
 
 

Nazwa szkolenia PODOLOGIA LUX 

Cel kształcenia Celem kształcenia jest przygotowanie kursanta do: 
-  diagnozowania i oceny stopnia zaawansowania stanów zapalnych 
- diagnozowania i doboru metody korekcji wrastającej płytki paznokciowej 
- wykonania rekonstrukcji płytki paznokciowej 
- udzielenia porady podologicznej dotyczącej profilaktyki i pielęgnacji 
pozabiegowej 

W wyniku kształcenia uczestnik kursu: 
W zakresie wiedzy: 
- zna i omawia skalę Sholza 
- omawia powikłania cukrzycy obejmujące kończynę dolną 
- zna i potrafi dobrać rodzaj klamry  
- omawia opatrunki aktywne 
- omawia przeciwwskazania i metody rekonstrukcji płytki paznokciowej 
- omawia zespół pękających pięt 

W zakresie umiejętności potrafi: 
- rozpoznać stopień wrastania płytki w skali Scholza 
- dobrać rodzaj klamry do stopnia wrastania oraz stanu płytki 
- zabezpieczyć pole zabiegowe 
- ocenić etap stanu zapalnego, dobrać i założyć opatrunek aktywny 
- ocenić stopień rogowacenia i zdiagnozować zespół pękających pięt 
- opracować pęknięcia techniką manualną – dłuto 
- zabezpieczyć pole zabiegowe po pracy dłutem 
- wykonać rekonstrukcję płytki paznokciowej 

Efekty 
kształcenia 

W zakresie kompetencji społecznych: 
- nawiązuje kontakt z klientem podologicznym o szczególnie trudnych 
problemach wykazując empatię 
- wykazuje się zrozumieniem, cierpliwością  dla bólu i wątpliwości klienta 
- umie doradzić postępowanie profilaktyczne 
- nawiązuje współpracę z lekarzem 

Wymagania 
wstępne 

Wiedza z zakresu kosmetologii na poziomie średnim zdobyta podczas pracy 

zawodowej, kształcenia formalnego lub poza formalnego [spełnienie 1 z 

warunków] oraz odbyte szkolenie, co najmniej Podologia I [warunek 

obligatoryjny] 

Rodzaj i liczba 
godzin 
dydaktycznych 
wymagających 
bezpośredniego 
udziału 
prowadzącego 
zajęcia 

40h zajęć teoretycznych 

40h zajęć praktycznych 

Metody 
dydaktyczne 

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

Środki 
dydaktyczne 

- prezentacje multimedialne 
- zdjęcia przypadków podologicznych 
- tablice instruktażowe 
- aparatura  podologiczna 

Metody Nauczanie teoretyczne: pozytywna ocena ze znajomości całości materiału 



 
sprawdzania 
efektów 
kształcenia 
uzyskanych 
przez uczestnika 
kursu i warunki 
zaliczenia  

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. Korekta wzrastających paznokci 5h  

a) Ocena stanu wrastania płytki paznokciowej wg Scholza 
b) Metody korekcji płytki paznokciowej:  

- metody chirurgiczne 
- metody zachowawcze 
- klamry  

c) Prawidłowa budowa płytki paznokciowej 
d) Uszkodzenia płytki paznokciowej prowadzące do wrastania płytki 
e) Etapy rozwoju wrastającego paznokcia 

 
II. Klamry drutowe i metalowe 5h,5h 

f) Rodzaje klamer drutowych 
g) Przygotowanie pola zabiegowego 
h) Przeciwwskazania do stosowania klamer drutowych 
i) Metodyka zakładania klamry  Frazera i 3TO  
 

III. Redukcja stanów zapalnych 7h 

a) Biologia rany 
- sposoby i etapy gojenia się ran 
- rodzaje i dobór opatrunków aktywnych 

        b)  Stopa cukrzycowa 
        c)  Owrzodzenia żylne   
d) Rodzaje opatrunków i ich zastosowanie 
 
IV. Usuwanie pęknięć i rozpadlin za pomocą dłuta 8h,20h 

a) Nadmierne rogowacenie i zespół pękających pięt  
b) Dobór metody usuwania zmian 
c) Technika pracy dłutem 
d) Zabezpieczenie miejsca zabiegowego 
e) Profilaktyka i pielęgnacja domowa 

V. Tworzenie klamer indywidualnych 4h,10h 

a)  Klamry indywidualne, rodzaje, zastosowanie 
 

VI. Stan zapalny wału paznokciowego 8h 

a)  Choroby płytki paznokciowej obejmujące wał paznokciowy 
b) Metody leczenia stanu zapalnego wału paznokciowego 

VII. Rekonstrukcja płytki  3h,5h 

a) Uszkodzenia mechaniczne płytki paznokciowej 
b) Rodzaje rekonstrukcji 

 


