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Τεχνικός Αισθητικής Ποδολογίας (2ετής εκπαίδευση)

το πρώτο εκπαιδευτικό επίπεδο σας παρέχεται η δυνατότητα να γίνετε Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας. Η εκπαίδευση αυτή διαρκεί δύο εκπαιδευτικά έτη και σας δίνει τη δυνατότητα
να ασχοληθείτε με θέματα αισθητικής του ποδιού, φροντίδας και καλλωπισμού των νυχιών, καθώς και αντιμετώπισης βασικών θεμάτων.

ΑξιολόγησηΔεν αξιολογήθηκε ακόμη
Τιμή
Βασική τιμή με ΦΠΑ4660,00 €
Τιμή με έκπτωση
Τιμή 4660,00 €
Κερδίζετε
Ζητείστε πληροφορίες
Διδάσκοντες: Ξανθοπούλου Γεωργία

Περιγραφη

Η περιποίηση των ποδιών υπήρξε καθημερινή ανάγκη από τη στιγμή που οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν ως μέσο μεταφοράς τα πόδια τους!
Στην αρχή γυμνόποδες και στη συνέχεια με διάφορες απόπειρες κατασκευής υποδημάτων οι άνθρωποι προχώρησαν βήμα - βήμα στον πολισμό κυριολεκτικά στηριζόμενοι στα πόδια
τους.
Η ανάγκη φροντίδας αυτού του τόσο σημαντικού μέλους του ανθρώπινου σώματος προέκυψε άμεσα, αρχικά για λόγους λειτουργικότητας (προφύλαξη ή θεραπεία από τραυματισμούς,
αγκάθια, κοψίματα κ.τ.λ.) και στη συνέχεια για λόγους καθαριότητας και υγιεινής.
Η φροντίδα των ποδιών απέκτησε σιγά σιγά και τη διάσταση της ιεροτελεστίας.
Αποτελούσε πλέον θέμα έκφρασης σεβασμού για τον «ιερό» επισκέπτη μιας οικίας το να φροντιστούν τα πόδια του. Σε πρώιμες απεικονίσεις σκηνών της ζωής βλέπουμε σκλάβους να
πλένουν τα πόδια των επισκεπτών.
Ο καθαρισμός και η φροντίδα των ποδιών αποτελεί συμβολική πράξη ένδειξης σεβασμού και ταπεινής υπηρεσίας του ιδιοκτήτη των ποδιών. Μια από τις πρώτες θρησκευτικές
αντίστοιχες σκηνές συναντάμε στην ευαγγελική πράξη της πλύσης των ποδιών των μαθητών του Ιησού από τον ίδιο.
Το 1600 περίπου π.Χ. συναντούμε σε αιγυπτιακό πάπυρο τις πρώτες συνταγές για την περιποίηση των νυχιών. Κατά την εποχή της Αναγέννησης τις εργασίες της περιποίησης των
ποδιών, κάλων και νυχιών μαζί με την αφαίρεση δοντιών αναλαμβάνουν τα ιαματικά λουτρά. Λίγο αργότερα οι δραστηριότητες αυτές θα χωριστούν σε διαφορετικά επαγγέλματα, στους
ποδολόγους (Chiropodists) που εμφανίζονται στην Ευρώπη ταυτόχρονα με τους οδοντιάτρους.
Το πρώτο εγχειρίδιο Ποδολογίας γράφτηκε το 1762 από τον Hernn Rousselot. Παρουσίαζε τρία διαφορετικά ιαματικά λουτρά και την εξέλιξη της Ποδολογίας.
Δώδεκα χρόνια αργότερα, το 1780, ο Γάλλος Nicolas-Laurent Laforest αναφέρει στο βιβλίο του περιστατικά από την παροχή υπηρεσιών του στον Λουδοβίκο τον 16ο.
Την εποχή εκείνη έχουμε σημαντική ανάπτυξη της Ποδολογίας και ο ίδιος ο Nicolas-Laurent Laforest δημιουργεί τον πρώτο δικό του επαγγελματικό ποδολογικό χώρο.
Το 1802 στην Αγγλία εκδίδεται το βιβλίο “Begriff Chiropodist”από τον Άγγλο David Low ο οποίος μετέφρασε το βιβλίο του Laforest.
Το πρώτο Ποδολογικό κέντρο στην Αγγλία δημιουργείται από τον Heymann Lion ο οποίος δημιουργεί και την πρώτη λεπτομερή συλλογή φωτογραφιών ποδολογικών περιστατικών που
αναλαμβάνει με τα πρώτα Ποδολογικά εργαλεία.
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Το 1900 ο F.E. Bilz στο βιβλίο του με τίτλο «το ανθρώπινο σώμα», εστιάζεται στα πόδια και τη σημασία της περιποίησής τους, δίνοντας βαρύτητα στα ποδόλουτρα, στην υγιεινή και στην
προστασία με κάλτσες και παπούτσια.
Στο τέλος του 19ου αιώνα, με τις αρχές του 20ου, εμφανίζονται οι πρώτες σχολές και τα πρώτα εργοστάσια κατασκευής μηχανημάτων και εργαλείων.
Σήμερα πλέον ως ποδολογία μπορούμε να ορίσουμε την επιστήμη που εντοπίζει, αξιολογεί και θεραπεύει τα διάφορα προβλήματα στα πόδια, ενώ παραπέμπει σε άλλες ειδικότητες, όταν
κι όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Γνωρίζετε ότι το ένα τέταρτο των οστών του σώματός μας βρίσκεται στα πόδια; Η ξεχωριστή κατασκευή τους, κάνει τα πόδια ικανά να σηκώσουν το βάρος του σώματος. Τα πολύτιμα,
λοιπόν, αυτά «εργαλεία» χρειάζονται την κατάλληλη φροντίδα, από τους κατάλληλους επαγγελματίες υγείας.
Ο Ειδικός Ποδολογίας ασχολείται όχι μόνο με την περιποίηση, αλλά και με την αποκατάσταση φυσικών ή επίκτητων δυσμορφιών του πέλματος, των φαλαγγών και των νυχιών.
Ασχολείται με εξειδικευμένες περιπτώσεις, όπως είναι το διαβητικό ή το αθλητικό πόδι και συνεργάζεται στενά με ορθοπεδικούς γιατρούς και ενδοκρινολόγους. Φροντίζει επίσης για τον
αισθητικό καλλωπισμό των άκρων.

Περιπτώσεις στις οποίες απευθυνόμαστε στον Ποδολόγο:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Κάλοι, και υπερκερατώσεις
Ονυχοκρύπτωση - είσφρυση όνυχα
Ονυχογρύπωση
Ονυχομυκητιάσεις,
Υπερτροφία νυχιών
Μύκητες
Μυρμηγκίες
Πόδι του αθλητή
Ψωρίαση
Διαβητικό πόδι
Άτομα υψηλού κινδύνου (καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς, κλπ)

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

