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Zašli jsme se podívat do Lékařské-
ho podiatrického centra, které ve-

de primářka MUDr. Marie Součková. 
Milé přijetí, příjemné, relaxační pro-
středí, ordinace  se špičkovým přístro-
jovým vybavením, odborné vyšetření 
paní primářky až po precizní pedikér-
ské ošetření patří ke standardu jeho 
služeb. 

 Paní primářko, z Vaší dlouholeté 
zkušenosti  –  věnují  u  nás  lidé  no-
hám potřebnou péči? 

Péče o nohy u nás není dostatečná. 
Více pozornosti věnujeme vzhledu ze-
vnějšku, především pleti, vlasům, více 
pečujeme o ruce, ale nohy schovává-
me v botách, a tak si jich tolik nevší-
máme. S příchodem teplého období 
se najednou stávají nohy centrem naší 

Komplexní péče o nohy
V  České  republice  existují  centra  komplexní  podiatrické 
péče,  která  jsou  určena  pacientům  s  bolestmi  nohou, 
trpícími nemocemi, které mohou zhoršovat funkci dolních 
končetin, mají otlaky, mozoly, zarůstající nehty, deformity 
prstců, atd. Centra jsou vybavena moderními diagnostickými 
přístroji a pracují v nich odborníci na danou problematiku.

pozornosti, zejména žen. V otevřené 
obuvi jsou více vidět a s pestrobarev-
ností lučních květů se barevná škála 
odráží i na nehtech nohou, bez ohledu 
na jejich kvalitu, zarůstání nebo one-
mocnění.

 Jak by měla vypadat správná pé-
če o nohy? 

Především je nutné si uvědomit, 
že péčí o nohy nemáme na mysli 
jen hygienu nohou. Ta by měla být 
samozřejmostí od útlého věku. Do 
péče o nohy patří přiměřené zatě- 
žování celého pohybového aparátu 
různými sportovními aktivitami s vy-
loučením převahy jednostranného 
zatěžování. Pohybové aktivity musí 
být vyvážené. Nohy je nutné správ- 
ně obouvat. V dětském věku bota no-

hu formuje, dítě by nemělo nosit boty 
po starším sourozenci, obuv by měla 
mít pevné vedení paty, měla by být 
dostatečně prostorná, ohebná, vyro-
bena z kvalitních kožených materiálů, 
s nadměrkem v délce 15 mm. Dal-
ším pravidlem je, že obuv používá-
me k určenému účelu, tzn. sportovní 
obuv jen na sport, společenskou obuv 
jen na společenské akce, atd. Velmi 
málo z nás využívá profesionálního 
ošetření nohou pedikérem. Mnohdy 
špatné ostříhání nehtů vede k vlek-
lým problémům se zarůstáním nehtu, 
zánětům, opakovanému odstraňování 
nehtové ploténky, různým deformi-
tám prstců.

Často v ambulanci vidím u diabe-
tiků špatnou péči o nohy. Tito pacienti 
by především neměli správnou péči 
o nohy podceňovat. 

Nohy nás nosí celý život, zaslou-
ží si naši pozornost a hlavně kva- 
litní péči.

 Dá se patřičnou péčí předejít ně-
kterým  pozdějším  obtížím  a  one-
mocněním?  Můžeme  i  ve  vyšším 
věku ještě leccos napravit? 

Rozhodně ano. Jednou ze základ-
ních podmínek správné péče je hy-
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giena nohou, stříhání nehtů rovně, 
ošetření vhodným krémem, střídání 
obuvi, přezouvání nejen ve škole, ale 
i v zaměstnání, pravidelné udržování 
nohou v kondici jednoduchými cviky. 
Objeví-li se nějaké problémy, nečekat 
a vyhledat odbornou pomoc.

V dospělém věku již při výskytu 
různých deformit prstců a změn kle-
neb je třeba podstoupit odborné lé-
kařské vyšetření, nejlépe podiatrické, 

a dle výsledků zvolit správnou obuv 
s aplikací individuální vložky. Neza-
pomínat na cvičení svalstva nejen no-
hou, ale celého těla. Důležité je pama-
tovat na stravování, pohyb, otužování, 
hýčkání wellness procedurami nohou 
a nebát se svěřit své nohy do péče od-
borně vyškoleného pedikéra.

 Jaké  služby  poskytuje  Vaše  po-
diatrické  centrum? V  čem  spočívá 
jeho komplexní péče? 

Naše lékařské podiatrické centrum 
nabízí vyšetření a diagnostiku v obo-
rech ortopedie a traumatologie pohy-
bového ústrojí včetně ultrazvukového 
vyšetření. Dále poskytujeme kom-
plexní podiatrické vyšetření a analýzu 
chodidel pomocí podobarometrie, vy-
šetření chůze, stoje, stavu držení těla, 
uvolnění ev. zjištěných blokád pomocí 
manuálních technik, zatejpování a do-
poručení správné obuvi, individuální 
vložky nebo jiné pomůcky s instruk-
táží potřebných cviků a režimů v ná-
vaznosti na rehabilitaci a v případě 
nutnosti na další specializovaná pra-
coviště, kliniky. 

Naše centrum nabízí služby v ob-
lasti péče nejen o nohy. Ošetření 
nohou provádí mistryně ČR v Profi 
pedikúře se zaměřením rovněž na pro-
blémy zarůstajících nehtů, defekty 
nehtové ploténky a nedílnou nabídku 
tvoří wellness procedury.

 Služby  vašeho  centra  jste  teď 
rozšířili o novinku – v čem spočívá? 

Jedná se o nabídku nového typu 
péče se zcela přírodními produkty 
Sparitual, určené pro všechny, kdo 
chtějí o své ruce, nohy a nehty řádně 
pečovat. Produkty navozují propojení 
mysli, těla a duše, a proto jsou vhodné 
obzvláště pro těhotné, imunitně osla-
bené jedince, diabetiky, revmatiky, 
pro pacienty po onkologických one-
mocněních.

Péče Sparitual obsahuje jemné 
vůně s léčebnými přínosy, produkty 
jsou 100% vegan, nejsou testovány 
na zvířatech a jsou bez syntetických 
barviv, bez konzervačních látek, pa-
rabenů, umělých barviv a parfémů. 
Laky Sparitual neobsahují nebezpeč-
né a toxické látky, jsou bez di-butyl 
ftalátu, toluenu, kafru, formaldehydu 
a formaldehydové pryskyřice. Každá 

žena chce být krásnou, a proto by mě-
la vyhledávat kvalitní zdravotně nezá-
vadné produkty. 

Lékařské podiatrické centrum na-
jdete v Maiselově ul. 25/4 v centru 
Prahy, pár kroků od Staroměstského 
náměstí. Kontakt: tel. 602 182 323, 
email: lekarskecentrum@seznam.cz.  
Můžeme vřele doporučit.

(red)

SLEVOVÝ KUPÓN 
(Lékařské podiatrické centrum, 
Maiselova 4, 110 00 Praha 1,

poskytne čtenářům Revue 
50plus ve věku nad 50 let 15% 
slevu na jednorázové ošetření. 
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