
Podujatie sa uskutoční
2. 12. 2022 od 10.00 do 13.00 hod.
online formou 

ÚVOD DO MEDICINÁLNEJ PEDIKÚRY

Certifikovaný 
pedikérsky kurz



Srdečne Vás pozývame na prvý kurz zameraný na medicinálnu pedikúru organizovaný pod záštitou Slovenskej diabetologickej spoločnosti v spolupráci so Slovenskou 
podologickou spoločnosťou. Účastníci kurzu sa dozvedia, aké sú pravidlá a správne postupy v oblasti medicinálnej pedikúry a pri akých stavoch je potrebné, aby pacient 
navštívil lekára. V rámci kurzu budú prednášať špičkoví českí a slovenskí špecialisti. Podujatie bude ukončené kvalifikačným testom a získaním certifikátu o absolvovaní 
pedikérskeho kurzu. Úspešné absolvovanie teoretickej časti kurzu je podmienkou k účasti na praktickej časti kurzu, ktorá bude prebiehať začiatkom budúceho roka. 
Cieľom týchto podujatí je získať odborné vedomosti a skúsenosti podológov a vybraných pedikérov a vytvorenie siete pracovísk na Slovensku s cieľom znížiť správnou 
prevenciou vznik diabetickej nohy. Účastnícky poplatok je 50 eur. Záujemcovia o kurz sa prihlásia prostredníctvom e-mailu info@grapepr.sk, kde uvedú svoje meno 
a priezvisko a obdržia registračný formulár. Po úhrade poplatku obdržia prihlasovacie údaje potrebné pre prihlásenie sa na online kurz. Tešíme sa na Vašu účasť                   
a veríme, že naše podujatie bude prínosné pre Vás aj pre našich pacientov.

Prednášky

Informácia pre účastníkov

Partneri:

10.00 - 10.30  MUDr. Jarmila Jirkovská  / diabetologička, členka výboru Podiatrické sekce ČDS ČLS JEP
  „Aké riziká skrýva diabetická noha.“

10.30 - 11.00  MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA  / vedúci diabetologickej ambulancie / IKEM ČR
  „Úloha pedikérky(a) v starostlivosti o pacienta s diabetom.“

11.00 - 11.30  MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D. / predsedníčka Podiatrickej sekcie Českej diabetologickej spoločnosti  
  „Čo je rizikovým nálezom z hľadiska syndrómu diabetickej nohy u pacientov ošetrovaných medicinálnou pedikúrou.“

11.30 - 12.00  MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M  / prezident České Podiatrické společnosti z.s., člen výboru Podiatrické sekce 
  ČDS ČLS JEP / Diabetologická a podiatrická ambulance Vratimov, Interní a Kardiologická klinika FN Ostrava 
  „Prevenciou proti komplikáciám súvisiacim s diabetickou nohou.“

12.00 - 12.30  Ing. Milada Nádašiová  / prezidentka Slovenskej podologickej spoločnosti 
  „Základné parametre hodnotenia stupňa kritickosti nohy diabetického pacienta.“

12.30 - 13.00  MUDr. Viktor Hundža  / diabetologická ambulancia Poprad
  „Prevencia vzniku syndrómu diabetickej nohy v ambulantnej praxi.“


