Fizjoterapia w stanach podologicznych
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2020/02/02/10458/524756

Cena netto

4 650,00 zł

Cena brutto

4 650,00 zł

Cena netto za godzinę

116,25 zł

Cena brutto za
godzinę

116,25

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

40

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-07-09

Termin zakończenia
usługi

2020-07-15

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-02-02

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-07-08

Maksymalna liczba uczestników

3

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA
GROCHOŁA

Osoba do kontaktu

Natalia Grochoła

E-mail

iks@trementi.pl

Telefon

+48 509670833

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
wymienionych poniżej. W trakcie szkolenia uczestnik pozyska wiedzę na temat: - Fizjoterapii - Terapii
przeciw obrzękowej - Zaburzeń skórnych stopy w wybranych stanach patologicznych: cukrzyca,
przewlekła niewydolność żylna - żylaki, obrzęki chłonne, niedokrwienie. - Układu tętniczego kończyn
dolnych - Układu żylnego kończyn dolnych - Dermatologii - Nowotworów płytek paznokciowych,
zespół stopy cukrzycowej - Traping podologiczny W trakcie szkolenia Uczestnik nabędzie
umiejętności : - podstaw fizjoterapii w schorzeniach podologicznych, - analizy chodu i wykonania
badania manualnego stóp, - terapii przeciwobrzękowych, - wykonania zabiegów podologicznych z
wykorzystaniem wiedzy zdobytej na zajęciach teoretycznych Kompetencje społeczne uzyskane
podczas szkolenia pozwolą na zrozumienie znaczenia komunikacji z klientem przy samodzielnym
wykonaniu zabiegu. Uczestnik kursu będzie potrafił we właściwy sposób przeprowadzić rozmowę z
klientem informując go o celu prowadzonego zabiegu, o stosowanych metodach, narzędziach i
środkach, o wskazaniach i przeciwwskazaniach wynikających z wykonanego zabiegu. Uczestnik
kursu zrozumie, że właściwa komunikacja z klientem jest dla niego gwarantem bezpieczeństwa i
profesjonalnego przeprowadzenia zabiegu.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Przed zapisaniem się na usługę, bardzo proszę o kontakt pod numerem telefonu
500553796 lub 512826117 w celu potwierdzenia dostępności miejsca w grupie
szkoleniowej.

Tematyka zajęć:
1. Ratownictwo medyczne,
2. Fizjoterapia – podstawy fizjoterapii w schorzeniach podologicznych,
3. Taping podologiczny,
4. Analiza chodu, badania manualne stóp,
5. Terapie przeciwobrzękowe,
6. Anatomia,
7. Zaburzenia skórne stopy w wybranych stanach patologicznych:
- cukrzyca,

- przewlekła niewydolność żylna - żylaki,
- obrzęki chłonne,
- niedokrwienie.
8. Układ tętniczy kończyn dolnych,
9. Układ żylny kończyn dolnych etc.,
10. Dermatologia,
11. Nowotwory płytek paznokciowych, zespół stopy cukrzycowej etc.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończonym szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę na temat:
- Fizjoterapii
- Terapii przeciwobrzękowej
- Zaburzeń skórnych stopy w wybranych stanach patologicznych: cukrzyca, przewlekła niewydolność
żylna - żylaki, obrzęki chłonne, niedokrwienie.
- Układu tętniczego kończyn dolnych
- Układu żylnego kończyn dolnych
- Dermatologii
- Nowotworów płytek paznokciowych, zespół stopy cukrzycowej
- Traping podologiczny

Po ukończonym szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:
- podstaw fizjoterapii w schorzeniach podologicznych,
- analizy chodu i wykonania badania manualnego stóp,
- terapii przeciwobrzękowych,
- wykonania zabiegów podologicznych z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na zajęciach teoretycznych
Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia uświadomiły znaczenie komunikacji z klientem
przy samodzielnym wykonaniu zabiegu. Uczestnik kursu potraﬁ we właściwy sposób przeprowadzić
rozmowę z klientem informując go o celu prowadzonego zabiegu, o stosowanych metodach,
narzędziach i środkach, o wskazaniach i przeciwwskazaniach wynikających z wykonanego zabiegu
zgodnie z posiadaną wiedzą, z zachowaniem pełnego komfortu i bezpieczeństwa klienta.
Ukończony kurs pozwoli
wprowadzenie nowej usługi do portfolio oferowanych zabiegów
kosmetologicznych, podniesienie atrakcyjności salonu kosmetycznego/gabinetu lekarskiego poprzez
zwiększenie liczby oferowanych zabiegów, wzrost liczby klientów.

Grupa docelowa
Kurs jest skierowany zarówno dla początkujących osób pracujących w gabinetach kosmetycznych jak i
właścicieli salonów kosmetycznych.

Informacje dodatkowe
Usługa zwolniona z VAT na podstawie Art. 43 ust.1, pkt. 26 lit.a Ustawy z dnia
11.03.2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 Nr 54 poz 535

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2020-0709

10:00

20:00

10:00

Zaburzenia skórnych stopy w
wybranych stanach patologicznych zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia
praktyczne

2020-0713

10:00

20:00

10:00

3

Układ tętniczy oraz żylni - zajęcia
teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne

2020-0714

10:00

20:00

10:00

4

Dermatologia, nowotwory płytek, traping
podologiczny - zajęcia teoretyczne oraz
ćwiczenia praktyczne.

2020-0715

10:00

20:00

10:00

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Podstawy fizjoterapii w podologii oraz
terapia przeciw obrzękowa - zajęcia
teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne.

2

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Agnieszka Radło

Obszar specjalizacji

Podologia, Kosmetologia, Biotechnologia

Doświadczenie zawodowe

Agnieszka Radło od 2 lat prowadzi poradnię
podologiczną w Szpitalu Geriatrycznym w
Katowicach. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z
zakresu leczenia oraz profilaktyki stóp. Kontakt z
pacjentem oraz liczne praktyczne umiejętności
zdobyła w gabinecie specjalistycznym pielęgnacji
stóp we Wrocławiu, gdzie pracowała na
stanowisku specjalisty do spraw podologii.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Agnieszka Radło od 2014 roku pracuje jako
konsultant oraz wykonawca zabiegów
podologicznych

Wykształcenie

Agnieszka Radło asbolwentka studiów
licencjackich na kierunku Kosmetologia oraz
magisterskich na kierunku Biotechnologia
Dyplomowana specjalistka podolog

Lokalizacja usługi

Adres:
Wolności 40/21
41-500 Chorzów, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

