
Prevence

Lidská noha je po srdci nejvíce zatěžovaným tělesným orgánem, ale je také nejvíce
zanedbávanou částí těla. Aby nám nohy sloužily po celý náš život, je nezbytné jim
věnovat potřebnou péči. Prvním předpokladem k zajištění správné funkce nohou je
osvojení si správných pohybových návyků a dalším je používání vhodné obuvi.

Pravidelný  pohyb  a  cílená  cvičení  jsou  nezbytná  k podpoře  statické  i  dynamické
funkce nohy, přičemž pro obě funkce je důležitá klenba nožní.

Statická funkce nohy - přenáší hmotnost lidského těla

- je zajišťována kostmi nohy, šlachami, vazy

Dynamická funkce nohy - umožňuje pohyb

- zajišťují ji: svaly

Nejdůležitějším  úkolem  obuvi  je  ochránit  nohu  před  nepříznivými  vlivy  vnějšího
prostředí a podporovat její základní fyziologické funkce jako jsou stání, chůze a běh. 
Obuv může zajistit částečnou eliminaci vrozených nebo získaných vad nohou, nebo
se naopak podílet na jejich vzniku. 

Součástí  péče  o  nohy  je  i pravidelná  hygiena  (rovněž  hygiena  prádla  a  obuvi),
koupele, masáže, ošetřování hydratačními krémy. Důležitá je péče o nehty a jejich
stříhání do správného tvaru, tj. do roviny. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Prevence:

Začíná od dětského věku

• Jako první opatření, kterým lze zabránit vzniku plochonoží, je zajištění 
přirozeného vývoje dítěte. 

• Neklást na dítě vysoké nároky, nestavět jej předčasně na nohy a brát ohled na
jeho fyzickou zdatnost. 

• Poskytnout noze prostředí pro přirozený vývoj. 

• Pokud již dítě chodí, tak volit procházky úměrně k jeho možnostem.



• Od narození – volnost a dostatečný prostor pro nožičku v dupačkách, pozor 
na ponožky, capačky apod.

• Neomezovat funkci exteroreceptorů

• Kvalitní obuv až po stabilizaci samostatné chůze

• Dodržovat pravidla správného obouvání, hygienické návyky, zvykat nohy na 
různorodý měkký terén

Prevence u diabetiků

• pravidelná hygiena, 

• denní prohlížení nohou, 

• omezit vliv zevních faktorů: otlaky nejčastěji z nesprávné obuvi, možnost 
tvorby spálenin, pozor na drobné úrazy a dekubity, ragády, plísňové infekce a 
záněty

• Profylaktická obuv pro diabetika

• Bavlněné nebo vlněné ponožky

• Nekoupat v horké vodě

Prevence :

syndrom diabetické nohy nutnost kvalitní péče o nohy-profesionálem a kvalitní 
diabetická obuv. 

• Výběru obuvi by se měla věnovat zvýšenou pozornost.

• Vhodná je speciální diabetická obuv.

•  Velice důležitý je výběr vhodné zdravotní obuvi nejlépe na protetickém 
pracovišti.

• Ponožky pro diabetiky 

• neměly by nohu škrtit, zařezávat se a neměly by tlačit. 

• speciální konstrukce lemu umožňuje pohodlné nošení bez škrcení nebo 
sjíždění a rolování. 

• špice je hladká s nehmatným švem proti vzniku otlaků a konečná úprava 
ponožek speciální aviváží s účinnou látkou nerozpustnou ve vodě zajišťuje 
antimikrobiální efekt trvající po dobu životnosti ponožek. 




