékař nasadí antibiotickou léčbu bez laboratorního vyšetření, kdy k rozhodnutí stačí klinické vyšetření.
Lokální stěry nemají nikdy extrémní výtěžnost a k rozhodnutí
o nasazení ATB léčby nemůžeme čekat na výsledky z mikrobiologické laboratoře.

Infekci klasifikujeme do 4 stupňů
dle míry infekce (2)
1) Bez průkazu infekce
2) Mírná infekce (neohrožuje ani pacienta ani končetinu), která
zasahuje pouze kůži a přilehlé podkoží, pacient je bez systémových projevů. Přítomny jsou alespoň dva znaky z následujících: lokální otok nebo indurace, zarudnutí 0,5 - 2 cm
kolem rány, lokální citlivost/bolest, lokálně zvýšená teplota, hnisavá sekrece. Je vhodné vyloučit jiný důvod zarudnutí
(Dna, úraz, akutní Charcotova osteoartropatie, zlomenina,
trombóza, akutní zánět povrchové žíly)
3) Středně závažná infekce (ohrožuje končetinu): zarudnutí
nad 2 cm, citlivost, bolest, zvýšená lokální teplota, infekce
zasahuje do hlubších tkání (absces, infekce kostí, septická
artritída, fasciitída), ale bez systémových projevů infekce
4) Těžká infekce (ohrožuje pacienta) - infekce spojená se systémovými projevy: přítomny jsou dva a více z následujících
projevů: teplota nad 38°C nebo pod 36°C, srdeční frekvence nad 90 tepů za minutu, počet dechů více než 20/min.,
v krevním obraze více než 12 000 nebo méně než 4 000
leukocytů.
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Terapie infekce
Lokální terapie infekce u pacientů se syndromem diabetické
nohy má značně limitovaný význam, spíše podpůrný než přímo léčebný. Spoléhat na různé, i když účinné roztoky, v léčbě
infekce na noze diabetika je rozhodnutím každého, který léčbu
indikuje a je pak zodpovědný za výsledek. Účinnost aplikace
lokálních přípravků v boji proti infekci není řádně podložena
důkazy, jelikož neexistují dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie. V praxi se obyčejně spoléháme na empirii lékaře. Je nutno vždy brát v potaz míru ischemie, stav imunitního
systému (event. dopad imunosupresiv), značné zhoršení hojení je u pacientů s ledvinnou nedostatečností. Léčba infekce by
měla zahrnovat včasnou a hlavně účinnou antibiotickou léčbu,
kterou je nutné nejednou konzultovat s antibiotickým střediskem. Ideální je, pokud léčbu vede diabetolog, protože nejednou se musí změnit dávkování inzulínu. V rámci komplexního
přístupu by měl být brán ohled i na stav nutrice pacienta a
dostatečný přísun bílkovin. Pokud nebyl došetřen cévní systém
pacienta, je nutno ihned provést i cévní vyšetření a v případě
průkazu ischemie končetiny je namístě indikovat revaskularizační výkon, který je nutné provést pod antibiotickou clonou.
V případě abscesu je jistě na místě neváhat s chirurgickou intervencí. Postižení kosti infekcí zaslouží zvláštní přístup, který
přesahuje rozsah dnešního sdělení.
Pedikérka, která se ve své praxi setká s takto rizikovým
klientem, nesmí zvolit ošetření mokrou ani kombinovanou

metodou. Nepoznaný zánět může teplá voda zhoršit, případně vyvolat i jiné komplikace. Nezapomínáme ani na možnost
přenosu infekce na pedikérskou vaničku. Více než vhodné je
v tomto případě pracovat tzv. „suchou metodou“, tedy pedikérským přístrojem. Při ošetření volíme frézky určené pro ošetření
diabetiků, nejsou ostré, čímž předcházíme nebezpečí poranění. V případě zarůstajícího nehtu pedikérka nikdy neaplikuje
rovnátka, nezasahuje do nehtového valu, ale vždy odesílá
k lékaři.
Pozor je třeba dát u kuřího oka v meziprstí, protože může znamenat píštěl, kterou se projevuje zánět. V případě nejistoty je
vhodná konzultace lékaře, který může snést lézi chirurgicky.
Při ošetření ragád a mozolů na plosce nohy pracuje pedikérka tak, aby ji nelimitoval čas. Nesmí dojít k popálení, proto se
musí stále kontrolovat pracovní pole, je možné použít i mlhový
přístroj. Jakmile při pedikérském ošetření dojde k poranění, je
nutné odeslat klienta na kontrolu k lékaři, nejlépe ihned.
Závěrem je důležité zdůraznit výhodu spolupráce všech oborů
pečujících o nohy rizikového pacienta.
1) Shah BR, Hux JE. Quantifyingthe risk ofinfectiousdiseasesforpeoplewith diabetes. Diabetes Care 2003; 26: 510–513
2) Lipsky BA, Berendt AR, Cornia PB, et al., InfectiousDiseases
Society of America. 2012 InfectiousDiseases Society of America clinicalpracticeguidelineforthediagnosis and treatmentofdiabeticfootinfections. ClinInfect Dis 2012; 54: e132-173.
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na jihu Čech
ČPS opět pořádá Relaxační víkend pro své členy a příznivce, který se uskuteční ve dnech 26.
- 28. 4. 2019. Tentokrát zavítáme na jih Čech
do Lipna nad Vltavou a Českého Krumlova.
Ubytováni budeme v luxusních a velice prostorných apartmánech se třemi ložnicemi hotelu Lake Resort, s vlastní saunou a jižně orientovanou terasou či balkónem s nádherným
výhledem na přilehlý park a lipenské jezero.
Apartmány disponují komfortně vybavenými
obývacími pokoji s krbem, s otevřenými
a plně vybavenými kuchyněmi.

V pátek 26. 4. navštívíme hrad a zámek v Českém Krumlově, historické centrum města
a další zajímavosti, po kterých nás provede
profesionální průvodce.
Sobota bude ve znamení pohybu na čerstvém
vzduchu a to v Lipně nad Vltavou. Po snídani
vyrazíme do Království korunami stromů
a království lesa, pro odvážné je zde připravena bobová dráha, sjezd na koloběžkách a lanová dráha. Odpoledne nás čeká výlet lodí po
lipenské přehradě se zábavou.
Na závěr nezapomeneme na vzdělávání a po
nedělním obědě se spolu rozloučíme.
Za společnost se na Vás těší Bc. Eva Ptáčková.
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Akce a kurzy ČPS
15. 2. 2019
Mutidisciplinární přístup
v péči(nejen)o nohy diabetiků
6. ročník tradičního kongresu
na téma diabetologie a podiatrie
MUDr. Miroslav Koliba, MBA,
podartis@seznam.cz
Multifunkční aula haly Gong,
Dolní oblast Vítkovice, Ostrava
15. - 16. 3. 2019
WORLD OF BEAUTY & SPA
2019 JARO
27. mezinárodní kosmetický veletrh v ČR
PVA EXPO Praha, Letňany - Praha 9
16. 3. 2019
2. Podologicko-pedikérský den
Veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA
JARO 2019
16. 3. 2019
Podiatrické minimum vyšetření nohy na podoskopu
a systémem PodoCam
Hradec Králové, info@medsport.cz
17. 3. 2019
Technická úprava
podiatrických vložek
Hradec Králové, info@medsport.cz

29. 3. 2019
Kurz práce s BS šponami
Pedikúra Eliška Kopecká
Havlíčkova 430, Litomyšl
e-mail: kopeceli@seznam.cz
11. 5. 2019
18. sjezd České podiatrické
společnosti z.s.
Paspův sál, Pivovar Smíchov,
Nádražní 84, 150 54 Praha 5
29. 10. - 1. 11. 2019.
Veletrh REHAPROTEX BVV pavilon F, Brno
V daném termínu lze očekávat
pravidelné sympozium ČOKA a ČPS
14. 11. - 16. 11. 2019
Světový podiatrický kongres
Florida Miami, Hyatt Regency hotel,
USA
11. 6. - 13. 6. 2020
11. MEDsport sympozium
Hradec Králové
Hradec Králové, hotel Tereziánský dvůr
MUDr. Miroslav Havrda,
www.medsport.cz

Ale, že nám ta nová trička s vyšívaným logem ČPS sluší...

50 Kč
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Členové ČPS na návštěvě 33. veletrhu Beauty Forum München 27.-28. 10 . 2018

