
OFERTA 
SZKOLENIOWA

Podobrand Podologia Białystok



     Z ogromną przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniach skierowanych 
do podologów na każdym etapie doświadczenia zawodowego, którzy pragną 
rozwijać swoje umiejętności profesjonalnej pracy z pacjentami. 
 
               Oferta jest skierowana do absolwentów kursów i szkół podologicznych, 
kosmetycznych, a także pielęgniarek i lekarzy.  
 
Szkolenia są organizowane w formie indywidualnej i grupowej, przy czym grupy 
stanowią nie więcej niż 5 osób podczas szkolenia Terapia ran w podologii oraz  
2 osób we wszystkich pozostałych szkoleniach stacjonarnych w Podologia 
Białystok, ul. Jurowiecka 42/1 w Białymstoku.



SKALPEL I DŁUTO - PODSTAWOWY KURS PEDICURE PODOLOGICZNEGO
S z k o l e n i a „ S K A L P E L I D ŁU T O - P O D S TAW O W Y K U R S P E D I C U R E 
PODOLOGICZNY„  organizowane są w formie całodniowych warsztatów, zarówno  
indywidualnych jak i grupowych.  Prowadzone są przez doświadczonego podologa   
Magdalenę Wolską - Jachimowską i uwzględniają zagadnienia takie jak: 

• budowa i fizjologia skóry, 
• podstawowe choroby skóry występujące w obrębie stóp, 
• wymagania sanitarne i BHP dotyczące wykonywania zabiegów podologicznych, 
• dokumentacja zabiegowa  i fotograficzna/ Karta Pacjenta 
• procedury zabiegowe PZP, omówienie insrumentarium i środków do pracy 
• zajęcia praktyczne z pacjentami. 

Kurs podzielony jest na dwie części (praktyczną oraz teoretyczną).  
Czas trwania: około 8 - 10 godzin.  
W szkoleniu grupowym mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby. 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat, materiały teoretyczne oraz 
wsparcie  po zakończeniu szkolenia. 
• Cena szkolenia indywidualnego: 2000 zł netto  
• Cena szkolenia grupowego (max.2 osoby) 1500 zł netto/ osoba

1.





ODCISKI I METODY ODCIĄŻENIA.
Szkolenia „ODCISKI I METODY ODCIĄŻENIA„ obejmują w swoim zakresie: 

• budowa i fizjologia skóry, 
• rodzaje odcisków, patofizjologia 
• metody usuwania i odciążenia 
• podstawowa korekta postawy/ współpraca z ortotykiem,  
• dokumentacja zabiegowa  i fotograficzna/ Karta Pacjenta 
• procedury zabiegowe stosowane przy terapii odcisków, omówienie insrumentarium 

i środków do pracy 
• zajęcia praktyczne z pacjentami. 

Kurs podzielony jest na dwie części (praktyczną oraz teoretyczną).  
Czas trwania: około 8 - 10 godzin.  
W szkoleniu grupowym mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby. 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat, materiały teoretyczne oraz 
wsparcie  po zakończeniu szkolenia. 
• Cena szkolenia indywidualnego: 1300 zł netto  
• Cena szkolenia grupowego (max.2 osoby) 1100 zł netto/osobę

2.



BRODAWKI WIRUSOWE
Szkolenia BRODAWKI WIRUSOWE obejmują: 

• budowa i fizjologia skóry, przyczyny powstawania brodawek 
• rodzaje brodawek i różnicowanie 
• metody farmakologiczne i niefarmakologiczne terapii brodawek  
• dokumentacja zabiegowa  i fotograficzna/ Karta Pacjenta 
• procedury zabiegowe PZP, omówienie insrumentarium i środków do pracy 
• zajęcia praktyczne z pacjentami. 

Kurs podzielony jest na dwie części (praktyczną oraz teoretyczną).  
Czas trwania: około 8 - 10 godzin.  
W szkoleniu grupowym mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby. 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat, materiały teoretyczne 
oraz wsparcie  po zakończeniu szkolenia. 
• Cena szkolenia indywidualnego: 1400 zł netto  
• Cena szkolenia grupowego (max.2 osoby) 1200 zł netto/ osoba

3.





GRZYBICA I POBIERANIE MATERIAŁU MYKOLOGICZNEGO
Szkolenia GRZYBICA I POBIERANIE MATERIAŁU DO BADANIA MYKOLOGICZNEGO 
obejmują: 

• budowa i fizjologia skóry i paznokci 
• rodzaje grzybic występujących na skórze i paznokciach 
• wymagania sanitarne i BHP dotyczące wykonywania zabiegów podologicznych, 
• dokumentacja zabiegowa  i fotograficzna/ Karta Pacjenta 
• procedury zabiegowe, omówienie insrumentarium i środków do pracy 
• pobieranie materiału do badania mykologicznego i bakteriologicznego 
• omówienie niefarmakologicznych i farmakologicznych metod leczenia 
• zajęcia praktyczne z pacjentami. 

Kurs podzielony jest na dwie części (praktyczną oraz teoretyczną).  
Czas trwania: około 8 - 10 godzin.  
W szkoleniu grupowym mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby. 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat, materiały teoretyczne oraz 
wsparcie  po zakończeniu szkolenia. 
• Cena szkolenia indywidualnego: 1500 zł netto  
• Cena szkolenia grupowego - 1300 zł netto /osoba

4.





ONYCHOLIZA/ ONYCHOGRYPHOSIS
Szkolenia OYCHOLIZA/ ONYCHOGRYPHOSIS uwzględniają zagadnienia takie jak: 

• budowa i fizjologia skóry i paznokci 
• patofizjologia onycholizy i onychogryfozy 
• różnicowanie z innymi jednostkami chorobowymi/ study case na przypadkach 
• dokumentacja zabiegowa  i fotograficzna/ Karta Pacjenta 
• procedury zabiegowe, omówienie insrumentarium i środków do pracy 
• zajęcia praktyczne z pacjentami. 

Kurs podzielony jest na dwie części (praktyczną oraz teoretyczną).  
Czas trwania: około 8 - 10 godzin.  
W szkoleniu grupowym mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby. 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat, materiały teoretyczne 
oraz wsparcie  po zakończeniu szkolenia. 
• Cena szkolenia indywidualnego: 1300 zł netto  
• Cena szkolenia grupowego (max.2 osoby) 1100 zł netto/ osoba

5.





TYGODNIOWY STAŻ W PODOLOGIA BIAŁYSTOK
Tygodniowy staż w Podologia Białystok obejmuje 1 dzień szkolenia teoretycznego 
(omówienie podstawowego zabiegu podologicznego, praca skalpelem, dłutem, 
odciski, brodawki, zmiany grzybicze, onycholiza, pobieranie materiału) oraz 4 dni 
praktyczne przy fotelu z pacjentami. 
 
Obejmuje bardzo zróżnicowane przypadki, omówienie ich, część praktyczną. 
 
4 dni stażu w formie praktycznej można podzielić na różne dni w ciągu miesiąca. 

Kurs podzielony jest na dwie części (praktyczną oraz teoretyczną).  
Czas trwania: około 8 - 10 godzin/ dziennie 
W szkoleniu grupowym mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby. 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat, materiały teoretyczne 
oraz wsparcie  po zakończeniu szkolenia. 
• Cena szkolenia indywidualnego: 7000 zł netto / 5 dni 
• Cena szkolenia grupowego (max.2 osoby) 4500 zł netto (/osoba) / 5 dni 
• Cena 1 dnia ogólnego stażu w gabinecie bez teorii 1200 zł netto



TEMPO PRACY/ ORGANIZACJA PRACY GABINETU
Szkolenia TEMPO PRACY I ORGANIZACJA PRACY GABINETU obejmuje: 

• omówienie dotychczasowych problemów z tempem pracy w gabinecie 
• omówienie technik przyspieszających pracę i problemów jakie napotyka 

podolog, 
• omówienie sprawnej pracy gabinetu jako całej jednostki 
• część praktyczna obejmuje pracę przy pacjencie i poprawę tempa pracy 

 
 

Kurs podzielony jest na dwie części (praktyczną oraz teoretyczną).  
Czas trwania: około 8 - 10 godzin.  
 

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat, materiały teoretyczne oraz 
wsparcie  po zakończeniu szkolenia. 
• Cena szkolenia indywidualnego: 1000 zł netto 

5.



ORTONYKSJA - KLAMRA TYTANOWA / FRASERA
Szkolenia ORTONYKSJA - KLAMRA TYTANOWA  organizowane są w formie 
całodniowych warsztatów, zarówno  indywidualnych jak i grupowych. Obejmują: 

• 1. Rodzaje paznokci wkręcających, różnicowanie paznokcia wrastającego, a 
wkręcającego. 
2. Zaopatrzenie rany przy ziarninie 
3. Plastyka wałów/ osteofity 
4. Kiedy wykonać prześwietlenie RTG? 
5. Rodzaje klamer tytanowych, omówienie materiałów 
6. Efekty terapii i jej niepowodzenia - co wtedy należy zrobić? 

Kurs podzielony jest na dwie części (praktyczną oraz teoretyczną).  
Czas trwania: około 8 - 10 godzin.  
W szkoleniu grupowym mogą wziąć udział maksymalnie  2 osoby. Każdy z kursantów 
zakłada min. 3 klamry u pacjentów 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat, materiały teoretyczne oraz 
wsparcie  po zakończeniu szkolenia. 
• Cena szkolenia indywidualnego: 1600 zł netto  
• Cena szkolenia grupowego (max.2 osoby) 1300 zł netto (/osoba)

6.





PROTETYKA/ REKONSTRUKCJA PŁYTKI PAZNOKCIOWEJ
Szkolenia PROTETYKA/ REKONSTRUKCJA PŁYTKI PAZNOKCIOWEJ MATERIAŁEM 
MEDYCZNYM obejmuje: 

• omówienie przyczyn ubytków płytki, study case 
• omówienie technik wykorzystywanych w podologii 
• omówienie rodzajów materiałów wyrobów medycznych do rekonstrukcji i protetyki 
• omówienie przeciwwskazań do wykonania zabiegu i niebezpieczeństw pozabiegowych 
• część praktyczna obejmuje pracę przy pacjencie i poprawę tempa pracy 

 
 

Kurs podzielony jest na dwie części (praktyczną oraz teoretyczną).  
Czas trwania: około 8 - 10 godzin.  
 

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat, materiały teoretyczne oraz 
wsparcie  po zakończeniu szkolenia. 
• Cena szkolenia indywidualnego: 1400 zł netto  
• Cena szkolenia grupowego (max. 2 osoby) - 1200 zł netto

7.





SZKOLENIE TERAPIA RAN W PODOLOGII I OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE
8.

Program: 
1. Patofizjologia ran. 
2. Etapy gojenia ran, ze szczegółowym omówieniem każdej fazy. Zasady właściwego doboru opatrunków 
do danego etapu gojenia. 
3. Schemat TIMERS ( oczyszczanie ran, kontrola stanu zapalnego, utrzymanie wilgotnego środowiska, 
pobudzenie naskórkowania i ochrona blizny). 
4. Opatrunki aktywne rodzaje, ich specyfikacja, wskazania do użycia, przeciwwskazania, metody 
odpowiedniego ich umocowania. Przykładowe preparaty do dezynfekcji, pielęgnacji ran oraz lawaseptyki. 
5. Zastosowanie opatrunków specjalistycznych w praktyce podologicznej - studium przypadku. 
6. Aspekty prawne i prowadzenie dokumentacji. 
7. Przerwa obiadowa. 
8. Część praktyczna. 
 

Kurs podzielony jest na dwie części (praktyczną oraz teoretyczną).  
Czas trwania: około 10- 12 godzin.  
 

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat, materiały teoretyczne oraz wsparcie  po zakończeniu 
szkolenia. 
• Cena szkolenia indywidualnego: 1800 zł netto 
• Cena szkolenia 1300 zł netto (przy grupie 4-5 osobowej)





Nie znalazłeś szkolenia które Cię interesuje? 
 

Zapytaj nas o indywidualne program/ kurs/ staż - po 
rozmowie stworzymy ofertę indywidualnie 

dostosowaną do Twoich potrzeb ! 
 
 

Oferta szkoleń na dzień 06.08.2021. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen. 
 

Podobrand Podologia Białystok 
ul. Jurowiecka 42/1  
15-101 Białystok 
 
www.podologiabialystok.pl 
www.podobrand.pl 
 
odwiedź nas na Facebooku i Instagramie ! 
 
szkolenia@podologiabialystok.pl 
tel. 518 818 265  
tel 798 563 877 
 
Magdalena Wolska - Jachimowska

http://www.podologiabialystok.pl
http://www.podobrand.pl
mailto:szkolenia@podologiabialystok.pl

