KONFERENCJA PODOLOGICZNA
13 kwietnia 2014, Hala Stulecia, Wrocław
Sala wykładowa C
HALLUX VALGUS – MOŻLIWOŚCI TERAPII W GABINECIE
PODOLOGICZNYM. POKAZ WYKONYWANIA INDYWIDUALNYCH ORTOZ

13.04.2014
10:15 – 11:00

Prelegentka: spec. ds. podologii, fizjoterapeutka Katarzyna Zawadzka
W dzisiejszych czasach Hallux valgus jest jedną z najczęściej spotykanych deformacji stóp.
Dotyka ona dzieci, młodzież, jednak w największym stopniu dotyczy osób dorosłych
i w podeszłym wieku. Podstawą działań podologa jest uświadomienie pacjenta
o konieczności podjęcia działań profilaktycznych. W przypadku zaistnienia problemu,
należy starać się zahamować dalszy rozwój deformacji i jej konsekwencje, rzutujące na cały
aparat ruchu.
PROCEDURY ZABIEGOWE W PRZYPADKU PAZNOKCI WRASTAJĄCYCH
I WKRĘCAJĄCYCH SIĘ

13.04.2014
11:15 – 12:00

Prelegent: spec. ds. podologii Piotr Bielawski
W trakcie wykładu zaprezentujemy szereg zabiegów zmierzających do usunięcia
drażniącego fragmentu płytki, redukcji stanu zapalnego, terapii odcisków w wale
paznokciowym i w niektórych przypadkach wysuszenia "dzikiego mięsa". Całość zostanie
wzbogacona pokazem aplikacji indywidualnej klamry ortonyksyjnej wg. Fraser'a.
NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE DEFORMACJE STÓP PACJENTÓW I SPOSOBY
RADZENIA SOBIE Z NIMI – NA PRZYKŁAD NATURALNE CHODZENIE

13.04.2014
12:15 – 13:15

Prelegenci: spec. ds. podologii, fizjoterapeutka Katarzyna Zawadzka,
spec. ds. podologii Piotr Bielawski
Wrodzone i nabyte deformacje stóp wspomagane latami „niehumanitarnym” obuwiem,
które powodowało przy każdym kroku nieprawidłowe rozłożenie sił obciążenia – wreszcie
muszą dojść do głosu. Dysfunkcje w ich obrębie bywają przyczyną bólów kolan, bioder czy
kręgosłupa. Jaka jest rola podologa w świadomej profilaktyce? Jakie rozwiązania możemy
zaproponować naszym pacjentom?
OSTROGA PIĘTOWA – TERAPIA

13.04.2014
14:15 – 15:00

Prelegentka: spec. ds. podologii, fizjoterapeutka Katarzyna Zawadzka
Co charakteryzuje problem ostrogi piętowej? Bardzo często ból pojawia się nagle i pozostaje
z nami na długie miesiące. Kiedy bolą stopy zaburzone jest funkcjonowanie całego
organizmu. Nie oznacza to jednak, że ból musi stać się naszym przyjacielem. Rynek
medyczny oferuje dziś wiele sposobów radzenia sobie z tym problemem – są to zabiegi
fizykoterapeutyczne, ćwiczenia, taping, masaż.

Z PRAKTYKI PODOLOGICZNEJ: ŚWIADOME PODEJŚCIE DO PROBLEMU
HIPERKERATOZ. POKAZ PRAWIDŁOWEJ PRACY SKALPELEM

13.04.2014
15:15 – 16:00

Prelegent: spec. ds. podologii Piotr Bielawski
Hiperkeratoza to zjawisko nadmiernego, przyśpieszonego namnażania i gromadzenia
komórek naskórka. Częstą przypadłością towarzyszącą wspomnianemu problemowi jest
dyskomfort i ból, utrudniający codzienne funkcjonowanie. Jak powinien wyglądać
nowoczesny warsztat pracy w odniesieniu do takich problemów? Wykład będzie
obszernym zbiorem informacji nt. przyczyn występowania nadmiernego rogowacenia,
nowoczesnych technik pracy oraz sposobów zapobiegania przypadłości.
UWAGA: ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W PROGRAMIE. ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA NA
BIEŻĄCO AKTUALIZACJI PROGRAMU NA WWW.WIGOR-TARGI.COM

PRELEGENCI:
spec. ds. podologii Katarzyna Zawadzka – fizjoterapeuta, terapeuta metody Kinesio
Taping, masażysta, specjalista ds. podologii, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Chcąc pomóc zgłaszającym się do niej pacjentom, szukała możliwości dalszego rozwoju,
który odnalazła u boku podolog Magdaleny Hafezi-Chojeckiej. Zawodowo związana
z Centrum Podologicznym® na Zdrowiu.
spec. ds. podologii Piotr Bielawski (Centrum Podologiczne® Filia w Rzeszowie) –
kosmetolog, pedagog, wykładowca na sympozjach i warsztatach z zakresu podologii.
Kształcił się u boku dyp. podolog Magdaleny Hafezi-Chojeckiej. Obecnie kontynuuje
zdobyte doświadczenie zawodowe we własnej firmie, Filii Centrum Podologicznego®
w Rzeszowie. W pracy zawodowej wykorzystuje nowoczesne techniki podologiczne.
Z ogromnym zaangażowaniem przekazuje zdobyte umiejętności zainteresowanym organizacją kursów,
szkoleń w zakresie spec. pedicure, podologii. Współpracuje ze stowarzyszeniami diabetyków, amazonek
w woj. Podkarpackim.

Udział w wykładach w ramach Konferencji Podologicznej potwierdzony jest Certyfikatem
Uczestnictwa.
CENNIK UDZIAŁU W WYKŁADACH III KONFERENCJI DNI URODY I SPA
Dostępne w biurze
W
targów
przedsprzedaży*
1 wykład
25 zł
20 zł
(nie obejmuje biletu wstępu na targi)
Karta wstępu
(upoważnia do udziału we wszystkich
wykładach przez dwa dni targów, jest
100 zł
75 zł
jednocześnie dwudniowym biletem wstępu na
targi)
* Bilety w przedsprzedaży dostępne do 04.04.2014.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY NA STRONIE WWW.WIGOR-TARGI.COM
Karta wstępu na Konferencję Podologiczną upoważnia również do udziału
w III Konferencji Dni Urody i Spa.
Organizator:

Partner – Centrum Podologiczne Na Zdrowiu

