
I POZNAŃSKI DZIEŃ SENIORA W GRUPIE STANLEY 

 

Zdrowe stopy u seniora – czyli wszystko, co senior powinien wiedzieć o 

pielęgnacji swoich stóp 

 

22.10.2019 o godz. 11:30  

 

 

 

Powitanie 

 

Wypełnienie ankiety wraz z podaniem imienia i nazwiska jest wymogiem wzięcia 

udziału w losowaniu nagród 

 

CZĘŚĆ I 

 

Ok. 11:45 Wykład fizjoterapeuty – mgr Waldemar Szternal, specjalista ds. schorzeń 

osób starszych, pt. „Najczęstsze wady stóp występujące u seniorów – terapia u 

fizjoterapeuty oraz możliwości samodzielnego usprawniania”, czas trwania: do 60 

minut 

 

krótki opis: Fizjoterapeuta podczas spotkania opowie o tym, jakie są najczęstsze 

wady stóp występujące u seniorów, w jaki sposób fizjoterapeuta może pomóc 

seniorowi: ćwiczenia, terapia manualna i zabiegi fizykalne, w jaki sposób senior 

może samodzielnie ćwiczyć swoje stopy? 

 

PRZERWA 15 MINUT – przygotowanie się seniorów do gimnastyki 

 

Ok 13:00 Gimnastyka senioralna – mgr Waldemar Szternal, specjalista ds. schorzeń 

osób starszych, gimnastyka ukierunkowana na ćwiczenia stóp, czas trwania: 60 minut 

 

PRZERWA 20 MINUT – przygotowanie się seniorów do dalszego uczestnictwa w 

wydarzeniu 

 

Ok. 14:20 Wykład podologa – specjalista ds. podologii Jagoda Musielak pt. 

„Najczęstsze problemy stóp u seniorów związane z odciskami, modzelami, 

wrastającymi paznokciami – ujęcie podologiczne. Rodzaje zabiegów w gabinecie 

podologicznym oraz wskazówki do dalszej samodzielnej pielęgnacji stóp.”, czas 

trwania: do 60 minut 

 

krótki opis: Podolog zagłębi się w temat pielęgnacji stóp seniora, opowie skąd się 

biorą i czym różnią się odciski od modzeli, jak można poradzić sobie z wrastającymi 

paznokciami, w jaki sposób usuwa się modzele, odciski, kurzajki, brodawki jak 

pielęgnować stopy po zabiegach podologicznych, by zminimalizować powstawanie 

nowych zmian chorobowych na stopach. 



 

Ok. 15:20 Komputerowe wykonywane we współpracy przez fizjoterapeutę i 

podologa wraz z omówieniem (1 uczestnik wykładów – wylosowany spośród osób, 

które wypełniły ankietę), czas trwania: do 45 minut 

 

krótki opis: Wykonane zostanie badanie stóp z wykorzystaniem platformy 

podobaroskopowej, analizujące motorykę chodu, ocenę stawów skokowych, 

kolanowych w trakcie chodzenia i statycznie. Podolog opowie o opecności modzeli, 

halluksów, palców młoteczkowatych i innych zaburzeń w anatomii stopy i układu 

ruchu. 

 

Ok. 16:00 Dobór produktów pielęgnacyjnych do schorzeń stóp seniorów – 

przedstawiciel firmy Gehwol, czas trwania: do 30 minut 

 

PRZERWA 20 MINUT 

 

Ok. 17:00 „Jak powstają indywidualne wkładki ortopedyczne?”– mgr inż. Anna 

Błaszczyk, specjalista ds. indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego, czas 

trwania: do 45 minut 

 

krótki opis: Specjalista do spraw indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego 

opowie podczas spotkania o tym, czym są indywidualne wkładki do obuwia, czym 

różnią się od wkładek produkowanych „masowo”, jakie są poszczególne etapy 

produkcji wkładek w naszej placówce, jak przygotować się do odbioru wkładek, jak 

wygląda dalsze użytkowanie wkładek (wizyta kontrolna u technika po okresie 6-8 

tygodni od rozpoczęcia noszenia wkładek), dlaczego badanie komputerowe jest 

ważnym elementem w produkcji wkładek; na koniec spotkania wylosowany zostanie 

jeden uczestnik, który będzie miał możliwość zapoznania się z pełnym procesem 

wykonywania wkładek ortopedycznych przez techników w ich miejscu pracy. 

 

Ok. 17:45 „Komfort życia seniora – udogodnienia, jakie mogą pomóc seniorowi w 

codziennym funkcjonowaniu” - mgr Małgorzata Świergiel, specjalista ds. 

zaopatrzenia medycznego, czas trwania: do 30 minut 

 

krótki opis: Omówione zostaną wyroby, które pomagają seniorom w codziennym 

życiu, w tym obuwie, akcesoria i inny asortyment wspomagający codzienny komfort 

życia seniora. 

 

Ok. 18:30 Wykład osteopaty - mgr Anna Tylman pt. „W jakich przypadkach 

osteopata może pomóc seniorowi? Pomoc osteopaty w zakresie stóp i nie tylko”, czas 

trwania 30 minut 

 

krótki opis: Osteopata zaznajomi seniorów z tym, czym zajmuje się na co dzień, jak 

wygląda osteopatyczne, holistyczne podejście do pacjenta, w jaki sposób techniki 

pracy osteopaty mogą pomóc seniorom w utrzymaniu odpowiedniej sprawności. 



 

 

LOSOWANIE NAGRÓD – losowanie odbędzie się wśród seniorów, którzy w całości 

wypełnią ankietę, czas trwania: 10 minut 

 

1. komputerowe badanie stóp – 2 vouchery 

2. pełna diagnostyka wad postawy i stóp – 1 voucher 

3. 50% rabatu na badanie komputerowe stóp – 2 vouchery 

4. bezpłatny specjalistyczny zabieg podologiczny bez malowania – 2 vouchery 

5. 50 % rabatu na specjalistyczny zabieg podologiczny bez malowania – 2 vouchery 

6. voucher na bezpłatny udział w gimnastyce senioralnej 

 

ZAKOŃCZENIE   

 

 

Dodatkowo  dla seniorów biorących udział w przedsięwzięciu możliwe będzie 

również tego dnia: 

• spotkanie z dietetykiem – dietetyk przeprowadzi krótką konsultację 

żywieniową w oparciu o wywiad z pacjentem, 

• spotkanie z podologiem – podolog przy pomocy podobaroskopu wykona 

wstępne badanie stóp połączone z krótką konsultacją, 

• spotkanie z fizjoterapeutą – fizjoterapeuta przeprowadzi krótką konsultację w 

oparciu o wywiad z pacjentem. 


