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P
rvní lékařské podiatrické cen-
trum registrované u odborné
společnosti na Vysočině fun-
guje v rámci ortopedické am-
bulance ortopeda Radka Čer-

ného v Poliklinice Žďár nad Sázavou.

Co je podiatrie, abychom si ji nepletli s pe-
diatrii?
Pediatři se starají o naše děti. Podiatrie

je lékařská specializace, která komplexně
řeší naše nohy. Konsultace, diagnostiku a
terapii obtíží, samozřejmě včetně pre-
vence. Na jednu stranu je to úzké zamě-
ření na jednu část těla, ale širokou opti-
kou více lékařských oborů, což je efek-
tivní přidaná hodnota.

Ortopedie je operační obor. Vy ale nabízíte
i jinémožnosti řešení.
Ano, takřka dvacet let se specializuji na

korekční operace deformit přednoží a to
jemoje know- how, které snažím stále
zdokonalovat amám klientelu od Hodo-
nína po Prahu. Ale čím jsem starší tak
vnímám operace s větší pokorou a v šir-
ších souvislostech, protože každá operace
má rizika. Nestačí mít jenom precizně
zvládnuté operační techniky. Abychměl
autentickou zpětnou vazbu, chci mít
vlastní zkušeností s neoperační, konzer-
vativní terapií. Pakmohu teprve opravdu
zodpovědně porovnávat výsledky i rizika
obou přístupů, abych dokázal vybrat op-
timální individuální léčebný plán. Dopl-
ňuji si vzdělání v například v rehabilitaci.
Není mojí ambicí stát se kvalitním fyzio-
terapeutem, ale dokázat efektivněji ko-
munikovat a spolupracovat se specialis-
tou. Druhou hlavní formou konzervativní
terapie je aplikace ortopedických funkč-
ních vložek.

Ortopedické vložky se dají pořídit v lékár-
ně či prodejně zdravotních potřeb. Nabíd-
ka je velmi široká, co vy doporučujete?
Běžné ortopedické vložky, kterémají

obvyklé vyvýšení pro podélnou a příčnou
klenbumůžeme snadno pořídit v mnoha
variantách, z různýchmateriálů, v růz-
ných cenách. Do správné obuvi, pro
zdravé nohy je to naprosto dostatečné.
Jenomžemoderní člověk chodí hlavně po
nepřirozených, tvrdých površích, často v
nevhodných botách. Proto osmdesát
procent z nás vykazuje nějakou funkční
poruchu chůze. To znamená, žemá něja-
ký problém při dopadu, ve stojné fázi či

při odrazu nohy v krokovém cyklu. Naše
nohy se snaží dysfunkci vykompenzovat,
ale po určité době se vystupňované
obrannémechanismy obrací proti nám, a
nohy poškozují, což zapříčiňujemnoho
bolestivých obtíží, od patní ostruhy, po
bolesti achilovky. Funkční ortopedické
vložky revitalizují a aktivují přirozenou
biomechaniku chůze, ponoukají nohy,
aby se sami zase vrátili ke přirozenějšímu
pohybu.

Existují i ortopedické vložky zhotovené na
míru. Předpokládám, že to je výhodnější.
Protetik zhotoví otisk nohou a z tohoto

statického snímku zhotoví vložky při-
způsobené namíru. To je ale obvykle je-
nom lepší provedení klasických kupova-
ných vložek. Funkční vložky se liší prin-
cipiálně. Nejsou otiskem statického sta-
vu, ale vychází z analýzy pohybu, chůze a
zátěže s ohledem na stav celých dolních
končetin, to znamená osy, stabilita a

hybnost nosných kloubů. Ve světě je za-
vedeno a desetiletími praxe ověřeno ně-
kolik renomovaných konceptů funkčních
vložek. Vycházejí z výsledků rozsáhlých
výzkumů na velkých souborech, kdy au-
toři definovaly hlavní komponenty ně-
kolika nejčastějších vad. Stélkymají již
3D tvarově nastavenou bazální korekci v
základu, načež se dají dále jednoduše in-
dividuálně doupravovat. Funkční vložky
nejsou k životu nezbytné a jsou drahé.
Stejně jako například rovnátka na zuby,
ale ve správné indikaci je benefit nezpo-
chybnitelný.

Na vašichwebových stránkách prezentu-
jete i přístrojovoumedicinální pedikúru.
V čem je jiná, než klasická pedikúra?
Při péči o nohy nemůžeme opomenout

stav kůže a nehtů, což se bohužel často
přehlíží a podceňuje. I v této problemati-
ce se vývoj nezastavil, bohužel ve Žďáře a
okolí byla doposud dostupná pouze oby-
čejná, mokrá pedikúra – vanička a skal-
pel. Tak jsem to změnil. U přístrojové pe-
dikúry se používá vysokootáčková fréza
s různými titanovými, diamantovými či
keramickými nástavci. Minimalizuje se
tím riziko poranění, což je mimořádně
důležité zvláště u diabetiků. V rámci po-
diatrického centra osobně garantuji
špičkové přístrojové vybavení a kompe-
tentní personál. Vyškolené zdravotní se-
stry, které absolvovaly certifikovaný kurz
péče o nohy na diabetologii IKEM v Praze
amají zkušenosti z několika renomova-
ných pracovišť přístrojové pedikúry.

Takže o nohy je u vás postaráno.
Snažíme se, ale bez důležité spolupráce

s pracovišti chirurgie, cévního lékařství,
diabetologii a tak dále, by to nebylo
komplexní. Na to, jak jsou pro nás nohy
důležité k pohybu amobilitě jsou často
tak samozřejmě opomíjeny a zanedbá-
vány. Přitom jsou jako základy domu. Ty,
když nebudou kvalitní, tak se problémy
přenesou do zdí i střechy. Proto nás trápí
některé zdánlivě nesouvisející obtíže po-
hybového aparátu a často se řeší důsled-
ky, když příčina tkví v nějaké nepravosti
v oblasti našich nohou. Zasloužily by si
obecně větší pozornost. Mimochodem
jenomnohám vděčíme za to, že jsme se
vyvinuli jako homo sapiens, v člověka
moudrého. Protože jakmile naše nohy
zvládly pohyb po dvou, uvolnili se ruce
pro všechnymožné činnosti, což zásadně
podmínilo rozvoj našehomozku. Tak na
tomysleme.

Přístrojová pedikůra.

Operace deformit přednoží.


