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U diabetiků se objevuje poměrně široké spektrum
komplikací a není vynechán ani pohybov,ý aparát.

Léty daná vyšetření očního pozadí, sledování hladi-
ny glykemie a nyní glykovaného hemoglobinu, se je-
víjako obvyklé. Preventivně by mě|i všichni diabeti-
ci docházet v pravidelných intervalech na podiatrické
vyšetření a h|avně alespoň jedenkrát ročně by měli
mít provedenou analýzu chodidla na tenzometrické
desce. Otevřené chronické rány na chodidle jsou
dlouhodobým problémem a vyžadují si velké nároč-
nosti na péči, omezují v pohybu a nesou s sebou
mnoho dalších problémů. Zjištěním míst enormního
přetížení při počítačové analýze dokážeme včasnou
aplikací správné stélky tlaky na chodidle zmenšit,
odlehčit místa možné ulcerace, zlepšit k|enbu nohy
a tím ovlivnit i bolesti nebo zmírnit progresi potíží ve
vyšších etážích.

Go je to podiatrie?

Podiatrie je obor, ktený komplexně řeší chorobné
stavy nohou a pátrá po příčině potíží celého pohy-
bového aparátu. Vyšetřeníje určeno klientům, kteří
trpí na bolesti nohou, trpí nemocemi, které mohou
zhoršovat funkci dolních končetin (diabetici, stavy po
CMP, revmatici, osoby s lymfedémem, po onkologic-
kých onemocněních apod,), mají otlaky, mozoly, za-
růstající nehty, deformity. prstců, bolesti zad, kloubů
atd, K vyšetření se využívá diagnostických přístrojů
- podoskopu, termopodometru, RS scanu= tenzo-
metrické desky, kde se hodnotí rozložení tlaků na
chodidlech,
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Komplexní podiatrické vyšetření

- obnáší podrobný odběr anamnézy se zaměřením
nejen na nohy, nosný aparát, a|e i na úrazy, cévní
mozkové příhody, revmatická onemocnění, onkolo-
gická v minulosti, operace apod. Po odběru anam-
nézy následuje vyšetření od chodidel všech kloubů
nohou včetně TC kloubu, kolen, kyčlí, páteře, dále
lokomoce, vyšetření na lehátku, zjištění délky DK,
kompenzace páteře, hodnocení stavu svalového
aparátu, vazů apod. Po celkové prohlídce se provádí
vyšetření na podoskopu, vyšetření stoje a chůze na
tenzometrické desce. Následuje vyhodnocení, další
doporučení- např. rehabilitace, zhotovení indiv. vlo-
žek dle zjištěných náměrů, poradenství nošení
vhodné obuvi, zhodnocení nošené obuvi . V případě
potřeby se na místě provádí sonografické vyšetření,
mobilizace, tejpování, instruktáž cvičení nebo se do-
poručí konzultace s jinými odborníky např. v oboru
neurologie, ortopedie, chirurgie, diabetologie a velmi
často ošetření nohou přístrojovou pedikúrou.

Kontakt: MUDr, Marie Součková, Lékařské podiatrické centrum
Maiselova 4, 110 00 Praha 1, tel.: 602 182 323
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