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Nazywam się Anna Mitrut. Jestem podologiem
i mgr fizjoterapii. Gabinet podologiczny – Instytut
Zdrowej Stopy Anny Mitrut mieści się w budynku Sa
nitasu w Lublinie przy ul. Hempla 5.

Budynek znajduje się w centrum Lublina, posia
da parking podziemny dla pacjentów, a także parking
od strony dyrekcji kolejowej.

Mój gabinet mieści się na I piętrze w pokoju
nr 109 ( po prawej strony od rejestracji).

Zapraszam wszystkich zainteresowanych
do mojego gabinetu, który został utworzony

dla pacjentów borykających się z różnymi problemami stóp.

A teraz krótko scharakteryzuję, co to jest podologia?

Podologia to dziedzina medycyny, która zajmuje się diagnostyką i pie
lęgnacją stóp, różnych zmian powstałych na skórze (np. modzele, odciski,
pękające pięty, zmian w obrębie paznokci), ale również kierowaniem pa
cjentów do poszczególnych grup lekarzy specjalistów.

Podolog zaś pracuje z pacjentami zdrowymi z niewielkimi problema
mi w obrębie stóp, jak również z pacjentami z tzw. grupy ryzyka: chorują
cymi na cukrzycę i pacjentami cierpiącymi na reumatyzm.

Zatem do gabinetu podologicznego może przyjść każdy, kto odczuwa
jakikolwiek dyskomfort w obrębie stóp, a także osoby, które chcą zadbać
o swoje stopy po prostu.
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Modzele  to zrogowaciałe war
stwy naskórka na podeszwie. Powodu
ją bolesność, pieczenie, a tym samym
duży dyskomfort podczas chodzenia.
Usunięcie modzela powoduje natych
miastową ulgę i gwarantuje długotrwa
ły efekt.

Odciski  to zgrubienia na skó
rze, które posiadają rdzeń, mogą być
przyczyną licznych procesów zapal
nych, a także dają duży dyskomfort pa
cjentom. Zaleca się bezwzględne ich
usunięcie.

Pękające pięty  często przyczy
na tych dolegliwości leży w ciasnym,
twardym obuwiu. Zbyt sucha skóra
i nadwaga także predysponują do pęk
nięć. Za przyczynę uważa się również
złą odporność organizmu i błędy ży
wieniowe. Pęknięcia tworzą szczeliny,
a te głębsze są niebezpieczne, gdyż sta
nowią źródło bakterii. Pęknięcia nale
ży pielęgnować w gabinecie podolo
gicznym, aż do wyleczenia, potem zaś
stosować profilaktykęw domu zaleco
ną przez podologa.

Wrastające paznokcie  za przy
czynę uważa się źle obcięte paznokcie,

ciasne buty, urazy, zmiany zwyrodnie
niowe. To dolegliwość, która wymaga
odpowiedniej pielęgnacji w gabinecie
podologicznym. Pierwszym etapem jest
wyleczenie stanu zapalnego, a następ
nie zapobieganie wrastaniu paznokcia
poprzez odpowiednio dobraną meto
dę, np. klamra czy korekta akrylowa.

Klamry na wrastające pa
znokcieortonyksja  terapia przy
pomocy klamry trwa ok. kilku miesię
cy. Zaletą zastosowania klamry orto
nyksyjnej jest uniknięcie zabiegu chi
rurgicznego, a jej założenie chroni pa
znokieć przed powtórnym wrastaniem.

Rekonstrukcja płytki paznok
ciowej  to zastosowanie światłoutwar
dzalnego żelu do odbudowy płytki pa
znokciowej. Wykonuje się ją w przy
padku zniszczonej płytki paznokciowej
przez urazy bądź zmiany grzybicze, na
dając fizjologiczny kształt, a także es
tetykę.

Tamponada  element korekcji
wrastających paznokci i niwelowania
stanów zapalnych w ich obrębie. Tam
ponada pozwala na powiększenie prze
strzeni między wałami paznokciowy
mi a płytką paznokcia. Tamponada jest
plastycznym materiałem opatrunko
wym, który nasącza się roztworem an
tybiotykowym lub przeciw zapalnym.

Pielęgnacja stopy cukrzyco
wej  cukrzyca jest chorobą metabo
liczną, a stopa cukrzycowa jej powikła
niem. Osoba chora na cukrzycę jest pa
cjentem wysokiego ryzyka z powodu m.in.
utrudnionego gojenia się ran. Zabiegi
muszą być przeprowadzone bardzo
ostrożnie w kierunku specjalistycznym,
jak i w ogólnej pielęgnacji. Uczę rów
nież swoich pacjentów profilaktyki
w zakresie dbania o swoje stopy.
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