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Úvodní slovo prezidenta ČPS
Jako nový prezident ČPS děkuji nejprve všem, kteří naši
společnost vytvořili a doposud se řádně starali o její chod.
Vyjmenovávat pokroky ČPS by bylo na celou stránku, každý člen
odstupující rady jistě ví, kam společnost posunul a co pro ni
udělal.
Je mi potěšením, že v Řídící radě máme nyní dva fyzioterapeuty,
kteří jistě rozšíří členskou základnu o kolegy ze svého základního
oboru. Oba jsou vzorem, jak vést dnes již velké firmy i bez podpory zdravotních pojišťoven, čímž dokladují, jak lukrativním
oborem podiatrie dnes je. Je fantastické pozorovat, co dokáže
fyzioterapeut s úpravou stélky - když to vidím, je mi upřímně líto,
že převážná část mé klientely nohy necítí.
Cením si, že post prvního viceprezidenta je obsazen nejvšestrannějším odborníkem na podiatrii v České republice. MUDr. Součková se nejvíce přibližuje definici univerzálního podiatra. Jsem
hrdý na to, že mám možnost s ní spolupracovat.
Největší část členské základny reprezentují Bc. Ptáčková a předsedkyně pedikérsko-podologické sekce Jana Výmolová. Obě
znáte jako uznávané odbornice ve svém oboru. Ochotně
předávají své zkušenosti, takže novým členkám pedikérkám
budou jistě pomocnou rukou při řešení nejednoho problému.
Vyzývám všechny členy ČPS, aby byli hrdí na to, že jsou členy
společnosti, která nesdružuje jen část odborníků v péči o nohy,
ale která podává ruce navzájem mnoha oborům. Není odborné
společnosti, kde by přesah vědomostí spojoval profese tak
široce, jako naše Česká podiatrická společnost.
MUDr. Miroslav Koliba, MBA
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Vložte svoji důvěru do přírodních
certifikovaných produktů!

peclavus® představuje kvalitní a cílenou péči
o nohy a chodidla od roku 1962. V průběhu let
se stal známou, tradiční značkou, zahrnující
množství různých produktů, které pečují
a řeší téměř všechny požadavky v péči
o chodidla, nohy, ruce a nehty.
Většina produktů značky peclavus® je
označena 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.
NATRUE dohlíží na složení produktů, i na
transparentnost vůči zákazníkovi.
Všechny složky použité při výrobě musí být
přírodního původu či v bio kvalitě. Během
zpracování surovin i výroby produktů musí
být použity postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Výrobky se značkou NATRUE
nesmí obsahovat:
• žádné syntetické parfemace, parafín, barviva ani konzervanty
• při výrobě nejsou použity geneticky modifikované suroviny, silikonové oleje
• výsledný produkt ani jeho složky nejsou
testovány na zvířatech.
4

www.podiatrie.cz

• výrobky obsahují pouze přírodní a organické přísady
• jsou zaručeny ekologické postupy
Certifikát NATRUE je udělován pouze na 2
roky. Po jejich uplynutí se musí celá kontrola
opět opakovat, jinak je označení z produktů
odebráno.
peclavus® používá u velké části produktů
také ochrannou známku VEGAN, což znamená, že tato kosmetika nesmí obsahovat
žádné živočišné složky a je zakázáno testování na zvířatech.
Cílem produktů peclavus®, je podpořit samouzdravovací procesy pokožky přírodním
způsobem. Tomu napomáhá i šetrná výroba,
u které se dbá na životní prostředí, vyrábí se
za pomocí moderních plnících linek a je
kladen velký důraz na normy hygieny a kontroly jakosti.
Při hledání ideálního produktu peclavus®
pro potřeby pokožky existují čtyři kategorie:
1. NORMAL = pro všechny typy pleti
2. DRY = zejména pro suchou pokožku
3. XDRY = pro extrémně suchou
pokožku, trhliny atd.
4. SWEAT = pro potivou pokožku a její
specifické problémy
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peclavus® basic

peclavus® basic
Tento všestranný, základní sortiment obsahuje vyvážené přírodní složky: aloe veru,
kokosové máslo, bambucké máslo, kafr, mentol, lanolín, citronovou trávu a další přírodní
látky, které působí na ozdravení a regeneraci
pokožky chodidel.
peclavus® basic

Hydratační krém Camphor-Menthol
Je ideální k ošetření suché a popraskané kůže.
Krém má silné regenerační, zvláčňující
a antibakteriální vlastnosti. Vytváří účinnou
ochrannou bariéru proti vysoušení. Obsažený kafr a mentol dodávají pocit svěžesti,
aktivně uklidňují a chladí podrážděné,
problémové oblasti. Balení: 75 ml, 500 ml
peclavus® basic

Intensive krém Tee tree
Ošetřuje a regeneruje pokožku, zklidňuje
a zmírňuje svědění. Díky své harmonické
kombinaci tee tree oleje a extraktu z mechu
má dobré dezodorační a antiseptické účinky.
Je ideální pro regeneraci a péči o stresovanou
pokožku. Balení: 75 ml, 500 ml
www.coneta.cz

Anti-Crack Balm
Nabízí úlevu od bolestivých trhlinek a popraskané pokožky. Obsahuje včelí vosk,
propolis a extrakt z Carnauba vosku – tj. palmového vosku. Pokožku regeneruje, zaceluje a ošetřuje trhlinky. Brání dalšímu růstu
zhrublé kůže. Je doporučován a často
používán k ošetření problémové pokožky
formou okluzivních zábalů. Balení: 50 ml
peclavus® basic

Masážní lotion Shea Butter
Skvělý prostředek s prodlouženou skluzností
díky bambuckému máslu a kokosovému oleji.
Do pokožky se pomalu vstřebává, skvěle ji
zvláčňuje a uvolňuje. Jemná vůně pomeranče
a citronové trávy umocňuje zážitek z masáže.
Příjemnou vůni si užije především pedikérka.
Balení: 75 ml, 500 ml
peclavus® basic

Concentrate foot bath
Koupel jemně čistí, uvolňuje a prokrvuje
pokožku nohou. Obsahuje speciální přírodní
hydratační, dezodorační, jemně dezinfekční
a protipotivé přísady. Balení: 150 ml, 1000 ml

Kosmetika Peclavus si plným právem zaslouží vaši pozornost. Je skvělá, účinná,
jemná k pokožce i k životnímu prostředí. Stojí za vyzkoušení!
www.podiatrie.cz
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Rozhovor s prezidentem ČPS,

MUDr. Miroslavem Kolibou, MBA

Diabetolog, odborník na léčbu diabetické nohy,
podiatr, specialista na léčbu syndromu diabetické
nohy aplikací ozonu. Člen výboru podiatrické sekce při
České diabetologické společnosti a prezident České
podiatrické společnosti. To je jeden z nejlepších
diabetologů u nás, MUDr. Miroslav Koliba.

Eliška
Kopecká
Pane doktore, jaké byly Vaše začátky?
Své mládí jsem ukončil symbolicky na den dětí
1. 6. 2005 v Městské nemocnici OstravaFifejdy. Nastoupil jsem jako sekundární lékař
na chirurgické oddělení. Zde jsem začínal na
septickém oddělení, kde byli hospitalizovaní
pacienti se sekundárně hojícími se ránami
a zejména diabetici před a po amputaci.
Pokud se na své zkušenosti podívám zpětně,
můžu to hodnotit jako začátek od konce. Zažil
jsem lidi, kteří podepsali negativní reverz
s amputací nohy a raději zemřeli, než by odešli
z nemocnice bez končetiny. Jednalo se o velmi
vážné stavy, které nejeden život ohrožovaly,
ale i ukončily. Jako na mladého lékaře to mělo
na mne silný vliv, který je viditelný dodnes.
Nicméně dnes jste diabetolog, to je od
chirurgie kus cesty?
Ano. Po dvou letech na chirurgii, kdy jsem
v roce 2006 absolvoval prestižní kurz Euro-
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Jana
Výmolová
peanWound Institut v Hamburku a posléze
jsem vedl ambulanci chronických ran na
chirurgii, mi bohužel, dala „výpověď” moje
záda. Bylo nutno podstoupit operaci páteře,
kdy jsem si uvědomil, jak jsem rád, že chodím.
Těsně před operací jsem absolvoval povinnou
stáž na interním oddělení, které se specializovalo na gastroenterologii, diabetologii
a nefrologii. Na toto oddělení jsem se po
operaci vrátil a pod vedením prim. MUDr. Dostalíka jsem pochopil kouzlo interny a komplexního přístupu, přitom mi bylo umožněno
nadále pracovat s ránami, a to nejen na
nohou.
Jak spolu souvisela interna a diabetická
noha?
Právě, že to zapadlo ideálně. Koncepce léčby
diabetické nohy vyžaduje spíše interní než
chirurgický přístup. Léčba diabetické nohy
vyžaduje znalosti interny, diabetologie, an-
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giologie, neurologie, protetiky, dermatologie,
ale samozřejmě i pedikúry, ortonyxie. A to je
to, co na interně neuvidíte. Pokud chci být
dobrý v léčbě diabetické nohy, musím se
pokorně vzdělávat ve všech oborech, které se
mého pacienta dotýkají. Víte, základní
léčebné opatření v řešení diabetické nohy je
nenašlapovat na ránu a já si nemůžu pacienta
dovolit poslat některým odborníkům, pokud
ho chci vyléčit. Musím dobře zvážit, co vše
můžu zvládnout sám a maximum pro pacienta udělat tzv. „doma“. Proto se snažím
nyní i u sebe o komplexní pracoviště, nicméně
ještě máme kus práce před sebou. Stále se
máme co učit, jak já, tak celý můj tým. Interna
mne naučila medicínské pokoře, pochopil
jsem, že nikdy nebudu umět všechno a pokud
chci být odborník, musím se vzdělávat. A co se
týče například ran, tak mnohem více, než
kterýkoliv lékař, mne naučily zdravotní sestry.
A jen pro pobavení: U nás je interna od
chirurgie oddělená jedněmi dveřmi, takže
přenést si oblečení znamenalo jen pár kroků.
Z chirurgie na internu, dělal jste i jiný
obor?
Jo, zkusil jsem si i roli rehabilitačního lékaře,
asi 2 roky jsem na půl úvazku pracoval
v Sanatoriích Klimkovice, kde jsem měl
možnost se výrazně profesně obohatit
o problematiku zejména pooperačních stavů
na pohybovém aparátu a vidět velké
spektrum pohybově postižených dětí.
Co Vy a Vaše privátní praxe? Jak zvládáte
vedení ambulance a pozici prezidenta
ČPS?
Přiznám se, že obdivuji dosavadní prezidentku, jak zvládala ambulanci a pozici ve
vedení. Jedná se o náročný úkol. Ambulance,
kterou vlastním, je nesmírně náročná jak
medicínsky, tak po stránce vedení. ČPS je
obdobně náročná, vyžaduje vedení managera a encyklopedické znalosti z oboru. Přiznám se ale, že nejsem na vše sám.
V ambulanci mám šikovné zdravotní sestřičky,
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jedna je specialistka na nutrici, druhá na
pedikúru a třetí má nesmírně dlouhou praxi
u lůžka. Pracuje u nás Jana Výmolová, která je
úžasná v péči o nohu. Garantuji vám, že není
lepší edukace o prevenci diabetické nohy než
od Jany. Nesmím zapomínat na svoji administrativní posilu, protože bez ní by se
k nám nikdo nedovolal.
V ČPS je to obdobné. S MUDr. Součkovou
a s dalšími členy vedení si vyhovujeme.
Někteří jsou workoholici jako já a naše
standardní telefonáty probíhají v neděli večer
nebo po 16 hodině, kdy skončíme ambulanci.
Šéfredaktorka PL Eliška Kopecká je nadšenec
k neuvěření. Občas mi někteří členové sice
odepíšou na email po týdnu, což je pro mě
téměř to samé, jakoby mi neodepsali. Já
pracuji rychle, stručně a jasně. Všichni, kdo
mě znají v obchodním styku, si už o mně
povídají vtipy o stručnosti mé e-mailové
komunikace, která je extrémně rychlá, ale
i extrémně stručná.
Proč jste se rozhodl kandidovat na prezidenta ČPS a co od funkce očekáváte:
Z mého pohledu je podiatrie v českém podání
směs odborností, které pečují o nohu. Na
rozdíl od zahraničí tady obor podiatr doposud
nebyl a nikdo z nás netuší, zda bude.
Podiatrická společnost si klade za cíl sdružovat obory, které pečují o nohu, což již dělám
v péči o svoje pacienty denně. V pozici
prezidenta plánuji spojení všech oborů ke
spolupráci. Pamatujeme, jak zpívá p. Werich
v jedné písni: „ten umí to a ta zas tohle
a všichni dohromady uděláme moc“ a my
tímto způsobem uděláme pro naše klienty
nejvíce. Chci tím naznačit, že multioborový
pohled každého z nás je zásadní devízou,
kterou ČPS členům nabízí a touto cestou
i půjde. Mým cílem není znát vše, ale
koordinovat práci odborníků z jednotlivých
oborů ve prospěch vzdělání našich členů pro
dobro našich klientů. Já sám jsem členem Podiatrické sekce České diabetologické
společnosti, stojím u vzniku nových do-
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poručení pro léčbu syndromu diabetické
nohy nebo i tvorby nových kódů k ošetření.
Mám možnost nahlédnout k jednání o novém
sazebníku úhrad pomůcek. Práce s MUDr. Bémem z IKEMu jako předsedou podiatrické
sekce je pro mě vzorem, jak by měl předseda
k členům rady přistupovat – liberálně, demokraticky a vždy s důrazem na odbornost
a zkušenost každého člena výboru.
Co Vás nejvíce bolí na aktuální podiatrii?
Mám zásadní bolístku a to je fakt, že nás není
vidět. Denně ke mně chodí pacienti s různými
problémy a neumí slovo podiatrie ani vyslovit.
Denně se doslýchám, jakým humorným způsobem se o nás dozvěděli, a to jsem si říkal, že
pořádání kongresu pro 300 odborníků nás
snad zviditelní. A vidíte, stále je to málo. Nové
vedení odsouhlasilo nové webové stránky,
doufám, že nás udělají všechny dostupnějšími. Rád bych dostal časopis Podiatrické listy
do rukou odborníků i nečlenů ČPS.
Co plánujete pro členy ČPS zachovat a co
zlepšit?
Jistě zachováme přátelskou atmosféru uvnitř
společnosti. Mým snem je, aby byl každý člen
hrdý na to, že je členem tak prestižní společnosti, která zastřešuje naprosto všechny
odborníky v péči o nohy. Již dnes mají členové
společnosti zdarma Podiatrické listy. Jedná se
o časopis, který poskytuje nesmírně široký
záběr vědomostí o podiatrii, budeme pracovat na tom, aby byl stále více a více pro
čtenáře zajímavým. Jako předseda redakční
rady jsem mírně upravil způsob, jakým se
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budou listy vytvářet, předpokládám, že to
bude vést k tomu, aby byl čtenář potěšen
a očekával netrpělivě každé další vydání.
Mám kolem sebe tým výborných lidí, tak se
těším na spolupráci. Dále mají členové
zdarma vstup na veletrh v Letňanech a nově
i na workshop společnosti, který dostal také
nový náboj.
Odpočíváte někdy?
Jistěže ano. Snažím se být dvakrát týdně v posilovně s trenérem Jakubem, alespoň čas od
času si jít zastřílet, miluji jízdu ve svém
výkonném autě. A zejména si užívám syna, se
kterým jezdíme na kole nebo děláme výlety
s partou přátel.
Váš podiatrický sen?
Jistě mám …zejména diabetologický …a doufám, že se splní. Chci udělat maximum proto,
aby každý diabetik měl povinně přístrojovou
pedikúru a dosáhnout úhrady pojišťoven.
Pedikérky jsou pěší vojsko v boji proti
amputacím nohou u těchto pacientů, a to je
nutno zdůraznit zejména plátcům péče.

AMOENÉ - ČESKÁ RODINNÁ
MANUFAKTURA OD ROKU 1997
VYRÁBÍ CERTIFIKOVANOU PROFESIONÁLNÍ
PÉČI O NEHTY, NOHY A RUCE POD VLASTNÍ
ZNAČKOU I PRIVAT LABEL.
Růžena Vyvialová s dcerou
Ing. Mgr. Petrou Jandourkovou

JEDINEČNÝMI VÝROBKY PRO PREVENCI
PŘED PLÍSNÍ NEHTŮ JE LAK S BĚLÍCÍM
ÚČINKEM S OBSAHEM STŘÍBRA A CITRONU
ANTIFUNGI SILVER GEL V KOMBINACI S VOŇAVOU DEZINFEKCÍ
S OBSAHEM PANTENOLOVÉ SLOŽKY.
majitelky společnosti

NOVINKOU ROKU JE LUXUSNÍ ČISTIČ
ZRCADEL, OKEN A SANITY

PODIATRICKÉ

2/2018

Představení členů vedení ČPS

Michal Joshua Frána
II. viceprezident ČPS

V současné době jsem studentem na Lékařské fakultě UK v Plzni, kde studuji postgraduálně obor Ortopedie. Lékařská věda
navazuje na má magisterská studia v oboru
fyzioterapie. Své odborné práce jsem cílil na
oblast kolenního kloubu a v diplomové práci
na ovlivnění tlakových sil u dětí v oblasti
plosky nohy. Svoji poslední, a to doktorandskou práci, jsem zaměřil již plně na
plochou nohu dospělého člověka a její
ovlivnění fyzioterapeutickým přístupem.

Moje cesta k podiatrii byla velmi jednoduchá.
V průběhu výkonu zdravotního povolání jsem
byl „nucen“ odeslat pacienta na protetiku
k vytvoření individuálně tvarované vložky do
obuvi. S výsledky jsem nebyl spokojen, což
vedlo k hledání dalších možností. Cesta vedla
automaticky přes MUDr. Havrdu, jakožto
odborníka v oboru, následně přes doškolovací institut v Brně s akreditací Unie fyzioterapeutů až po individuální stáže a mezinárodní kongresy.

V posledních letech jsem si uvědomil, jak
velmi dobře lze propojit fyzioterapii a podiatrii. Toto úsilí bylo završeno smluvním
vztahem s VoZP, kde lze čerpat 80% úhradu na
stélky Formthotics, kdy výrobu zajišťuje
vysokoškolský protetik. Do konce prázdnin
spustíme i druhou část našeho zdravotního
zařízení včetně smluvního vztahu pro podiatrii a fyzioterapii opět jedinečně s VoZP
201. Jsem hrdým účastníkem Světových her
2017 ve Wroclavi, kde jsem dostal možnost
působit jako fyzioterapeut pod Českým
Olympijským výborem. Již několik let využívám v praxi poznatky od prof. Koláře
včetně obou certifikací pro sport a fyzioterapii.

V současné době prochází naše pracoviště
rozšířením, kdy budeme moci nabídnout další
odborníky v oboru fyzioterapie, podiatrie
a protetiky. Ve spolupráci již připravujeme
kurzy pro fyzioterapeuty a podiatry s přispěním náhledu protetika. Náplň těchto
kurzů bude edukační, speciální vyšetření pro
vybrané diagnózy a možnosti korekce.

10

www.podiatrie.cz

S díky jsem přijal funkci II. viceprezidenta ČPS
a je především na mě, abych do naší společnosti přilákal další odborníky ze stran
fyzioterapie a rozšířil do podvědomí studentů
fyzioterapie nutnost multidisciplinární spolupráce včetně podiatrie.
Pro ty z vás, které by zajímalo naše pracoviště,
jsem k dispozici. Zařízení prošlo mnoha změnami, až jsme se stali Poliklinikou fyzioterapie, podiatrie a lymfoterapie. Praxe se
několikrát stěhovala, ale v současné době
sídlíme již 3. rokem na adrese Lidická 337/30,
Praha 5 – Anděl. Ve zdravotním zařízení
momentálně pracují 3 fyzioterapeuti, 2 podiatři, 1 protetik a zdravotní sestra. Pro velkou
poptávku o ošetření jsme zřídili plně funkční
recepci po celou ordinační dobu.
Poliklinika je zaměřena na terapii již pro
novorozence, pro které využíváme Vojtovy
metody a dalších fyzioterapeutických kon-

2/2018

ceptů na neurofyziologickém podkladě.
V podiatrické praxi jsme schopni a ochotni
zasáhnout dříve, než před dovršením 6. roku
věku dítěte. Pro lymfoterapeutickou péči
jsme využíváni skupinou pacientek po onkologickém onemocnění a dalšími klinickými
skupinami až po sportovce využívající služeb
regenerace.
V posledních měsících rozšiřujeme tým o další
4 fyzioterapeuty, kteří by se rádi chopili
příležitosti moderního zdravotního zařízení.
V ideálním případě s rozšířenou odborností
pro obor podiatrie. Stále nejsme všichni,
a proto se klidně ozvěte i vy. Naše plány a vize
jsou jasné. Maximální péče s maximálním
efektem za co nejkratší dobu s využitím všech
preventivních opatření. Již 2 roky poskytujeme Urgentní ošetření do 24 hodin v oboru
podiatrie a fyzioterapie a hodláme tento čas
ještě zkrátit.

foto archiv autora
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Představení členů vedení ČPS

Mgr. Pavla Rybová
členka Řídící rady

Dovolte mi, abych se vám představila
Jmenuji se Pavla Rybová a patřím mezi
nejzkušenější funkční podiatry v České
republice. Tuto troufalou větu bych si nedovolila před pár lety ještě vůbec vyslovit.
Letos mi bylo čtyřicet. Tehdy přirozeně člověk
bilancuje. Co se týče profesního života, tam se
vše jeví daleko příznivěji, než z hlediska
biologického. Připadám si klinicky už zkušená. Pokud neporuším pořekadlo: „Ševče,
drž se svého kopyta!“, už mě většinou nic
nezaskočí. Vlastní odrůstající děti mi pomáhají mít dostatečný vhled a empatii do
dětské problematiky a pochopení pro jejich
rodiče, vlastní stárnoucí rodiče mi zase
umožňují chápat seniorskou generaci. Navíc každý profesní den těžím intenzivně
z předchozí kariéry vrcholového sportovce.
Zkušenosti se stavbou tréninku, tréninkových
cyklů a pokročilých pohybových prvků využívám a některé šikovné klienty i učím.
Ano, jsem bývalá vrcholová sportovkyně.
Dělala jsem od pěti let sportovní gymnastiku,
od čtrnácti let atletické víceboje a od devatenácti let profesionálně skákala o tyči.
V poslední době se vyrojilo značné množství
článků o tom, jak vrcholový sport kazí ženám
charakter a deformuje je pro normální život,
hlavně v souvislosti s Gabrielou Koukalovou.
Za sebe mohu říci, že mě sport naučil
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překonávat psychické a fyzické meze. Naučil
mě, že téměř nic není nemožné. Tento přístup
u mne zažívají i mí klienti. Jsem maximalista,
u dětí i důchodců. Do nekonečna hledám
prostředky, které by jim pomohly vyřešit jejich
obtíže a byly pro ně v rámci jejich fyzických
a psychomotorických vlastností přijatelné.
O podiatrii jsem se začala zajímat nejprve jako
pacient. Během kariéry mne potkalo několik
vleklých zdravotních obtíží, jejichž řešení mě
ve finále jako člověka velmi posílilo. Dva roky
jsem měla komplikace s bolestmi v oblasti
calcaneu a později i Achillovy šlachy a lýtka.
Léčení probíhalo u všech možných odborníků
i s operačními zákroky velmi neúspěšně. Až
jednoduchý, ale odborně vedený podiatrický
zákrok mě postupně zbavil varotizačního
postavení paty a problematika se stabilizovala.
Uvědomuji si například, že mě od čtrnácti let
bolívaly příčné klenby a nebyl na blízku nikdo,
kdo by přispěl konstruktivní trefnou radou.
Dokonce si vybavuji, že mi jako patnáctileté
dívce opichoval lékař nárty Mesocainem.
Mým cílem je, aby v nejbližších letech vyrostlo
více odborníků, kteří by dokázali lidem
dobrou diagnostikou a jednoduchými účinnými opatřeními pomoci od obtíží nohou.

PODIATRICKÉ

Stačí jen, aby nás bylo více. Nevíme sice
všechno, ale víme dost, aby se lidem kolem
nás dařilo lépe.

Naše nové Centrum PRONOHY
Po 13 letech podiatrické praxe se mi konečně
podařilo překročit vlastní stín. Příprava na
tento krok trvala v podstatě dva roky. Nejprve
jsem musela naprosto do poslední kapky
vyčerpat vlastní zdroje energie a pak si říci, že
takhle dále pracovat nemohu. Naučila jsem se
rozdělovat úkoly, vychovala si vlastní podiatry
a rozšířila pracovní tým.
Aktuálně v našem centru nabízíme komplexní diagnostiku chůze a běhu, výrobu
individuálních stélek ( Formthotics, Vasyli
Medical, Schein, doplňkově Superfeet
a produkty firmy SVORTO), fyzioterapii, masáže, pedikúru a zdravou obuv – spolupracujeme s firmami Berkemann, Pododwell, Kopitárna, Schein, Insole move,
Medi flex, VIONIC, Peter Legwood. Podařilo se
mi vytvořit tým loajálních odborníků a šikovné
paní recepční, která se chopila i úlohy
asistentky, jež je zde pro zájemce jako
kontaktní osoba ohledně produktů Vasyli
Medical (www.medfeet.cz, www.vasylimedical.cz).

2/2018

odchylky. Pomocí funkčně diagnostických
pohybových testů si dotváříme náhled na
prezentovanou situaci. Klient u těchto testů
již cvičí, respektive se již s poruchou konfrontuje. Osahává si ji. Výsledkem by po první
návštěvě měl být soubor opatření – stanovená diagnóza (není třeba škatulkovat
a nálepkovat pomocí názvů jednotlivých
onemocnění, pro naše účely stačí „pohybový
výraz poruchy“ dobře popsat), vhodně indikovaná stélka, adekvátní pohybová opatření,
poučení, jak zacházet s daným typem stélk
a termín další návštěvy, aby bylo možné
všechna tato zvolená opatření autenticky na
druhé návštěvě přenastavit.
Pokud uznáme za vhodné, že je na místě
mezirezortní spolupráce, dáváme klientům
přesná doporučení a kontakty, případně jim
i zařizujeme návštěvy na jiných pracovištích –
chirurgie, ortopedie, neurologie, dětská rehabilitace, rehabilitace, kožní, dětská psychologická poradna, výživové poradenství,
alternativní léčitelství, trenéři, pedikéři, obuvníci, obchody s obuví…

Reklamu na naše zařízení aktuálně neřešíme,
přestože jsme pracoviště nepodléhající
úhradám přes pojišťovnu. Naši klienti už nám
dělají dostatečné promo a prezentaci sami.

foto archiv autorky

Princip naší práce spočívá vždy v komplexním
řešení situace, jak materiálové (stélky, boty,
rehabilitační pomůcky, preparáty na ošetření
kůže…), tak pohybové (stanovení diferenciální
diagnózy, krátkodobý i dlouhodobý pohybový
plán). Specificky vedená podiatrická anamnéza s důrazem na životní styl, pohybové
zkušenosti a pohybové ambice klienta jsou
základním kamenem. Část návštěvy vždy
věnujeme rozboru obsahu klientova botníku.
Následuje precizní pohybové vyšetření zaměřené na rychlou detekci biomechanické
www.podiatrie.cz
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Představení členů vedení ČPS

Bc. Eva Ptáčková
členka Řídící rady

Členem ČPS jsem od roku 2012. Po celou
dobu se snažím aktivně sbírat znalosti a zkušenosti v oblasti podiatrie ve vzdělávacím
programu společnosti. Cítím se obohacená
nejen o nové poznatky v oboru, ale i o mnoho
nových přátel. Díky tomu mohu svým
klientům nabídnout skutečně profesionální
péči.

Jmenuji se Eva Ptáčková. Jsem vdaná a mám
jednu, již dospělou dceru. Pocházím z obce
Sepekov, kam se velmi ráda vracím. Pedikúrou se zabývám šestým rokem. Mé
dosažené vzdělání přímo s tímto výkonem
práce nesouvisí, přesto často čerpám z mnoha přednášek z psychologie, sociologie, ale
i pedagogiky, které jsem získala na JČU v Českých Budějovicích a na MU v Brně, obor
Sociální pedagogika. Rekvalifikační kurz
Pedikúra včetně nehtové modeláže jsem
absolvovala v roce 2012, a následně i další
kurzy Manikúra včetně nehtové modeláže,
Kosmetické služby a Masér pro sportovní a rekondiční masáže s působností mimo oblast
zdravotnictví.
14
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Naší České podiatrické společnosti přispívám
publikační a přednáškovou činností, kterou
bych ráda posunula na edukaci začínajících
kolegyň. Dalším cílem je nastavení systému
vzdělávání v pedikúře a propojení mezioborových činností. Z mého pohledu je velmi
důležitou součástí naší práce edukace laické
veřejnosti, školních a mimoškolních zařízení

PODIATRICKÉ

formou preventivních programů. Mým cílem
je aktivní účast na rozvoji společnosti, která si
za roky své existence vybudovala dobré
jméno, a ve které se budeme všichni i nadále
profesně rozvíjet, a to na bázi vzájemného
respektu a úzké spolupráce.

2/2018

Pracoviště pedikúry
Od roku 2012 provozuji pedikúru v Českých
Velenicích. Nabízím ošetření přístrojovou
metodou. Díky této metodě mohu pomoci
nejen rizikovým skupinám v ošetření zarostlých nehtů včetně aplikace nehtových špon,
ale i šetrně odstranit různé defekty. Svým
klientům nabízím i doplňkové zboží, jako je
profesionální kosmetika na nohy, různé
korektory, zdravotní ponožky, ale i zdravotní
obuv.
Mezi mé klienty patří každá věková kategorie,
včetně dětí. A proto se mé budoucí plány
týkají nejen edukace v oblasti péče o nohy, ale
i v rozšíření nabízených služeb. Na mém
pracovišti panuje vždy pozitivní atmosféra
a vzájemný respekt.

www.podiatrie.cz
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Představení členů vedení ČPS

MUDr. Jaroslav Lux
předseda Dozorčí rady

Dovolte mi, abych se krátce představil. V roce
1980 jsem absolvoval lékařskou fakultu UP
Olomouc. Část svého profesního života jsem
pracoval v manažerských pozicích ve zdravotnických zařízeních a v krajské samosprávě.
Jsem původem chirurg, v posledních letech se
zaměřením na oblast podiatrie. V roce 2015
jsem absolvoval první Certifikovaný kurz
v podiatrii IPVZ Praha. Ve své práci se
specializuji na ošetření a léčbu onemocnění
nehtů a nehtového aparátu, zejména na
problematiku zarůstajících a deformovaných
nehtů. Jsem certifikovaným instruktorem
Metody Arkady, unikátní, v Polsku patentované metody rekonstrukce deformovaných
a chybějících částí nehtové ploténky.

Členem ČPS jsem od r. 2012. Jako předseda
Dozorčí rady ČPS spolu s dalšími členy Dozorčí rady chci svým poradním hlasem při
jednáních Řídící rady přispívat k fungování
společnosti v souladu se stanovami společnosti a platnými zákony a ke zvyšování
prestiže ČPS u odborné i laické veřejnosti.
Jako člen redakční rady budu usilovat o to, aby
časopis byl čtivý a čtený, aby přispíval
k informování a ke zvyšování odborného
rozhledu nejen samotných členů ČPS, ale
i k získávání nových členů společnosti.

Podiatrické centrum Medicia
Podiatrické centrum Medicia v Ostravě, ve
kterém pracuji, se zabývá péčí o nohy a zdravou chůzi. Součástí Centra je podiatrická
poradna, zajišťování výroby stélek na míru,
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movaných či chybějících částí nehtu do fyziologického stavu. Pro tuto metodu jsme
školicím pracovištěm pro Českou a Slovenskou republiku. Na našem pracovišti provádíme rovněž chirurgická řešení recidiv
zarůstajících nehtů pro hypertrofické kožní
valy, exostóz a nápravu rozštěpů nehtů pomocí plastik a fenolizace. Při ošetřování
klientů úzce spolupracujeme s pedikérskými
pracovišti i se zdravotnickými zařízeními z celé České republiky i ze Slovenska.

foto archiv autora

prodej zdravé a zdravotní obuvi pro diabetiky
a ortopedické problémy nohou. Centrum
dále poskytuje přístrojovou pedikúru, služby
fyzioterapeutické a rehabilitační. Pracoviště
se zvláště zaměřuje na oblast onemocnění
nehtů a nehtového aparátu. Poskytuje komplexní řešení problematiky zarůstajících a deformovaných nehtů - od ošetřování tamponádou, tejpy, rovnátky, přes rekonstrukci
nehtové ploténky Metodou Arkady, která je
výjimečná tím, že umožnuje nápravu defor-

2/2018
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Představení členů vedení ČPS

Jana Výmolová
předsedkyně podologicko–pedikérské sekce

Jmenuji se Jana Výmolová, narozená v roce
1970. Jsem nově zvolenou předsedkyní podologicko–pedikérské sekce v České podiatrické společnosti.
Nejprve se mi podařilo absolvovat Střední
odbornou školu v Kopřivnici, v roce 2002
následoval rekvalifikační kurz Pedikúra –
manikúra. V roce 2008 jsem se stala aktivní
členkou České podiatrické společnosti, později také členkou České společnosti pro
léčbu ran. V roce 2017 jsem dokončila
pomaturitní studium na Střední zdravotnické
škole v Novém Jičíně. Jsem certifikovaný
instruktor Metody Arkady, Prontoman v České republice, autorizovaný zástupce ČPS pro

obor Pedikér a nehtový designér. Stále se
vzdělávám v oboru nejen v rámci ČPS. Pořádám různá setkání, kde se představuje
práce pedikérek laické i odborné veřejnosti.
Raduji se z toho, že mohu dělat práci, která
mě moc baví a naplňuje.
K práci pedikérky jsem se dostala díky své
dceři, která v raném dětství prodělala centrální mozkovou příhodu. Měly jsme štěstí, že
jsme potkaly odborníky, kteří mezi sebou
spolupracovali, zjistila jsem, jak je to důležité
u odborných lékařů, fyzioterapeutů, protetiků, ale i u práce pedikérky, protože zdravotní
problémy se odrazily i na chodidlech. Proto
jsem se rozhodla absolvovat rekvalifikační
kurz na pedikúru, abych mohla pomoci dceři,
ale i jiným stejně nemocným lidem. Vstoupila
jsem do ČPS a začala jsem se vzdělávat.
Nyní školím, pořádám kurzy pro pedikérky,
např. Teoretická a praktická ukázka provedení pedikúry s Prontomanem, Možnosti nehtové protetiky s akrylem se stříbrem a uvolnění nehtových valů, Zarůstající nehty v pedikúře, Kineziotaping pro pedikérky. Pořádala
jsem také akci Nejen pracovní setkání
pedikérek. Plánuji i nové školení - Přeškolení
na přístrojovou pedikúru.
Mým cílem ve funkci předsedkyně podologicko–pedikérské sekce je rozšířit nejen vzdělávání pedikérek, ale pomoci také při legislativní úpravě odborné pedikúry, abychom
mohly spolupracovat s odbornými lékaři při
odborném ošetření nohou diabetiků, včetně
ortonyxie. Přitom by nadále zůstala v platnosti pedikúra spadající pod řemeslnou
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Pracoviště

Ráda bych byla nápomocna při posílení
členské základny o další pedikérky, fyzioterapeuty, odborné lékaře a všem ukazovat
možnosti úspěšné spolupráce všech odborností k zajištění kvalitnější péče o naše
klienty.
Oslovuji vás pedikérky, abyste se zapojily do
zviditelnění ČPS, do spolupráce mezi sebou
a ostatními odborníky v péči o nohy. Také
abyste se podílely na prezentaci své práce
v Podiatrických listech, na stánku společnosti
v rámci prestižního veletrhu v Letňanech,
nebo třeba na sdílení svých zkušeností mezi
sebou na různých workshopech. Každá
můžete něco zajímavého přinést, něčím
ostatní obohatit. Budu se snažit pořádat pro
vás zajímavé a přínosné workshopy na
veletrhu v Letňanech a další školení. Nadále
budu pokračovat v propagaci práce pedikérek, ale i České podiatrické společnosti. Jako
členka redakční rady Podiatrických listů se
budu podílet na tvorbě časopisu, aby byl
zajímavý nejen pro nás členy ČPS, ale i nečleny a laickou veřejnost.

Momentálně pracuji jako pedikérka ve své
provozovně na zdravotním středisku v Příboru. Provozuji zde přístrojovou a mokrou
pedikúru, ortonyxii, Metodu Arkady, nehtovou protetiku, silikonové korektory, ve
spolupráci s fyzioterapeutem kineziotaping
chodidla. Úzce spolupracuji s lékařem podiatrem, fyzioterapeuty, chirurgy, diabetology, dermatology a praktickými lékaři. Ke mně
na pedikúru přicházejí klienti různých věkových kategorií, ženy i muži. Také rodiče
s dětmi, které mají problémy s nehty na
nohou z důvodu špatného stříhání nehtů.
Bohužel čím dál více dětí má i callus (otlak) na
chodidlech. Provádím edukaci ohledně obouvání, správného stříhání nehtů, cvičení chodidel – Vítkův chodník a v domácí péči o nohy.
Vzhledem ke svému zdravotnickému vzdělání
i zkušenostem z pedikúry pracuji na částečný
úvazek v Diabetologické a podiatrické ambulanci ve Vratimově, kde své zkušenosti
aktivně propojuji a ve spolupráci s lékařem
mám širší možnosti řešení náročných případů. Je mi ctí, že jsem dostala možnost
pracovat na této ambulanci. Mým cílem je
dělat dobře a s radostí práci, která mě
naplňuje. Budu si dále rozšiřovat vzdělání jak
zdravotní, tak pedikérské a předávat své
zkušenosti vám.

foto archiv autorky

živnost, protože ne všichni zákazníci potřebují
odbornou pedikúru, ale někteří dávají přednost klasické pedikúře, masáži, depilaci
nohou a pěkně nalakovaným nehtům.

www.podiatrie.cz
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MUDr. Miroslav Koliba, MBA,
prezident ČPS,
www.podiatrie.cz,
podiatrie@gmail.com

sjezd ČPS

Dne 25. 5. 2018 se konal již 17. sjezd České
podiatrické společnosti v obci Velichovky v hotelu
K-Triumf. Obec se nachází v Královéhradeckém
kraji. S ohledem na náročnou dopravní dostupnost se sjezdu zúčastnilo jen 60 účastníků.

Dne 24. 5. 2018 se konalo poslední zasedání
Řídící a Dozorčí rady původního vedení
společnosti, kterého jsem se jako jediný
kandidát na prezidenta ČPS měl možnost
účastnit. Probralo se hospodaření společnosti, které bylo vedeno neziskově a vyrovnaně. Diskutována byla výše členského
poplatku, kdy členové vedení se prakticky
jednotně shodli, že výši příspěvku není nutno
snižovat, spíše je zapotřebí prezentovat
potenciálním členům společnosti, co je
možné z členství ve společnosti získat. Vedla
se diskuze o výsledcích jednání FIP v Hong
Kongu. Byla představena definice podiatr.
Hodně se jednalo o předplatném Podiatrických listů, kdy s ohledem na náklady na
poštovné se stává časopis hůře dostupným
pro slovenské čtenáře.

ková, druhým viceprezidentem Mgr. Michal
Joshua Frána. Dalšími členy Řídící rady jsou
Bc. Eva Ptáčková a Mgr. Pavla Rybová.
Předsedkyní pedikérsko-podologické sekce
se stala Jana Výmolová. Byla zvolena Dozorčí
rada ve složení: Radovana Hroníková, MUDr.
Jaroslav Lux a Ing. Jana Vašková.

v obci Velichovky

Následující den byl zahájen 17. sjezd ČPS.
V publikovaném usnesení ze sjezdu najdete
všechny podrobnosti stran hlasování. Valná
hromada zvolila nové vedení ČPS, jejímž
prezidentem se stal MUDr. Miroslav Koliba,
MBA. Prvním viceprezidentem byla zvolena
dosavadní prezidentka MUDr. Marie Souč-
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Nový prezident jako výraz demokratického
přístupu nabídl členům Valné hromady
možnost spolupráce v redakci Podiatrických
listů, kdy nový prezident byl zvolen předsedou redakční rady, šéfredaktorkou zůstala
Eliška Kopecká, dalšími členy redakční rady
jsou Jana Výmolová, MUDr. Jaroslav Lux,
MUDr. Miroslav Havrda, MUDr. Marie Součková a Miriam Tejklová.
Volební program obohatila prezentací výrobků firma Coneta, Generální sponzor sjezdu.
MUDr. Pavlína Piťhová přednášela o cévním
systému dolních končetin a jeho nemocích.
Po přečtení a odsouhlasení usnesení Valnou
hromadou se nová Řídící a Dozorčí rada
odebraly k prvnímu jednání, které proběhlo
na terase hotelu K-Triumf. Jednání vedli
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společně nový a bývalý prezident ČPS. Ve
shodě byla prezentována potřeba nových
webových stránek v návaznosti na Facebook a
Instagram. Probrala se otázka GDPR, která
bude dle schváleného rozhodnutí Valné
hromady řešena postupně dle možnosti
zajištění právní kanceláře, která by to pro
společnost řešila. Diskutován byl workshop
v Letňanech, jehož organizace se ujala nová
předsedkyně PP sekce Jana Výmolová v těsné
kooperaci s prezidentem. Rada diskutovala
možnost organizace podzimního Relaxačního
víkendu, dále možnost organizace zahraničních cest na veletrhy do Polska nebo
Německa. Projednávala se možnost označení
specializované pedikúry u diabetiků, což nový
prezident považuje za klíčové.
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Pedag Czech s. r. o. - vložky do obuvi a ošetřující krémy na obuv, firma WörwagPharmaGmbH s produkty přizpůsobenými
pacientům s diabetem a souvisejícími
onemocněními a také firma BARD s. r. o.,
profesionál v péči o nohy, ruce, pokožku, ústní
dutinu, intimitu a nehojící se rány. Sponzorům za podporu děkujeme.

foto archiv autora

Po dlouhém jednání někteří členové navázali
na začátek Relaxu, který po Hance Huškové
převzala MUDr. Marie Součková, za což jí patří
dík zejména s ohledem na nedávný návrat
z Hong Kongu.
Generální sponzor sjezdu firma Coneta s. r. o.
představila portfolio svých produktů i ve své
zajímavé přednášce. Dalšími sponzory byli G.
P. S. Ofa s. r. o. se svou řadou krémových pěn
Allpresan, Atlas Trade s. r. o. s produkty
ProntoMan a Arkady Kostkou, firma Varomed, která již tradičně představila celou řadu
speciální obuvi pro problematické a nemocné
nohy, paní Štěpánková s firmou Zdravá obuv,
která nabízí kvalitní zdravotní obuv, firma ZM

www.podiatrie.cz
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Usnesení

17. sjezdu ČPS

Počet účastníků: 53 přihlášených, 49 zúčastněných
Program sjezdu:
MUDr. Marie Součková zahájila sjezd, který je
v letošním roce volební. Poté předala slovo druhému viceprezidentovi společnosti
MUDr. Jaroslavu Luxovi, který představil program sjezdu a vyhlásil volbu do mandátové,
návrhové a volební komise.
Následně proběhla volba do jednotlivých
komisí a volba skrutátorů, které pracovaly
v následujícím složení:
Mandátová komise: Pavla Chadrabová, Lenka Pleschingerová, MUDr. Eva Šuláková
Návrhová komise: Ing. Jana Vašková, Eliška
Kopecká, Mgr. Monika Kadeřábková
Volební komise: MUDr. Miroslav Havrda, Miriam Tejklová, Ivana Bučková
Skrutátoři: Alena Jarešová, Zdenka Vejvodová
Mandátová a Návrhová komise byla zvolena
plným počtem hlasů aktuálně přítomných
členů valné hromady, Volební komise a skrutátoři počtem 48 přítomných, v obou případech se 1 zdržel hlasování.
Následovala zpráva o činnosti ČPS, kterou
přednesla prezidentka společnosti, MUDr.
Marie Součková.
Společnost má k dnešnímu dni 214 aktivních
členů, 2 osoby ukončily členství a nikdo nebyl
ze společnosti vyloučen. Ve srovnání s loňským rokem je v současné době počet členů
nižší, kdy v roce 2017 bylo 265 platících členů.
Od ledna 2018 je ve společnosti 26 nových
členů.
22
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Dále MUDr. Součková informovala přítomné
o tom, že na loňském sjezdu nebyly v usnesení zadány Řídící radě ani členům společnosti žádné konkrétní úkoly, tudíž není důvod
kontrolovat plnění.
Co se týká aktivit společnosti, byl v loňském
roce pořádán tradiční Relax pobyt zde v obci
Velichovky. Pobytu se zúčastnilo 16 osob.
Akce byla velmi vydařená, včetně programu
a vzdělávání.
Rovněž nabídka kurzů byla v r. 2017 široká.
MUDr. Součková upozornila přítomné, že
společnost pouze certifikuje jednotlivé akce
v případě, že organizátor o akreditaci požádá,
ale sama akce neorganizuje.
Pravidelně probíhají nejen odborné semináře
a kurzy, ale také workshopy, především v rámci veletrhu WorldofBeauty&Spa pořádaném
v Letňanech. Protože jsou hojně navštěvovány i nečleny, je to příležitost k rozšíření členské základny.
V IKEMU probíhá kurz Podiatrická sestra a odborné stáže, dále i kurz podiatrie pro lékaře.
Síť podiatrického přístupu v České republice
se tak díky zvyšování odbornosti členů společnosti, již pomalu zaplňuje. Je potřeba se
ještě zaměřit na zvýšení účasti v kurzech pro
fyzioterapeuty.
Dále byla zdůvodněna nutnost zachování
aktuální výše členského poplatku, což je 1 000
Kč/rok. V současné době by nebylo vhodné
přistoupit k návrhu některých členů na
snížení výše členského příspěvku. V členském
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příspěvku jsou zahrnuty nejen náklady na
vydávání časopisu Podiatrické listy, ale i možnost využití 20% slevy pro členy na akce
a vzdělávací aktivity pořádané ČPS, zdarma
účast na sjezdu a prezentace na webových
stránkách společnosti.
Výdaje společnosti jsou v současné době vyšší
než výnosy. I přesto, že na účtu ani v pokladně
nejsme v záporných číslech (účet: 249 550 Kč,
pokladna 14 325 Kč), musíme do budoucna
tuto situaci změnit, ať již navýšením počtu
členů členské základny, ale i hledáním nových
sponzorů. Při té příležitosti MUDr. Součková
poděkovala stávajícím sponzorům za podporu.
Dále uvedla, že cílem společnosti je podpora
rozvoje komplexní péče o nohu a vzdělávání
členů, abychom se stali lidershipem, což se již
částečně daří. Někdy ale vázne komunikace,
což se odráží i na nejednoduchém zajišťování
systému vzdělávání, i vzhledem k tomu, že
zatím stále obor podiatrie není realizovaný
podle zákona.
Dne 19. 5. 2018 přijala FIP – IFP mezinárodně
uznanou definici podiatrie: Podiatrie je zdravotní věda zabývající se výzkumem, prevencí, diagnostikou a léčbou deformit,
patologií a poraněním nohy a souvisejících
struktur, a to ve vztahu k tělu, jakož i k projevům systémových onemocnění, využívá
všech vhodných systémů a rovněž vědeckých technologií a odborných specializovaných znalostí.
Cíle společnosti do budoucna:
• Zintenzivnit spolupráci a činnost sekcí
a rad
• Pořádat vlastní konference a symposia,
ne v kompetenci a organizaci jednotlivců
• Zlepšit propagaci práce a osvěty v regionech
• Zaměřit se na úroveň vzdělání školitelů.
V některých kurzech je člověk proškolen
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za pár hodin (např. v kurzu přístrojové
pedikúry) a může jít pracovat, i když
nemá potřebné znalosti. Kurzy, které
jsou pouze byznysem a nepřinášejí pro
společnost záruku kvalitního vzdělání,
nebude Česká podiatrická společnost
z. s. podporovat. Kurzy by měly být do
budoucna organizovány pod hlavičkou
ČPS s odbornou garancí lékaře.
• Jít dál v duchu Baťovy tradice – organizovat kvalitní kurzy s kvalifikovanou
zkouškou
• Vytvářet akreditovaná pracoviště v regionech, která budou poskytovat akreditovaná školení a kurzy, tzn., že je nutná
registrace školitele i kurzu na MŠMT.
• Do budoucna je potřeba posílit komunikaci a vytvořit základy vzdělávání,
zintenzivnit spolupráci a činnost sekcí
a rad, zasloužit se o dobré jméno
společnosti, stát se leadrem podiatrie
nejen v ČR, ale i na mezinárodní úrovni.
MUDr. Součková zdůraznila potřebu
zlepšení práce pedikérské sekce, která
v loňském roce nesplnila všechny zadané
úkoly, nebyl ani předložen statut této
sekce.
• Dále podporovat spolupráci odborníků
v oblasti péče o nohy.
K dnešnímu dni je podle nového nařízení EU
o ochraně osobních údajů (GDPR) povinnost
ochránit data a vyžádat si od každé osoby
souhlas se zpracováním osobních údajů. Je
upravena Obecným nařízením o ochraně
osobních údajů, platným od 25. 5. 2018. Člen
společnosti, který souhlas nepodepíše, stane
se podle zákona neaktivním členem a jeho
údaje nebudou ČPS nikde uveřejňovány.
Každý člen bude v nejbližší době obeslán
s instrukcemi k tomuto nařízení.
Na závěr MUDr. Součková poděkovala všem
členům, kteří s ní v minulém volebním období
spolupracovali a pomáhali při práci ve vedení
společnosti.
www.podiatrie.cz
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Zpráva o činnosti společnosti, kterou přednesla MUDr. Marie Součková, byla schválena
počtem 48 hlasů, 1 se zdržel hlasování.
Zprávu pedikérsko-podologické sekce za
minulé období přednesla její předsedkyně
Eliška Kopecká. V loňském roce zaznamenala
větší zájem o odborná školení a kurzy, v letošním roce by tento trend měl pokračovat.
Zdůraznila potřebu zkvalitnění jednotlivých
kurzů, např. kurzu přístrojové pedikúry, apod.
Dále prezentovala, které kurzy a školení
probíhaly v loňském roce, a která se připravují
nebo již proběhly v roce letošním. Poděkovala
pedikérkám, které pro kurzy a školení poskytly své prostory. V dalším období by měla
být pozornost zaměřena na oblasti, ve
kterých v současné době školení neprobíhají,
nebo pouze v omezené míře.
Dále hovořila o činnosti v souvislosti s vydáváním Podiatrických listů a apelovala na
přítomné, aby přispěli svými články do dalších
vydání Podiatrických listů.
Oznámila, že v současné době končí ve funkci
předsedkyně pedikérsko-podologické sekce
a poděkovala všem, kteří jí v její práci pomáhali a podporovali, ať již to byli členové společnosti, ale i její rodina.
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odsouhlasena počtem 46 hlasů, 2 se zdrželi
hlasování.
Plán hospodaření společnosti na rok 2018
počítá s výsledkem plus 3 238 Kč. Plán
hospodaření na rok 2018 byl přijat plným
počtem hlasů přítomných členů.
Po přestávce MUDr. Jaroslav Lux zahájil
volební část sjezdu a vyzval kandidáty na
prezidenta a viceprezidenty společnosti, aby
se představili. Předseda volební komise
MUDr. Miroslav Havrda upozornil na skutečnost, že členové společnosti, kteří nemají
české občanství a členové, kteří jsou současně
členy České podologické společnosti se
nemohou voleb účastnit. Počet platných
hlasů pro volby zúčastněných členů společnosti je tedy 47.
Jako první proběhla volba prezidenta ČPS.
Jediným kandidátem byl MUDr. Miroslav
Koliba, který kandidaturu přijal a následně se
představil a zdůvodnil svoji kandidaturu.
Celkem bylo odevzdáno 47 lístků, z nichž 5
lístků bylo neplatných. Nový prezident ČPS
MUDr. Miroslav Koliba byl zvolen počtem 42
hlasů.

Zpráva o činnosti pedikérsko-podologické
sekce byla schválena počtem 48 přítomných,
1 se zdržel hlasování.

Na pozici 1. viceprezidenta společnosti se
představila paní MUDr. Marie Součková
a Mgr. Michal Joshua Frána. Oba kandidáti
přijali nominaci. Ve volbě bylo odevzdáno
celkem 47 platných hlasů, 1. viceprezidentkou
se stala MUDr. Marie Součková, počtem 33
hlasů, na druhém místě skončil Mgr. Michal
Joshua Frána s počtem 14 hlasů.

Zprávu o hospodaření společnosti za uplynulý rok přednesla předsedkyně Dozorčí rady
Pavla Chadrabová, a protože v této funkci
končí, rozloučila se a poděkovala za spolupráci. Zpráva o hospodaření společnosti za rok
2017 a plán hospodaření na rok 2018 jsou
přílohou tohoto usnesení.
Výsledek hospodaření za rok 2017 je - 28 009
Kč, na členských příspěvcích bylo za rok
vybráno 202 000 Kč. Zpráva za rok 2017 byla

Na pozici 2. viceprezidenta společnosti se
představila Jana Výmolová a současně přijala nominaci. Na základě výsledků volby 1. viceprezidenta bylo doporučeno paní Janě
Výmolové přehodnotit svoji kandidaturu
a kandidovat na předsedkyni pedikérskopodologické sekce. Panu Mgr. Michalu Joshua
Fránovi bylo navrženo kandidovat na pozici
2. viceprezidenta. Pan Frána nominaci přijal.
Ve volbě bylo odevzdáno celkem 47 hlasů,

Na závěr přečetla dopis od paní Hany
Huškové, členky Řídící rady, která se z rodinných důvodů nemohla sjezdu zúčastnit.
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z toho 2 neplatné. Počtem 45 hlasů byl na
pozici 2. viceprezidenta zvolen Mgr. Michal
Joshua Frána.
Dále proběhla volba členů do Řídící rady.
Obě kandidátky, Mgr. Pavla Rybová a Bc. Eva
Ptáčková nominaci přijaly a představily se. Ve
volbě bylo odevzdáno celkem 47 platných
hlasů, paní Mgr. Pavla Rybová byla zvolena
počtem 41 hlasů, Bc. Eva Ptáčková počtem 44
hlasů.
Do Dozorčí rady byli nominováni následující
kandidáti: Ing. Jana Vašková, Radovana
Hroníková, MUDr. Jaroslav Lux, Jaroslava
Trzaskalíková, Jitka Povolná. Paní Jitka Povolná se na sjezd nedostavila, ostatní kandidáti přijali nominaci a představili se. Ve
volbě bylo odevzdáno celkem 47 hlasů, 1 hlas
byl neplatný. Do Dozorčí rady byli zvoleni
následující kandidáti: Ing. Jana Vašková s počtem 43 hlasů, Radovana Hroníková s počtem
38 hlasů, MUDr. Jaroslav Lux s počtem 32
hlasů. Jaroslava Trzaskalíková s počtem 19
hlasů je náhradnicí do Dozorčí rady.
Následně proběhla nominace kandidátů na
předsedkyni pedikérsko-podologické
sekce. Jediným kandidátem byla Jana Výmolová, která nominaci přijala a představila
se. Ve volbě bylo odevzdáno celkem 47 hlasů,
5 bylo neplatných. Paní Jana Výmolová získala
pro svoji funkci 42 hlasů.
V dalším programu sjezdu následovala prezentace generálního sponzora sjezdu, fy
CONETA, přednesená paní Jarmilou Lopatovou. Následovala přednáška MUDr. Pavlíny
Piťhové.
Různé:
• MUDr. Miroslav Koliba požádal členy
o aktivnější práci s facebookem, péče
o facebook: Miriam Tejklová ve spolupráci s prezidentem ČPS
• Prezident uvedl, že původní email podiatrie@seznam.cz bude do budoucna
obhospodařovat MUDr. Marie Součková,
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byl vytvořen nový email společnosti:
podiatrie@gmail.com
• Prezident navrhl vytvoření nových webových stránek společnosti – hledá se nový
administrátor webu
• GDPR – MUDr. Miroslav Koliba navrhuje
zastavit zobrazování stávajících kontaktů do doby, než společnost dostane od
dotyčných souhlas (projednat právníkem). Usnesení valné hromady se počtem 42 hlasů, (4 se zdrželi hlasování),
rozhodlo, že uveřejněné kontakty nepovažujeme za rizikové, proto budou do
získání souhlasu ponechány na webové
stránce společnosti.
• Valná hromada doporučuje připravit
školení GDPR pro pedikérky
• Valná hromada doporučuje vyplácet
odměnu za administrativní práce v souvislosti s vyřizováním korespondence
společnosti ve výši 2 500 Kč čistého,
tj. 2 875 Kč hrubého, tj. včetně daně
z příjmu. Valná hromada schválila návrh
počtem 45 hlasů, 2 se zdrželi hlasování.
• Podiatrické listy – redakční rada bude
pracovat v následujícím složení:
• předseda: MUDr. Miroslav Koliba,
• šéfredaktor: Eliška Kopecká,
• redakční rada: MUDr. Marie Součková, MUDr. Miroslav Havrda, MUDr.
Jaroslav Lux, Miriam Tejklová, Jana
Výmolová.
Valná hromada schválila návrh počtem 46 hlasů, 1 se zdržel hlasování.
• Sídlo společnosti zatím zůstává na stávající adrese.
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje Usnesení 17. sjezdu
ČPS dne 25. 5. 2018 v obci Velichovky.
Návrh usnesení byl valnou hromadou schválen počtem 41 hlasů. Valná hromada jednohlasně přijímá usnesení 17. sjezdu ČPS.
www.podiatrie.cz
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Pozvánka na 33. veletrh

Beauty Forum

München 2018

Česká podiatrická společnost pro vás připravila možnost účasti na
33. veletrhu kosmetiky, kadeřnictví, manikúry a péče o nohy
s doprovodnými workshopy, akcemi, který se koná
ve dnech 27. - 28. 10. 2018 v Mnichově.

Akce je organizovaná
pouze pro členy České podiatrické společnosti,
pod záštitou první viceprezidentky MUDr. Marie Součkové
Cena za cestovné a ubytování
se snídaní činí 2

500 Kč

Cena za veletrh bude stanovena dle počtu
zájemců (bude předmětem jednání)
Plánovaný program:
Odjezd autobusem 27. 10. 2018 v 6.30 hodin
ráno od Autoklubu, Opletalova 29, Praha 1 –
hned naproti hlavnímu nádraží.
Příjezd je odhadován na cca 13 hodinu už
do místa konání veletrhu a zde je otevřeno
do 18 hodin.
Přespíme v hotelu poblíž veletrhu.
Plánovaný návrat je 28. 10. 2018 do 18.00
hodin.
Přihlášky jsou závazné a zaplacená záloha
(pokud se naplní kapacita) je nevratná.
Registrace nejpozději do 10. 8. 2018 na
podiatrie@gmail.com – do předmětu
e-mailu napište MNICHOV registrace
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Platba:
Peníze zasílejte na účet 10110439 59/5500
částku 1 000 Kč jako zálohu, zbývajících
1 500 Kč je nutno uhradit převodem nejpozději do 5. 10. 2018 na stejný účet, při platbě
uvádějte VS = členské číslo, do poznámky
uveďte příjmení bez diakritiky a MNICHOV.
Bližší informace:
http://www.beauty-fairs.de/muenchen
Minimální počet zájemců pro konání cesty
je 25 osob.
V případě, že se kapacita nenaplní do 10. 8.
2018, budou vám peněžní prostředky vráceny v plné výši (záloha 1 000 Kč).
Organizace:
MUDr. Marie Součková,
MUDr. Miroslav Koliba, MBA

Nenechte si ujít jedinečnou
příležitost návštěvy
zahraničního veletrhu.
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Rozhovor s manželi
Exnarovými
Manželé Jana a Petr Exnarovi dovážejí do České
republiky bosoboty německého výrobce leguano
už více jak tři roky. Bosobotami celá jejich rodina
žije a nejen jim, ale i tisícům dalších lidí se stala
tato obuv každodenním společníkem. Vyzpovídali jsme Petra Exnara, který byl u samého
počátku tohoto příběhu.
Jak jste se dostali k bosobotám?
Janča je fyzioterapeutka a koncept barefootové
obuvi znala. V březnu 2015 jsme se společně
zúčastnili veletrhu a kongresu pro terapii,
léčebnou rehabilitaci a prevenci Therapie
v Lipsku. Tam jsme firmu leguano objevili
a během týdne byla ruka v rukávě. Zástupci
firmy leguano nám odprezentovali příběh
o tom, jak příroda přivedla člověka na svět bez
bot. V zemích, v nichž se chodí ještě dnes
převážně naboso, jako např. Indie, jsou
civilizační choroby zad, kloubů a chodidel
ojedinělé. K naší západní kultuře ovšem patří
chození v botách a s tím je spojeno velké
množství potíží. Klasická bota působí na naši
nohu obdobně jako sádra. Chrání nohu zvenčí.
Noha ale zůstává pasivní a nemusí aktivně
udržovat nožní klenbu. Důsledkem je, že nožní
svalovina ochabuje, a to může mít různé
následky, jako je plochá nebo příčně plochá
noha. Protože nohy tvoří základ lidského těla,
působí každé chybné postavení nohy negativně na celkovou statiku tohoto těla. Chůze
v bosobotách leguano není jen prospěšnou
chůzí, je to filozofie zdravého životního stylu.
Každá mince má ale dvě strany. Na co si musíme dát pozor?
Já jsem konzervativec a rozhodně jsem nečekal, že mě chůze v bosobotách tak osloví. Od
začátku jsem se v nich ale cítil skvěle. Dal jsem
si dva roky na to, abych našel něco, co tento
koncept sráží. Dnes už chodím a běhám
v bosobotách tři roky, klasické boty používám

Eliška Kopecká
šéfredaktorka

jen na fotbal a můžu zodpovědně prohlásit, že
žádný zásadní problém chůze v bosobotách
nemá. Cítím se zdravotně lépe a skoro bych
řekl, že mládnu.
Z toho mi ale plyne, že nějaké problémy
přesto existují. Jaké?
Předně je potřeba v bosobotách chodit
vědomě. Klientům zdůrazňujeme, že naboso
neznamená nemít v bosobotě ponožky, ale že
každý krok je potřeba uskutečnit tak, jak to
provádíme při chůzi naboso. Je potřeba zapojit
celé chodidlo a prsty by jako poslední měly
opouštět zemi. Krok by měl být kratší a nášlap
je potřeba uskutečnit zlehka na celé chodidlo
nebo spodní stranu paty. Toto je velmi důležité
hlavně při chůzi po městských površích.
Bosoboty leguano mají na podrážce změkčující
protiskluzné výstupky kulovitého tvaru, které
krok dostatečně změkčí, chrání chodidlo proti
sklu a dalším ostrým předmětům. Lze je použít
kdekoliv, ale jen za předpokladu správného
nášlapu a stylu chůze přizpůsobenému
danému povrchu. Obzvláště dámy, které chodí
na vysokých podpatcích, mají jiné držení těla
a při prvním obutí bosobot jakoby přepadávají
dozadu. V těchto případech doporučujeme
přecházet na bosoboty postupně. Je potřeba
zmínit, že špatné používání bosobot s tvrdým nášlapem na hranu paty může tělu ublížit.
Jaké jsou tedy hlavní výhody chůze v barefootové obuvi pro ty, co začínají?
Předně se těžko popisuje prožitek, ale když
toto pominu, tak zlepšuje držení těla a může
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ulevit od bolestí zad, kolen a kyčlí. Má příznivý
vliv na spánek. Je prevencí proti problémům
plochých nohou a vbočených palců. Mnohem
lépe využijete propriocepci, tedy schopnost
koordinovat tělo v prostoru. Mozek dostává ty
správné impulzy o poloze chodidel a členitosti
terénu a může správně vyhodnotit situaci
a reagovat na ni. Lze zmínit i správný vliv na
krevní oběh, pozitivní účinek proti křečovým
žilám, posílení imunity, otužování organismu,
a hlavně chůze v nich přináší radost. Rozhodně
jsou to boty dobré nálady.
Mohou se bosoboty leguano kombinovat
s klasickou obuví?
Určitě ano a často je to i ze začátku vhodné,
dokud se svaly nohou dostatečně neposílí.
Někteří klienti používali bosoboty jen v letním
období. I to se ale už s nabídkou zimních typů
bosobot mění, poslední zimu jsme zaznamenali hodně klientů, kteří začali používat
bosoboty celoročně. Je potřeba zdůraznit, že
nejsme bojovníky proti klasické obuvi, ale
podporovatelé zdravého životního stylu.
Teprve, když jsem začal nosit bosoboty, jsem si
uvědomil, že jsem celý svůj dosavadní život
chodil špatně. Míval jsem problémy se zády
a při běhu s kolenem. Tyto bolesti u mě ustoupily. Určitě ale existuje malé procento lidí, pro
které není tato obuv vhodná a její použití je
potřeba konzultovat s odborníkem. Na otázku
klientů, zda je pro ně chůze v bosobotách
vhodná, odpovídáme jednoduše. Vadí vám
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chůze naboso? Pokud ne, tak je pro vás chůze
v bosobotách vhodná.
Vy v bosobotách i běháte, co se k tomu dá
říci?
V bosobotách leguano jsem začal chodit
v dubnu 2015. Ačkoliv se říká, že zpočátku
mohou bolet lýtkové svaly, u mě toto
neproběhlo a pocity z chůze byly okamžitě
skvělé. Běhání v bosobotách považuji za
samostatný vědní obor a zhruba čtvrt roku mi
trvalo naučit se to správně. V červnu 2015 jsem
začal běhat v ponožkových bosobotách, ale
běh mi dělal velké problémy. Při šlápnutí na
kamínek v oblasti paty mě to dost bolelo. Chtěl
jsem se naučit správný běžecký styl na
dovolené, ale z plánovaných padesáti kilometrů zbylo jen něco přes dvacet. Červenec
a srpen jsem se snažil zlepšovat běžecký styl
s nášlapem na přední část chodidla. Začal jsem
běhat na tartanu, kde bylo vše úplně v pohodě
a postupně jsem přidával tvrdší povrchy. Při
Runczech Birell Grand Prix v září 2015 jsem si
udělal na této trati osobní rekord. Zjistil sem
však, že jsem za těch několik měsíců prodřel
látkovou část v oblasti hrany chodidla.
Kontaktoval jsem tedy odborníky německého
výrobce leguano a ti bohužel konstatovali
silnou supinaci při nášlapu. Laicky řečeno mi
šly nohy do O. Výrobce doporučil alespoň rok
běhat v leguano aktiv, které si umí poradit
s tímto problémem. Začal jsem tedy běhat
v aktivech. Od té doby už šlo vše skvěle. Udělal
jsem si postupně osobáky na Běchovicích,
Velké Kunratické a Sportisimo ½ Maraton
Praha 2016. Běhám s přestávkami od patnácti
let, ale tak skvělé pocity, jako při běhu
v bosobotách leguano jsem ještě nezažil.
V jedněch bosobotách jsem naběhal za rok
a půl zhruba 1250 km a mimo jiné také proběhl
všechny ulice Prahy 6. Tím jsem mohl dokonale
otestovat životnost podrážky. Letos jsem
v bosobotách absolvoval první maraton. Tam
můj osobní rekord nepadl a nemohu tedy
potvrdit pozitivní vliv bosobot na maratonskou
vzdálenost. Faktem však je, že letos pro mě
panovaly extrémní klimatické podmínky.
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Co byste vzkázal těm, kteří bosoboty dosud
nevyzkoušeli?
Přibývá lidí, kteří v bosobotách žijí, pracují nebo
běhají a cítí se díky tomu silnější, zdravější
a šťastnější. Chůze v bosobotách umožňuje
přirozenou a zdravou chůzi, minimálně omezuje pohyb nohy a neutlačuje prsty. Bosoboty
nemají podpatky, takže nemění statiku těla,
šetří klouby a páteř. Přirozená bosá chůze
nezpůsobuje žádné deformity chodidel a má
pozitivní dopady na pohybový aparát, který je
na bosou chůzi evolučně vyvinut. Teprve, když
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jsem začal nosit bosoboty, uvědomil jsem si, že
jsem celý svůj dosavadní život chodil špatně.
Oproti klasickým botám v bosobotách mé
nohy nyní pracují přirozeně, což podporuje
správné držení těla a mé problémy se zády se
minimalizovaly. Bosoboty jsou zároveň prevencí proti problémům plochých nohou
a vbočených palců. Díky bosobotám je člověk
více ve styku se zemí, jsou jedinečné při řízení
auta. Bosoboty leguano jsou rovněž skvělé na
cestování, nedovedu si již představit, že bych
někdy chodil v jiných botách.

GDPR pro pedikérky
aneb Evropskou unií obchází
„strašidlo“ GDPR...

Jak se ho přestat bát?
Dr. Lenka Pavelková, HR profesionál,
kouč, konzultant, auditor

25. 5. 2018 vešlo v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR), které zpřísňuje zacházení a nakládání s osobními údaji.
Na podologicko-pedikérském dni ČPS, který se bude konat
8. září 2018 v Praze, se můžete formou interaktivní
přednášky Dr. Lenky Pavelkové
• seznámit s praktickou aplikací základních principů a požadavků GDPR,
• seznámit se specifiky GDPR v otázkách
• správy klientských a zaměstnaneckých osobních údajů,
• ochrany, zabezpečení a bezpečnostních incidentů osobních údajů,
• a uvědomíte si, že GDPR
• není žádná věda, ale vyžaduje přípravu a realizaci konkrétních
praktických kroků.
www.podiatrie.cz
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Lenka Pleschingerová, Nový Bor,
www.pleschingerova.cz

Pár faktů pro začátek.
Veletrh v Düsseldorfu pořádá firma Beauty
Düsseldorf. Nejprve je nutno si na jejich
stránkách zřídit registraci. Chtějí po přihlašovateli kopii osvědčení, že provozuje
podologickou praxi a nějaký certifikát
dokazující další vzdělávání. V žádosti chce
také pořadatel uvést webové stránky
žadatele, ale nevím, zda je to povinný údaj.
Poté, co potvrdí zaregistrování, můžete si
u nich koupit vstupenku. Na potvrzení se čeká
v řádu maximálně několika desítek minut.
Upozorňuji, že veletrhy např. v Lipsku,
Mnichově nebo Varšavě, pořádá firma Beauty
Forum. Máte-li u nich registraci, pro Düsseldorf tato neplatí. Vstupenka stojí pro nečleny
Německé podologické společnosti 35 EUR.
Tato zdánlivě vysoká částka platí pro
objednavatele a jednu osobu doprovodu. Je
na jméno, které se ovšem při vstupu
neověřuje. Vstupenku je možno si vytisknout
nebo uložit do telefonu. Platbu lze provést
jednoduše platební kartou. Členové Německé
podologické společnosti mají na tuto vstupenku slevu. Vstupenka slouží i jako jízdenka
na městskou dopravu a příměstský vlak
směřující na a z veletrhu. Linka B078 U-Bahnu
má konečnou stanici přímo ve veletržním
areálu u eskalátorů, které návštěvníky dovezou až k pokladnám. Vstupenku určitě
doporučuji koupit si v předprodeji. Na místě je
nejenom dražší, ale i její vyřízení trvá déle
a vyžaduje aktivní znalost němčiny nebo
angličtiny, protože je nutno vyplňovat celkem
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obsáhlý dotazník. Už z těchto informací vyplývá, že se pořadatel touto cestou snaží
vyloučit laickou veřejnost a zajistit odborníkům klid a prostor na samotném veletrhu.
Není to jako v Praze, kam pustí každého, kdo
je ochoten dát 140 Kč.
Samotný veletrh probíhá ve čtyřech halách.
Každá z nich má rozměry 137 x 119 metrů.
Seznam vystavovatelů čítá 668 jmen. Výstava
je rozdělena po halách na tyto části: pedikúra,
manikúra, kosmetika, wellness a masáže.
Poslední dvě jmenované sdílejí společně
jednu halu. Při příchodu do haly pro podology
je u vchodu možno vidět opravdu velkou
prezentaci tří škol poskytujících čtyřleté
středoškolské vzdělání zakončené maturitou
v oblasti podologie a manikúry. Jinými slovy je
zde vidět, jaký význam německý stát těmto
oborům přikládá. Jak jsem již zmínila, veletrh
probíhá ve čtyřech halách. V každé z nich se
konají od 10 do 16 hodin po celé 3 dny workshopy na témata daná pro každou tuto halu.
Každý z těchto čtyř sálů má rozměry menšího
kina. Navíc většina vystavovatelů pořádá na
svých výstavních plochách neustále on-line
názorné ukázky svých prací a výrobků přenášené na velké obrazovky. Mě samotnou
velmi překvapilo, že absolutní většinu těchto
názorných ukázek prezentují muži a nezáleží
na oboru. Zůstaneme-li u podologie, neboť
tento název se v Německu používá, je zde
dáván poměrně široký prostor předcházení
defektům nohou. Tu zde představovaly firmy
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a sdružení jako např. Elithera, Ichnatur,
Leguano, Vivobarefoot a jiné. Lektoři těchto
spolků se zde neustále střídali v komentovaných ukázkách technik zdravé chůze. Mnoho
firem tu prezentuje špony a různá rovnátka
na nehty. Je vidět, že tento způsob ošetření
nehtů se těší v Německu velké oblibě. Největší
prezentaci v této hale měly největší a nejznámější firmy – Gehwol, Süda, Ruck a Baehr.
Předvádějí zde kompletní sortiment včetně
křesel a jiného nábytku. Velkou zajímavostí je
firma Ruck, která prezentuje kompletní
výbavu včetně jízdního kola pro podoložky
dojíždějící za svými klienty. Samostatnou
kapitolou jsou laky na nehty. Množství firem
a barev je něco, co u nás nikde nelze vidět.
Můžete zde vidět a koupit barvy, které budou
pro nadcházející sezonu módní. V nabídce je
také velké množství ochranných pomůcek
jako je pracovní oblečení, rukavice, roušky,
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desinfekce a jiné. Rukavice a roušky můžete
koupit ve všech představitelných barvách.
Nabídka různých tiskovin jako jsou různé
poukazy nebo kartičky pro klienty s termínem
další návštěvy je nekonečná. Vystavovatelé se předhánějí v nabídkách nejrůznějších
ochranných krémů na nohy i ruce. Obrovská je i nabídka různých frézek do podologických přístrojů, dále kleští, skalpelů a jiných
podologických nástrojů. Vše je možno si
ihned zakoupit. Pozor je nutno dávat na ceny,
zda jsou s DPH či bez ní. Vystavovatelé
poskytují veletržní slevu. U firem Gehwol,
Ruck a Süda je koupě možná pouze formou
objednávky a na německé DIČ. S tímto
omezením jsem se setkala pouze u těchto
firem. Baehr a další vystavující firmy toto
omezení nemají.
Viděla jsem několikrát veletrhy v Lipsku,
Berlíně a Mnichově. Ten v Düsseldorfu mě
z nich zaujal nejvíce.
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Dezinfekce
a antisepse
v pedikérské praxi
Naprosto nezbytnou podmínkou pro zajištění
kvalitních pedikérských služeb je hygiena.
V salonu musí být udržována naprostá
čistota, aby byla zabezpečena bezpečnost
klienta i personálu pedikérského salonu.
I v pedikérských salonech dochází k výskytu
patogenů, které můžou být příčinou šíření
další infekce nebo epidemiologicky vážné
situace. Vzájemný kontakt personálu s klientem a manipulace s biologickým materiálem
zvyšují nebezpečí přenosu infekčních nákaz.
Nedokonale provedený úklid, špatně naředěný dezinfekční roztok, nedbale provedená povrchová dezinfekce, nedostatečná
hygiena rukou, nesterilní instrumentárium
a nesprávně ošetřená rána ohrožují všechny
zúčastněné.
Riziko, které hrozí při nedostatečné hygieně,
je obrovské. Klient i pedikérka si z procedury
mohou snadno odnést nepříjemné bradavice, ale také nebezpečnou infekci včetně
žloutenky nebo HIV. Prevencí proti nákaze je
účinná dezinfekce. Správně zvolená dezinfekce s prokázaným biocidním účinkem a pravidelnost jejího používání snižují toto riziko na
minimum.
Nároky na hygienickou čistotu pedikérských
provozů jsou vysoké a týkají se mnoha oblastí.
Každý provoz se řídí schváleným provozním
řádem, kterého součástí je i definice zásad
prevence vzniku infekčních a jiných one-
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mocnění. Dezinfekci nelze vykonávat jedním
univerzálním přípravkem, je nutno rozlišovat,
na kterou oblast je dezinfekce určena. V pedikérských provozech je potřeba používat
dezinfekci na pokožku a ruce, dezinfekci na
plochy a předměty, dezinfekci na nástroje instrumentárium a dezinfekci na ošetření
a hojení ran (antiseptika).
Dezinfekce pokožky a rukou
Přípravky na hygienickou dezinfekci pokožky
a rukou slouží ke zvýšení bezpečnosti a čistoty
rukou a pokožky. Zároveň zamezují výskytu
infekcí a přenosu nákazy dále.
Dezinfekce na plochy a předměty
Nezbytnou součástí péče o klienty je úklid
a čistota prostoru v pedikérském zařízení.
Dezinfekce určená na plochy účinně odstraňuje bakterie z povrchů omyvatelných ploch,
podlah a stěn.
Na rychlou dezinfekci malých ploch postačuje
postřiková dezinfekce se širokým spektrem
účinnosti, která se neředí. Uživatelsky příjemné a zároveň spolehlivé řešení pro dezinfekci kontaktních malých ploch jsou vlhčené
jednorázové dezinfekční ubrousky.
Dezinfekce nástrojů
Všechny použité pedikérské nástroje se
považují za kontaminované. Pro každé další
použití musí být sterilní. Dezinfekční roztoky
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pro předsterilizační přípravu slouží k dekontaminaci nástrojů z různých materiálů. Dezinfekce nástrojů se v pedikérských salonech
provádí zpravidla dokonalým ponořením do
roztoku předepsané koncentrace po výrobcem stanovenou expoziční dobu. Nástroje
musí být dezinfikovány dezinfekčním přípravkem s virucidním a fungicidním účinkem.
Povinnou výbavou pro pedikéry je sterilizátor.
Dezinfekce a ošetření ran
Antisepse je nevyhnutelnou součástí manažmentu práce s klientem v pedikérském
salonu. Likvidace choroboplodných mikroorganizmů na kůži a v ranách, které se někdy
v pedikérské péči vyskytují, je základem
úspěšné terapie. Mnohdy je správná péče
pedikéra o klienty s dispozicí k defektům kůže
záchranou samotné nohy. Jakýkoliv infekt,
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nebo kontaminace nové, nebo již existující
rány, může mít pro klienta vážné následky.
Dezinfekce na kůži a rány by neměla klienta
omezovat a traumatizovat. Vhodné antiseptikum působí rychle, nepálí, nebarví, ránu
hojí a má široké spektrum účinku.
Závěr
Pedikérské provozy jsou často lidmi navštěvovány nejen z důvodů kosmetologických, ale
i medicínských. Mnozí pedikéři již dnes zastávají roli terapeutů malých defektů na nohách
a jejich práce je při zodpovědném přístupu
mnohdy záchranou končetin. Ve správně manažovaném pedikérském provozu je dezinfekce a antisepse automatickou součástí denních aktivit a nezbytnou součástí kvalitní
a zodpovědné práce pedikéra.
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Zprávy ze zasedání

FIP-IFP a ECP
v Hongkongu
18. - 20. 5. 2018
MUDr. Marie Součková, 1. viceprezidentka ČPS,
Lékařské podiatrické centrum, Praha
Pravidelnému ročnímu zasedání valné hromady Světové podiatrické federace předcházelo jednání Evropského výboru podiatrů
po celý den 18. 5. 2018 v Hongkongu. Zástupci
ECP s prezidentem FIP-IFP Mattem Garoufalisem byli pozváni na jednání poslankyní
Evropského parlamentu Ljeve Wierinck.
Hlavním cílem tohoto jednání bylo zvyšování
úrovně vzdělanosti a praxe podiatrů, ze zemí,
ve kterých výuka podiatrie není dosud zavedena. Zvolena byla forma projektu ve spolupráci s ostatními členskými zeměmi, kde se
podiatrie vyučuje. Důraz byl kladen na ekonomické a právní aspekty tohoto procesu.
Projekt byl doporučen k realizaci všemi členskými evropskými zeměmi.

Za tímto účelem byl předán členským zemím
podrobný dotazník s cílem vytvořit principy
společného rámce vzdělávání v oboru podiatrie. Dotazník musí projednat členské země
s členskou základnou a odevzdat ho do 2 týdnů
po zasedání. Tento dotazník byl předložen
delegátům 17. sjezdu ČPS, řádně vyplněn
a odevzdán.
O provozování profese v jiných členských
zemích máte možnost se více dočíst i stran
praktických informací nebo právních předpisů
EU upravujících uznávání odborné praxe na:

http://ec.europa.eu/growth/singlemarket/services/free-movement-professionals/
Evropský výbor za poslední rok odvedl kus
velké práce pro řízené povolání podolog,
podiatr a má snahu pomoci každé zemi, která
se na výbor obrátí s prosbou o pomoc.
Zasedání FIP-IFP
Vlastní zasedání FIP-IFP probíhalo po celou
sobotu 19. 5. 2018. Projednávaly se zprávy
z činnosti jednotlivých členů výkonné rady,
generálního ředitele, zástupců v různých výborech a spolupracujících organizacích.
Nejdůležitějším bodem jednání bylo přijetí
definice oboru Podiatrie, která byla schválena
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všemi přítomnými členskými zeměmi a tyto ji
následně implementují, aby na celém světě byl
jednotně vymezen obsah povolání podiatrie.
Cílem této definice je jednak sjednotit obsahově dané povolání a taktéž posílení mise
federace v zakládání nových podiatrických
společností ve světě.
Definice podiatrie
Podiatrie je zdravotní věda zabývající se
výzkumem, prevencí, diagnostikou a léčbou
deformit, patologií a poraněním nohy a souvisejících struktur, a to ve vztahu k tělu,
jakož i k projevům systémových onemocnění, využívá všech vhodných systémů a rovněž vědeckých technologií a odborných
specializovaných znalostí.

foto archiv autorky

Významným bodem jednání byla úprava Stanov, ve kterých se změnily body ohledně
nového členství, dále pak podmínky kandidatury na funkci prezidenta, viceprezidenta nebo na
člena výkonné rady s tím, že země, které nemají
oficiálně obor podiatrie nebo povolání podolog, nemohou zastávat tyto funkce.
Proběhly nové volby do výkonné rady FIP-IFP
a novým prezidentem se stal Christian Jérome
(Francie), 1. viceprezidentem Brad Sonnema
(Kanada), generálním sekretářem Jose Garsia
Mostaza (Španělsko), pokladníkem Ekaterina
Kalykakis (Řecko), členem Minna Stolt (Belgie)
a pastprezidentem Matt Garoufalis (USA). Stanovami FIP-IFP je dáno pravidlo, jaké má být
složení výkonné rady a to pokud je prezidentem
člen Evropy musí být zvolen 1. viceprezidentem
mimoevropský kandidát a také se respektuje
v následujících volbách rotace, kdy 1. viceprezident je kandidátem na prezidenta a bývalý
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prezident se stává pastprezidentem na jedno
volební období a pak zcela jeho pozice ve
výkonné radě končí.
Ani FIP-IFP evropským členským zemím se
nevyhnulo nařízení EU ohledně GDPR, které
mimoevropské země nechápaly a podivovaly
se nad nutností souhlasu s evidencí dat apod.
Neméně důležitou informací bylo zrušení
konání Světového kongresu FIP v Mexiku v roce
2019 z bezpečnostních důvodů. Kongres se
bude konat pravděpodobně v Miami v USA.
Přesné místo konání bude včas oznámeno.
Mezinárodní den podiatrů je dle rozhodnutí
FIP-IFP a členských zemí stanoven na říjen.
Květnový termín nebyl vhodný pro mnohé
země vzhledem k místním národním oslavám
a svátkům. Každoročně tedy bude 8. říjen dnem
oslavy práce podiatrů celého světa. Mezinárodní den podiatrů si klade za cíl patřičnou
kampaní ve všech členských zemích zvýšit
povědomí o své práci, významu péče o nohy
mezi širokou veřejností a také specialisty
z jiných oborů.
V neděli 20. 5. 2018 proběhlo zasedání Asociace
hongkongských podologů, kde byli i zástupci
FIP-IFP. V prezentacích zazněl historický přehled činnosti, systému vzdělávání a získávání
kvalifikace a rovněž i vize do budoucnosti.
Jednání po všechny dny probíhalo v přátelské
atmosféře, hodně pracovní, ale také diskuzní,
s přínosem pro všechny zúčastněné zástupce
členských zemí.
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Hong Kong

Museum of Medical Sciences
Chinese: 香港醫學博物館
Miriam Tejklová, Mistryně ČR v profesionální pedikúře,
Lékařské podiatrické centrum, Praha
Hongkongské muzeum lékařských věd bylo
založeno v roce 1996, je první svého druhu lékařských muzeí na světě. Muzeum se nachází
v edwardiánské, červené cihlové budově s několika krby a dlaždicovými podlahami. Tato budova je postavena v roce 1906 jako Bakteriologický ústav.
V muzeu jsou expozice řazeny tak, že přímo
kreativním způsobem vyjadřují historická fakta

až po současnost. První zmínky o západní medicíně se objevují v Hongkongu v roce 1843,
největšího rozvoje je dosaženo v době velké
morové epidemie 1882, kdy se snoubí východní
a západní pohled na léčbu. Najdete zde dobové
fotografie mapující epidemii, sanitaci a také první výzkumy, izolaci epidemiologických
agens v laboratoři - např. Yersinia pestis, která
byla přenášena na člověka prostřednictvím
nakažených krys a způsobila tehdy během pár
dní 100 000 úmrtí. Alexandre Émile Yersin
(*1863 – †1943) objevil původce dýmějového
moru a později i vakcínu proti této nebezpečné
nemoci. Tak se vlastně dostává západní
medicína díky britské nadvládě do kontaktu
s východním léčitelstvím a začíná mohutný
rozmach lékařské vědy.
Lidské tělo je neuvěřitelně složitý stroj, který
pracuje nepřetržitě 24 hodin denně. Nová
výstava "Lidské tělo", která je součástí série
"Vytváření nových zkušeností", ukazuje vnitřní
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struktury a fungování lidského těla nejmodernějšími technologiemi včetně 3D a 4D displeje.
Výstava umožní návštěvníkům, aby zajímavým
způsobem prozkoumali tajemství lidského těla.
Podzemní část muzea obsahuje rekonstrukci
tradiční čínské bylinné prodejny, vystavující
vzorky čínských bylinných léků a nástroje pro
jejich řezání a drcení.

foto archiv autorky

Není opomenuta ani činnost a programy WHO
a další vývoj moderní lékařské vědy v současnosti.
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Navíc je možné shlédnout výstavu SARS, která
ilustruje dopad této epidemie v Hongkongu v roce 2003. Na displeji jsou vadná odvodňovací potrubí, která vedla k vážnému
ohnisku choroby v Amoy Gardens, sídlišti s vysokou hustotou obyvatelstva v Kowloonu.
Sousedství bylo s více než 300 infikovanými
nejvíce postiženo SARS ve městě.
V muzeu jsou k vidění dobová historická
vybavení laboratoří, první rentgeny, nástroje,
mikroskopy, anesteziologická pracoviště, sály
a také první stomatologická křesla s vrtačkou.
Není opomenuto ani období tzv. lotosové nohy
u žen, kde jsou k vidění sádrové odlitky,
rentgenová dokumentace a střevíčky o velikosti 6 cm délky platformy, které dívky a později ženy s deformovanýma nohama obouvaly.
Na tuto expozici jsem byla nesmírně zvědavá.
O malých nožkách Číňanek se hodně povídá,
ale vidět vše na vlastní oči je přece jenom jiné.
Legenda hovoří o prvním svazování v souvislosti s panovníkem Li Yu z dynastie Jižní Tang
(10. století), jenž byl také jedním z největších čínských tvůrců milostné poezie. Nechal
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vytvořit pro svoji oblíbenou konkubínu Yao
Niang velký lotosový květ přes šest stop vysoký,
nechal jí stáhnout chodidla obinadly z látky tak,
aby špičky vypadaly jako hroty srpku měsíce,
a pak ji nechal na tomto lotosovém květu tančit
své oblíbené tance. Říká se, že ovázané nohy
Yao Niang vyvolaly takový všeobecný obdiv, až ji
všechny ostatní dámy z vyšších vrstev začaly
napodobovat.
Počátky tzv. obvazování nohou dívek se děly ve
věku mezi 2-5 roky. Je staré zhruba 2000 let, kdy
mnoho generací čínských žen trpělo neskutečnými bolestmi díky zdeformovaným chodidlům. Celou dobu růstu byla chodidla odsouzena ke svazování, protože pokud se ustalo se
svazováním, noha začala přerůstat. Malá
chodidla, tzv. třípalcové lotosy, byla největší
předností žen. Díky nim byla chůze velmi lehká,
vrávorající, pohled na potácející se ženu
vzbuzoval snahu chránit ji a hlavně malá nožka
se stala symbolem ženskosti, symbolem nej-
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intimnějšího místa a hrála velkou roli při
dotýkání jako předehry k sexu.
Techniky, jak docílit malé nožky, byly různé.
Jedním z postupů bylo namáčet nohy do zvířecí
krve s příměsí bylin, po několika hodinách
následovalo ostříhání nehtů a zlomení v nártu
s obvázáním jakoby do kopýtka pruhem látky
o délce 3-6 metrů. Někdy byly postupy drastičtější. Ponechání délky palce, stočení ostatních prstců a jejich poskládání na spodní část
chodidla, ovázání a zatížení obrovským kamenem, aby došlo ke zlomení, pak se jen
chodidla stále stahovala, aby nerostla a byla
malá. Pod tímto stálým tlakem se postupně
láme klenba nártu a vystupuje nahoru tak, že
váha těla spočívá jen na zadním okraji pat.
Zlomením nártu se mění poloha špičky a paty
nohy z horizontální na vertikální, až nakonec
stojí proti sobě a do úzké mezery mezi nimi lze
vložit nějaký předmět. K obvazování nohou byly
dívky a později i ženy odkázány po celý život.
Velké nohy se staly symbolem hanby pro budoucího manžela, proto musela nevěsta před
sňatkem budoucí tchýni ukázat délku chodidel. Pokud byla delší než 10 cm, znamenala
konec svatebního veselí a pohrdání. Před sto
lety (v roce 1911) byla tato praktika v Číně
zakázána.
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Tradiční relaxační pobyt
spojený se vzděláváním členů
a sympatizantů
25. 5. – 27. 5. 2018
MUDr. Marie Součková, 1. viceprezidentka ČPS,
Lékařské podiatrické centrum, Praha
V podvečer 25. 5. 2018 se postupně scházejí
za krásného počasí účastníci relaxu a mají
možnost na společné večeři diskutovat s nově
zvoleným prezidentem společnosti MUDr.
Miroslavem Kolibou. Po celodenním sjezdu je
znát únava a na sobotu nás čeká velký výlet
do nedalekého Nového Města nad Metují.
V sobotu brzy po snídani odjíždíme auty do
Nového Města nad Metují, kde začíná I. Food
Art Festival se zábavou, grilováním, nabídkou
různých pokrmů a nápojů a také makrobiotické stravy. Někteří ochutnávají žabí stehýnka,
netradiční lízátka a zdraví prospěšné nápoje.
V 11 hodin procházíme nádhernými prostorami zámku, pozorně sledujeme výklad průvodce, který nám ukazuje i prostory běžně
návštěvníkům nedostupné – např. černou
kuchyni s dobovými recepty, výtahem na
dopravu jídla do vyšších pater a překrásné
budoáry. Posléze vyšlapeme na máselnici –
zámeckou věž a nemůžeme odolat překrásnému rozhledu do všech stran. Obrovskou

zajímavostí je most, který byl postaven v roce
1910 architektem Jurkovičem. Ten se zde
nechal inspirovat lidovými stavbami z Valašska. Most je jedním ze sedmi architektonicky
významných mostů ČR.
Krásné sobotní odpoledne plné slunce nás
láka na procházku nádhernou přírodní rezervací NATURA 2000 podél břehu řeky
Metuje do Pekla. Odtud, po příjemném posezení za zvuku country kapely, občerstveni výbornou polévkou „žůrek“, se vydáváme na
prohlídku Hospitalu Kuks. Za zmínku stojí
mimo jiné návštěva Lapidaria a druhé nejstarší apatyky ve střední Evropě – Apatyky
u granátového stromu, kde jsou ještě k vidění
z daného období nádoby vyřezané z lipového
dřeva a máčení pro barevnost v býčí krvi.
V hospitalové kapli si vyslechneme nádherné
dobové písně hrané na středověké nástroje.
Po návratu do hotelu rychle povečeříme a hurá – začíná souboj družstev v bowlingu. První
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družstvo nasazuje vysokou laťku, ale druhé
družstvo má ještě šanci v odvetě. Bohužel
výkon prvního družstva nepřekonávají. Sláva
vítězům, čest poraženým a jdeme se občerstvit výborným růžovým vínem.
Celé nedělní dopoledne věnujeme GDPR
v praxi pedikérky. MUDr. Marie Součková hovoří o nutnosti vymezení, omylech a i sankcích. Další část je věnována problematice
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zarůstajících nehtů, typů ošetření, kam až
může pedikérka z hlediska zákonem vymezených kompetencí. MUDr. Jaroslav Lux hovoří i o možnosti využití Metody Arkady
a předvádí výsledky své činnosti včetně
novinek.
Víkend velmi rychle uběhl, atmosféra byla
úžasná a s vřelým rozloučením se vydáváme
každý do svých domovů.

Soutěžní otázka
Které přípravky firmy Schulke používáte
ve své provozovně?
Odpovědi zasílejte s označením SOUTĚŽ na e-mail: kopeceli@seznam.cz do 15. 9. 2018.
Vyhrává první, třetí a sedmá správná odpověď.
Odpovídat může každý čtenář Podiatrických listů!
Výherci budou kontaktováni e-mailem, mohou se těšit na Octenisept gel, klíčenku
a ubrousek na brýle. Jejich jména se dozvíte v čísle 3/2018 a na FB ČPS.
Výsledky soutěže v PL 1/2018:
Správná odpověď zněla: Kerasal mast
Celkem přišlo 9 správných odpovědí, výherci paní Kolafová Pavla, Výmolová Jana a pan Mgr. Kul Artur
obdrželi dárkové balíčky od firmy Galderma-Spirig Czech & Slovak republic poštou. Gratulujeme!
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Projekt zdravá dětská noha

- Vítkův chodník
na ZDRÁVCE v Chebu
Jmenuji se Kateřina Štochlová, původně jsem
pracovala jako fyzioterapeutka s praxí 22 let ve
zdravotnictví, nyní učím na SZŠ a VOŠ Cheb
odborný výcvik oboru masér sportovní a rekondiční. Stále hledám nové a potřebné
aktivity pro vzdělávání svých žáků. Asi před 10
lety jsem sama absolvovala kurz Vítkův
chodník s paní Ivanou Kamencovou. Díky
projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji jsem
mohla objednat některé pomůcky, jako
podoskop, labilní plochy atd., a absolvovat
školení s MUDr. Součkovou. Postupem času
jsme se dopracovali k velmi potřebné péči,
k péči o zdravou nohu. Projekt nabízí prevenci
plochonoží, korekci vad, cvičení, masírování,
stimulaci. Zdravá noha je jako základy pro
rodinný dům. Má zásadní vliv na správné
držení těla, dobrou funkci posturálních svalů,
dýchání, stabilitu, koordinaci i na psychiku.
Žáci oboru masér sportovní a rekondiční
mohou absolvovat kurz s autorkou projektu
Vítkův chodník, paní Ivanou Kamencovou,
a s jejím souhlasem. Pod odborným dohledem
učitele odborného výcviku pak v rámci Studentského centra zdraví spolupracují s mateřskými školami v Chebu i okolí.
Spojili jsme zkušenosti a informace z kurzu,
odborné znalosti a dovednosti z odborného
výcviku žáků v projekt, který jsme nabídli
mateřským školám, v nichž naši žáci oboru
sociální činnost praktikují. Zájem byl obrovský.
Starší děti ze školek jsme pozvali k nám na
zdrávku. Připravili jsme pro ně stanoviště
s pohádkou, s cvičením, s cvičením na labilních
plochách, s automasáží akupresurními pomůckami, s masážemi, s aplikací parafínu,
s využitím lávových kamenů, s edukačním
projektem pro děti „Vzpřímení a pokřivení“

Kateřina Štochlová, učitelka
odborného výcviku SZŠ Cheb

McKenzie Institutu. Jedná se o animovaný film
a pracovní listy pro děti. Forma je zábavná a zároveň edukační. Děti v současné době nahrazují aktivní pohyb pasivním trávením volného času. Obsah filmu jim vtipnou a zábavnou formou vysvětluje, proč je lepší být vzpřímený než pokřivený.
V rámci projektu žáci provádějí orientační
vyšetření na podoskopu.
Oslovili jsme na jaře letošního roku možná 200
dětí, některé učitelky mateřských škol si potvrdily důležitost zařazovat do svých příprav
cvičení dětské nožky, seznámily se s novými
pomůckami, které by mohly ve školkách
využívat. Děti strávily příjemné dopoledne
u nás ve škole a naši žáci zase získali zkušenost
s komplexní péčí o dětského klienta.
Ráda bych v tomto projektu pokračovala a nabídku ještě rozšířila. Pokusím se oslovit lékaře
ortopeda, aby nám pomohl včas podchytit
závažnější oslabení nebo počínající vady
dětské nohy. Nabídneme program dalším
školkám. Záměrem je též vybudovat ve škole
bosou stezku, přírodní Kneippovy chodníčky či
Priessnitzovy koupele.
V červnu naše škola organizuje projektový den
pro školky, školy základní i střední - Cesta za
zdravím. Tématy jsou prevence nemocí a bezpečné prázdniny. Máme mnoho stanovišť,
která žáci připravují se svými učiteli, a bohatý
doprovodný program připravený partnery.
Jedním z nich bude také spolek Bosá turistika
a samozřejmě Vítkův chodník.
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Sorelex a jeho možnosti využití
u pacientů se syndromem
diabetické nohy

Diabetologie náleží k oborům, které se věnují
podiatrické problematice u svých pacientů a léčbě chronické rány v rámci syndromu diabetické
nohy. Podiatrickou péči vyžadují především
diabetici s diagnostikovanou polyneuropatií
a cévním postižením nohou, s deformitami chodidel, kteří jsou náchylnější ke vzniku ulcerace.
Tyto nemocné je třeba preventivně edukovat
a vést k samostatné péči o nohy. Při vzniku
ulcerace je třeba včas zahájit lokální léčbu.
Diabetolog - podiatr pečuje v takovém případě
o chronickou ránu podobně jako je tomu v dalších
oborech (dermatologie, chirurgie, geriatrie, angiologie atd.). Výskyt rány na chodidle často
postihuje diabetiky s řadou dalších zdravotních
komplikací, je etiopatogeneticky multifaktoriální
a klinický obraz heterogenní. Úspěch léčení i přes
využití všech dostupných a nejmodernějších
léčebných metod bývá nejistý. Nezbytným
předpokladem vyhojení rány je metabolická
kompenzace, zvládnutí infekce v ráně a chirurgického výkonu, eliminace tlakové zátěže na
ulceraci, dostatečné cévní zásobení periferie
nohy. Splnění těchto atributů dotváří požadavek
na průběžné ošetřování ulcerace lokálními prostředky. Novým prostředkem pro lokální léčbu je
antimikrobiální krytí Sorelex.
Sorelex
Sorelex kombinuje účinek dvou aktivních látek.
Antimikrobiální efekt je zajištěn pomocí octenidinedyhydrochloridu, který účinným způsobem
čistí ránu. Současně se jedná o látku, která je
velmi bezpečná, nevstřebává se do oběhu a pro
kožní buňky vykazuje velmi nízkou míru cytotoxicity. Hyaluronan sodný pomáhá startovat hojící procesy, aktivně podporuje růst nových
granulací a napomáhá angiogenezi. Díky svému
složení se Sorelex jeví jako komplexní krytí
s širokou možností využití především v léčbě
chronických, infikovaných ran.

Kazuistika
Jedná se o 72letého pacienta s plantární neuropatickou ulcerací pod malíkem na pravé noze.
Ulcerace vznikla následkem dlouhodobého
otlaku, který nebyl pedikérsky ošetřován.
Ulcerace byla při zjištění o velikosti 15x22 mm do
hloubky 6mm, klinicky bez infekce, bez píštěle,
s měkkou spodinou, bez nekróz, na rtg bez
osteolýzy skeletu nohy. K lokální léčbě byl
indikován Sorelex. K ošetřování rány byl edukován pacient a rodina. Sorelex je aplikován na
ránu po celou dobu léčby. Pacient má doporučen
klidový režim, eliminaci tlakové zátěže na chodidlo, k dispozici má podpažní berle. Z důvodů
rizika upadnutí nebyla doporučena odlehčující
poloviční bota. Ke kontrolám pacient dochází
1x za 2 týdny s ošetřením ulcerace debridementem. Dochází k pozvolnému vyplňování ulcerace
granulacemi a celkovému zmenšení. Převaz rány
pacient doma provádí každý 2. den, při sejmutí
a výměně krytí má doporučenou toaletu oplachovým roztokem.
Závěr
Současné možnosti léčby chronické rány umožňují „ušít pacientovi ošetřovatelský režim na
míru“ tak, aby z léčby profitoval. Krytí Sorelex
rozšiřuje možnosti léčby chronické rány. V popisovaném případě bylo krytí efektivní, velmi dobře
tolerováno. Pomohlo redukovat biofilm, krvácivost a sekreci na spodině rány. Podpořilo granulaci spodiny rány a hojení. Během téměř tříměsíční léčby nebylo třeba nasazovat antibiotika
anebo indikovat chirurgický zákrok na noze.
Při léčbě chronické rány je nezbytný správný
výběr vhodného primárního krytí a poskytnutí
pomůcek ke komplexnímu ošetřování jako např.
oplachový roztok, sekundární krytí, obvazy, náplast, pruban, popř. krátkotažná obinadla.
V případě odlehčujících pomůcek je třeba posuzovat vhodnost používání pomůcky individuálně dle schopností pacienta (podpažní berle,
polobota, zdravotní obuv).
MUDr. Jana Pecová, FNuSA Brno
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Vliv komplexní fyzioterapie
na klenbu nožní u plantární
Mgr. Et Bc. Lenka Šmídová,
fasciitídy
Fyzio Smile s. r. o., Kroměříž
Pokračování článku z PL č. 1/2018

Výsledky

První vědecká otázka zněla, zda existují statisticky významné rozdíly v léčbě mezi komplexní fyzioterapií a nenádorovou radioterapií
v dopadu na nožní klenbu ve vybraných parametrech ve sledovaném období 6 a 14 týdnů od
počátku terapie.

týdnů po cvičení v Redcordu). Tedy z původních
průměrných hodnot pata – odval 87 – 92 kg/sec
vzrostla průměrná hodnota pata – odval na 94 –
103 kg/sec. Z toho můžeme usoudit, že ovlivněním myofasciálních řetězců došlo k lepší

Tabulka 1 Výsledné hodnoty vertikální složky reakční síly po 6 týdnech léčby
H1
skupina

průměrná hodnota
pata (kg/sec)

průměrná hodnota
odval (kg/sec)

průměrná hodnota
diference (kg/sec)

A fyzio

87

± 12,3

92

± 12,45

5

± 3,2

B rtg

92

± 17,8

96

± 17,7

4

± 4,7

Tabulka 2 Výsledné hodnoty vertikální složky reakční síly po 14 týdnech léčby
H3
skupina

průměrná hodnota
pata (kg/sec)

průměrná hodnota
odval (kg/sec)

průměrná hodnota
diference (kg/sec)

A fyzio

94

± 15

103

± 14,5

10

± 3,9

B rtg

97

± 15,4

99

± 15,4

2

± 5,3

Prvním hodnoceným parametrem byla vertikální složka reakční síly během stojné fáze
krokového cyklu (pata – odval). Ideální křivka je
dvouvrcholová s prvním a druhým maximem,
mezi nimi je fyziologický propad (obrázek 3).
Tabulky 1 a 2 shrnují výsledné hodnoty vertikální
složky reakční síly po 6 a 14 týdnech léčby
u skupiny A fyzio a skupiny B rtg).
Z měření vyplývá, že po léčebné intervenci po 6
týdnech po začátku léčby u skupiny A fyzio došlo
k mírnému posunu rozdílu průměrných hodnot
mezi prvním a druhým maximem. Tento rozdíl
mezi maximy se zvýraznil a byl statisticky
významný po 14 týdnech od počátku léčby (8
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biomechanice nohy, která se projevila lepší
dynamikou pohybu ve vertikální složce reakční
síly. V tomto zlepšení hraje významnou roli
plantární fascie, která asistuje při absorbci
zátěže ve fázi zatěžování nohy tělesnou váhou
(loading), což odpovídá prvnímu maximu křivky.
Plantární fascie je také zapojena do chůze ve fázi
odlepení prstů (push – off), což odpovídá
druhému maximu křivky. U skupiny B rtg jsme
naměřili opak. V porovnání prvního a druhého
měření jsme zjistili minimální rozdíly mezi
maximy křivky, což znamená zhoršení dynamiky
pohybu nohy. Při prvním měření po 6 týdnech
léčby byly maxima 92 – 96 kg/sec, při druhém
měření došlo k poklesu průměrných hodnot
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Na obrázku 2 je křivka vertikální složky reakční síly,
kde F1 je 1. maximum křivky, F3 je 2. maximum křivky,
F2 je údolí (propad) a B.W je tělesná váha.

mezi maximy na 97 – 99 kg/sec. Toto zjištění si
vysvětlujeme tím, že vlivem analgetické odpovědi po nízkodávkové radioterapii se pacienti
vrátili ke svému původnímu stereotypu chůze,
který vedl ke vzniku plantární fasciitídy.
Na základě měření můžeme tedy konstatovat,
i když nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly v přístupu obou terapeutických metod
v prvních 6 týdnech léčby, že došlo u skupiny A
fyzio k mírnému posunu rozdílu průměrných
hodnot mezi prvním a druhým maximem oproti
skupině B rtg. Může to znamenat, že léčba
fyzioterapií zaměřená na plantární fascii má
lehce lepší efekt než léčba zaměřená na
odstranění patní ostruhy s analgetickým efektem.

ideální hodnotu špičkového tlaku. Obě léčebné
intervence mají stejný dopad na klenbu nohy
v parametru špičkový tlak na patě ve sledovaném období 6 týdnů od začátku terapie. Na
základě průměrných hodnot měření můžeme
ale konstatovat, že ve skupině A fyzio je menší

Tabulka 3 Výsledné průměrné hodnoty špičkového tlaku obou měření u skupiny A fyzio a skupiny B rtg

skupina

měření
6 týdnů (kPa)

měření
14 týdnů (kPa)

diference
(kPa)

zlepšení/
zhoršení v %

A fyzio

311

± 15

268

± 48,8

-39

12

B rtg

362

± 15,4

530

± 114,2

30

30

Dále můžeme konstatovat, že vliv cílené fyzioterapie metody Neurac cvičení v Redcordu, má
statisticky významný rozdíl na klenbu nohy ve
sledované vertikální složce reakční síly oproti
skupině B léčené nenádorovou radioterapií v období 6-14 týdnů od počátku terapie.
Druhým sledovaným parametrem byl špičkový
tlak na patě bolestivé nohy. Dle Perry a Burnfield
(2010) by měl plantární tlak pod patou v ideálním
případě být 230 kPa. Velikost plantárního tlaku
a způsob jeho distribuce jsou jedním z ukazatelů
funkce nohy. Čím větší špičkový tlak, tím více
dochází k přetěžování části nohy, kde byl
naměřen, a to má negativní dopad na celkovou
dynamiku nohy při chůzi. Pokud se tedy špičkový
tlak sníží, dochází k lepšímu rozložení sil v chodidle a lepší distribuci tlaku na jednotlivé části
nohy. Tabulka 3 znázorňuje shrnutí výsledných
hodnot špičkového tlaku na patě bolestivé nohy
u obou skupin.
U obou skupin jsme zaznamenali v prvním
měření po 6 týdnech léčby hodnoty převyšující

hodnota špičkového tlaku než ve skupině B rtg.
Což může znamenat, že léčba zvolená ve skupině
A fyzio je o něco efektivnější, než aplikace
nízkodávkovou radioterapií. Tyto hodnoty ale
nejsou statisticky významné.
Na základě výsledků měření dále můžeme tvrdit,
že vliv fyzioterapie u skupiny A fyzio měl
statisticky významný podíl na hodnotu špičkového tlaku, kdy došlo k jeho snížení a tedy
k lepšímu rozložení tlaku na noze, kdežto ve
skupině léčené radioterapií došlo ke zvýšení této
hodnoty. Opět si to vysvětlujeme návratem
k původnímu stereotypu chůze po analgetickém
účinku radioterapie.
Obě měření nás vedla ke zjištění, že pokud se
cíleně pracuje na vyvolávající příčině mechanického přetížení, která vede ke vzniku syndromu plantární fascie, je dopad na klenbu nohy
a biomechaniku chůze mnohem efektivnější, než
když se aplikuje analgetická strategie léčby, která
však postihuje pouze důsledek, nikoliv příčinu
vzniku.
pokračování v příštím čísle
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Program
9.00–9.20 hodin
9.20–10.20 hodin
10.20–10.50 hodin
10.50–11.00 hodin
11.00–11.30 hodin
11.30–11.50 hodin

11.50–12.50 hodin
12.50–13.10 hodin
13.15–13.30 hodin

Prezence
Dezinfekce pro praxi, Mgr. Stanislav Šurín, PhDr., Schulke s.r.o.
Zdravá chůze v bosobotách – Mgr. Petr Exnar, Bosoboty leguano
Freebody s.r.o.
Keramické frézky – Jana Výmolová
Přípravky na onychomykózy a pro diabetiky PODOPHARM
– Mgr. Ing. Aneta Oleszek
Inovativní novinky podologické brusné kloboučky LUKAS
PODO a THERMO s 2 stupňovou tepelnou výstrahou
– Jiří Vykydal, ODEL LABORATORIES, s.r.o./profi-pedikura.cz
GDPR pro pedikérky – Dr. Lenka Pavelková
PECLAVUS profesionální kosmetika pro nohy a chodidla
– Jana Výmolová, Coneta s.r.o.
Losování o 4 knihy – Velká kniha onemocnění nehtů
od ODEL LABORATORIES,s.r.o./profi-pedikura.cz, Jiří Vykydal
Předání certifikátů

SOBOTA 8.
9. 2018

OD 9.00 – 1
3.30 HODIN
VELKÝ SÁL
, VELETRH
WORLD
OF BEAUTY
AND SPA, L
ETŇANY

PODOLO
GICKO-PEDIKÉ
RSKÝ

DEN ČPS

MUDr. Miroslav Koliba, MBA
prezident České podiatrické
společnosti

GARANT

Jana Výmolová
předsedkyně podologicko-pedikérské sekce ČPS

Členové České podiatrické společnosti vstup na veletrh
a Podologicko-pedikérský den ČPS ZDARMA
Nečlenové vstupné na Podologicko-pedikérský den ČPS 500 Kč.
Závazné přihlášení do 20. 8. 2018 na e-mail: vymolovajana@email.cz
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OstraWINA wine and tapas restaurant
Nádražní 45, Ostrava
(zastávka tramvaje - Stodolní)

1 200 Kč
1 500 Kč

9:30 -10:00

Registrace

Body: 6

10:00-10:15
10:15-11:45

ProntoMan Day - úvod - MUDr. Miroslav Koliba, Jana Výmolová
Dermatologie v podiatrii - MUDr. Marie Selerová PhD.

11:45-12:15

Oběd

12:15-13:00
13:00-13:45

ProntoMan v praxi pedikérky - Jana Výmolová
Jak se nebát ošetření diabetika - MUDr. Miroslav Koliba, MBA

13:45-14:00

Přestávka

14:00-14:45
14:45-15:30

Emilia Schubert - ProntoMan - co jste o něm nevěděli
Workshop - Nácvik využití diagnostických pomůcek ke screeningu diabetické nohy

Pro účastníky 10% sleva na všechny produkty ProntoMan

Registrace: podartis@seznam.cz

V příštím čísle PL č. 3/2018 se můžete těšit na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Představení dalších členů vedení ČPS a redakční rady PL
Mgr. Pavla Rybová
Valgózní koleno
Ing. Jana Vašková
Jak můžeme ovlivnit vývoj dětských nohou
Bc. Eva Ptáčková
Kultura podnikání v pedikúře
MUDr. Miroslav Havrda
Kongres Americké podiatrické společnosti ve Washingtonu
MUDr. Jaroslav Lux
Prevence recidiv zarůstání nehtů po rekonstrukci nehtové
ploténky Metodou Arkady – kazuistiky
Jana Výmolová
Práce pedikérky očima klientky
Prim. MUDr. Nedvědová
Rehabilitace po amputaci dolní končetiny
MUDr. Miroslav Koliba, MBA Jak poznat infekci na noze, kdy uvažovat o ATB léčbě
(nejen u diabetiků)
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Program

Cena:
člen ČPS
nečlen ČPS

AKCE A KURZY ČPS
16. 7. 2018 – Produktové školení
ProntoMan®
Služby péče o tělo, Nám. Budovatelů 4,
Katusice, školitel: Jana Výmolová, 6 bodů
8. – 9. 9. 2018 – Barefoot Reha Specialist –
intenzivní kurz MOVE LAB,
Stroupežnického 21, Praha 5,
e-mail: lunga@seznam.cz, 19 bodů
21. 9. 2018 – Kurz práce s BS šponami
Pedikúra Eliška Kopecká, Havlíčkova 430,
Litomyšl, kopeceli@seznam.cz, 8 bodů

15. 11. 2018 – Kineziotejping nejen pro
pedikérky
Salonek motelu Zafír, Ostravská 77, Příbor,
školitel Krestová Lucie DiS.,
vymolovajana@email.cz, 5 bodů

21. 9. 2018 - Produktové školení
ProntoMan®
Podiatrické centrum Medicia, Daliborova
421/15, Ostrava-Mariánské Hory, 6 bodů

19. 11. 2018 – Možnosti nehtové
protetiky a uvolnění nehtových valů –
práce s akrylem se stříbrem
Pedikúra Výmolová Jana, Tyršova 195,
Příbor, vymolovajana@email.cz, 8 bodů

22. 9. 2018 - Podiatrické minimum vyšetření na podoskopu a systémem
PodoCam
Hradec Králové, Foerstrova 1656,
info@medsport.cz, 8 bodů

23. 11. 2018 - Produktové školení
ProntoMan®
Podiatrické centrum Medicia, Daliborova
421/15, Ostrava-Mariánské Hory, 6 bodů

23. 9. 2018 – Výroba vložek firmy Schein
Hradec Králové, Foerstrova 1656,
info@medsport.cz , 8 bodů
6. – 7. 10. 2018 - Podiatrie – fyzioterapie
nohy, Regenerační studio Dajal,
Vyšehradská 43, Praha 2, www.instruct.cz
12. 10. 2018 – Prontoman Day Ostrava,
www.podartis.cz
19. – 21. 10. 2018 - Mimořádný kurz
podiatrie pro lékaře – 218082270
MUDr. Marie Součková, Mgr. Chárová Eva,
www.ipvz.cz, mobil: 261092461,e-mail:
charova@ipvz.cz
22. 10. 2018 – Produktové školení
ProntoMan®
Pedikúra Výmolová Jana, Tyršova 195, 742 58
Příbor, vymolovajana@email.cz, 6 bodů
26. 10. 2018 - Produktové školení
ProntoMan®
Podiatrické centrum Medicia, Daliborova
421/15, Ostrava-Mariánské Hory, 6 bodů
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27. – 28. 10. 2018 – Pozvánka na 33.
Veletrh Beauty Forum München 2018
MUDr. Marie Součková, MUDr. Miroslav
Koliba, MBA, www.podiatrie.cz,
e-mail: podiatrie@gmail.com, do předmětu
e-mailu napište: MNICHOV registrace

www.podiatrie.cz

30. 11. 2018 – Kurz práce s BS šponami
Pedikúra Eliška Kopecká, Havlíčkova 430,
Litomyšl, kopeceli@seznam.cz, 8 bodů
3. 12. 2018 - Zarůstající nehty
v pedikúře
Pedikúra Výmolová Jana, Tyršova 195,
Příbor, vymolovajana@email.cz, 9 bodů
19. – 21. 10. 2018 - Mimořádný kurz
podiatrie pro lékaře – 218082271
MUDr. Marie Součková, Mgr. Chárová Eva,
www.ipvz.cz, mobil: 261092461,
e-mail: charova@ipvz.cz
9. 11. 2018 – Kurz ošetřování
zarůstajících nehtů
Podiatrické centrum Medicia, Daliborova
421/15, Ostrava-Mariánské Hory
11. – 13. 6. 2020 - MEDsport sympozium
Hradec Králové
Hradec Králové, hotel Tereziánský dvůr,
www.medsport.cz

