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fyzioterapeut – podiatr, Medfeet Praha

Kurz:
Podiatrie-fyzioterapie nohy

Dvoudenní kurz praktické podiatrie  proběhl 

již dvakrát, vždy velmi úspěšně. Další termín 

je naplánovaný na duben 2017.

Dokázat, že podiatrie v kombinaci s vhodně 

vedenou pohybovou terapií je daleko 

progresivnější léčebný postup než pouhá 

pohybová terapie.

Přesvědčit, že vhodně nastavený footbed  je 

aktivní přístup k terapii různých diagnóz, 

nikoliv pasivní terapie, která vede k „lenosti 

chodidla“.

Cíle dvoudenního kurzu jsou:

•

•

•

•

•

•

 Vyprofilovali jsme prvky, které by měli být 

akcentovány v rámci podiatrického vyše-

tření.

Podáme základní návody na to, jak stanovit 

diferenciální diagnózu.

Obsáhle řešíme kompatibilitu stélek s růz-

nými druhy obuvi. Otevřeně hovoříme

o problematice bosé nohy, obuvi na 

podpatkách, dětské obuvi.

Odkrýváme metodiku nácviku správné

chůze.

Ohlédnutí
za akcemi a kurzy ČPS

Myšlenka kurzu praktické podiatrie vyvstala z potřeby doplnit do aktuálního vzdělávacího 

systému pokročilé podiatrické informace a zároveň zlákat odborníky z různých vesměs 

lékařských profesí stát se podiatry. Po posledním sjezdu ČPS bylo jasně patrné, že oficiální 

VŠ podiatrické vzdělání ještě v tomto oboru nebude dlouho možné. Náš trh však podiatry 

nutně potřebuje. Nejvhodnějšími nositely podiatrie se zdají být aktuálně fyzioterapeuté, 

ale mohou to být i pedikéři a lékaři různých lékařských oborů.

Měl bych se zúčastnit Kurzu praktické podiatrie

společnosti Medfeet?
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•

Běžně s námi zájemci zažívají v praxi tyto 

důležité aspekty:

•

•

•

•

•

•

•

Představujeme účastníkům aktuální na-

bídku materiálů na trhu, řešíme vstupní 

investice, dostupnost u dovozců.

Rozhodli jsme se odkrýt naše 10 leté 

podiatrické know-how. Chceme usnadnit 

kolegům start v tomto oboru a ušetřit je 

zdlouhavého pátrání často způsobem pokus 

omyl, kterým jsme si museli v rámci naší 

desetileté klinické praxe projít my. V místě 

našeho působiště existují jak oblastní or-

topedické protetiky, tak špičková 3D tech-

nologie v místní nemocnici. Přesto tato 

pracoviště necítíme jako konkurenci. Když 

dáte pacientům výjimečnou péči se smyslem 

pro detail a precizní vyšetření, budou u Vás 

spokojení.

Většina účastníků, které podiatrický kurz 

zaujal, dále podstoupila hospitace na našich 

klinických pracovištích, aby viděli, jak vše 

funguje v praxi a hlavně si odpověděli na 

praktické a obchodní otazníky. 

Klienty stélky neotlačují.

Děti si rády stélky přendávají do různých 

druhů obuvi.

Klienti na druhé návštěvě z 99% hlásí buď 

vymizení  a nebo snížení intenzity obtíží.

Klienti žádají sami o další stélky, třeba do 

jiného typu obuvi.

Klienti, kteří přišli s přesvědčením, že 

nechtějí nosit stélky a vy to po vyšetření 

shledáváte jako zásadní, rádi na základě 

vašich argumentů stélky zakupují.

Účastníci hospitace vidí vhodné volení 

velikosti indikované stélky.

Účastníci vidí v přímém přenosu, že i slabší 

sociální skupiny si stélky, které nepodporují 

svými poukazy pojišťovny, rádi zaplatí.

A další…..
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