
 
 

Nazwa szkolenia PODOLOGIA I 

Cel kształcenia Celem kształcenia jest przygotowanie uczestnika kursu do samodzielnego 
wykonywania następujących procedur podologicznych: 
- diagnoza, rozpoznanie, ustalenie przebiegu zabiegu pedicurufrezarkowego 
- wypełnienie karty klienta 
- przygotowanie stanowiska pracy 
- przeprowadzenie prawidłowego cyklu dezynfekcji i sterylizacji 

W wyniku kształcenia uczestnik kursu: 
W zakresie wiedzy: 
- omawia budowę skóry oraz jej przydatków -  płytki paznokciowej  
- omawia budowę układu kostnego kończyny dolnej 
- diagnozuje i charakteryzuje problemy podologiczne klienta 
- omawia kartę klienta 
- wymienia i charakteryzuje podstawowe jednostki chorobowe skóry kończyny 
dolnej oraz płytki paznokciowej 
- omawia przeciwwskazania do wykonania zabiegu 
- omawia przygotowanie stanowiska pracy w tym frezarki podologicznej 
- wymienia, klasyfikuje narzędzia rotacyjne  
- omawia procedurę dezynfekcji i sterylizacji narzędzi oraz bhp pracy 
- omawia zasady pielęgnacji kończyny dolnej w gabinecie oraz w domu  

W zakresie umiejętności potrafi: 
- przygotować stanowisko pracy według wymaganych zasad bhp oraz ergonomii 
- przeprowadzić diagnostykę kończyny dolnej, płytki paznokciowej 
- wywiad z klientem  
- ustalić wskazania i przeciwwskazania do zabiegu podologicznego 
- wypełnić kartę klienta 
- dobrać narzędzia do wykonania zabiegu 
- przeprowadzić zabieg pedicuru z użyciem narzędzi rotacyjnych według 
wcześniej wykonanej diagnozy podologicznej 
- zapoznać klienta z zasadami pielęgnacji domowej 
- przeprowadzić dezynfekcję i sterylizację narzędzi 

Efekty 
kształcenia 

W zakresie kompetencji społecznych: 
- potrafi nawiązać kontakt z klientem i przeprowadzić wywiad niezbędny do 
ustalenia przeciwwskazań 
- swoje zadania zawodowe wykonuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej 
szacunkiem i empatią 

Wymagania 
wstępne 

Podstawowa wiedza z zakresu kosmetologii zdobyta podczas pracy zawodowej, 

kształcenia formalnego lub poza formalnego [spełnienie 1 z warunków] 

Rodzaj i liczba 
godzin 
dydaktycznych 
wymagających 
bezpośredniego 
udziału 
prowadzącego 
zajęcia 

20h zajęć teoretycznych 

40h zajęć praktycznych 

Metody 
dydaktyczne 

Nauczanie teoretyczne: wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja 
Nauczanie praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe 

Środki - prezentacje multimedialne 



 
dydaktyczne - zdjęcia przypadkówpodologicznych 

- tablice instruktażowe 
- aparatura  podologiczna 

Metody 
sprawdzania 
efektów 
kształcenia 
uzyskanych 
przez uczestnika 
kursu i warunki 
zaliczenia  

Nauczanie teoretyczne: pozytywna ocena ze znajomości całości materiału 
teoretycznego zgodnie z przyjętymi kryteriami – zaliczenie pisemne 
Nauczanie praktyczne: ocenianie ciągłe podczas zajęć, 100% obecności na 
zajęciach praktycznych, pozytywna ocena nabytych umiejętności – praktyczne 
wykonanie zabiegu 

Treści 
kształcenia 

I. Dezynfekcja i sterylizacja 4h,2h 

      a) urządzenia do zapewnienia niezbędnych procedur dezynfekcji i 
sterylizacji, 
 b) obsługa, zasady bhp, dobór  klasy urządzeń zapewniający standardy i 
wymogi nowoczesnego gabinetu podologicznego 
 c) wymagania Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotyczące utrzymania 
sterylności gabinetu 
 d)preparaty dezynfekujące niezbędne w pracy podologa 
 e)odzież ochronna i zasady jej czyszczenia 
II. Budowa i choroby płytki paznokci 4h,2h 

  a)prawidłowa budowa płytki paznokciowej 
 b)uszkodzenia mechaniczne płytki paznokciowej 
 c)choroby płytki paznokciowej 
 d)zalecenia w postępowaniu z chorą lub uszkodzona płytką 
III. Pielęgnacja 3h, 2h 

 a)pielęgnacja kończyny dolnej w gabinecie 
 b) rodzaje zabiegów pielęgnacyjnychkończyny dolnej 
 c)rodzaje i dobór preparatów pielęgnacyjnych 
IV. Narzędzia rotacyjne 3h,3h 

a) przegląd dostępnych na rynku frezów 
b) podział ze względu na rodzaj materiału  
c) symbole i oznaczenia narzędzi 
d) dobór frezu do wykonywanego zabiegu 
e) ocena stanu technicznego narzędzi 
f) sposób dezynfekcji i sterylizacji 
V. Pedicure frezarkowy 3h, 28h 

A)przygotowanie stanowiska pracy 
 b)przygotowanie klienta 
 c)przygotowanie narzędzi 
 d)omówienie i wykonanie kolejnych etapów zabiegu 
VI. Karta pacjenta 3h,3h 

 a)wywiad w kierunku przeciwwskazań 
 b) podstawowe dane 
 c) zalecenia do pielęgnacji domowej 

 


