Πτυχιούχος Ποδολόγος
Μέλος Ελληνικού Συλλόγου Ποδιάτρων - Ποδολόγων
Μέλος Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδος
Πιστοποιημένη Θεραπευτής Ορθονυχίας
H Καλλιρρόη Πετροπούλου γεννήθηκε και ζει στην Καλαμάτα, και είναι μητέρα δύο
παιδιών, του Γιάννη και του Δημήτρη. Τελείωσε το Λύκειο Θουρίας και σπούδασε
χειρίστρια Η/Υ. Παράλληλα, όλο αυτό το διάστημα εργαζόταν στη Νομαρχία
Μεσσηνίας. Υπηρέτησε στην Πολεοδομία Καλαμάτας και στη Δημοτική Αστυνομία.
Η μεγάλη της αγάπη για προσφορά στους ανθρώπους και στο πώς να απαλύνει τον
πόνο στα προβλήματα των ποδιών τους, την οδήγησε στην απόφαση να παραιτηθεί
στις αρχές του 2017, μετά από 23 χρόνια εργασίας στο Δημόσιο τομέα, για να αφιερωθεί με όλη την
ψυχή της στην επιστήμη της Ποδολογίας.
Σπούδασε στην Ακαδημία Ποδολόγων Ελλάδος για 3 έτη, την οποία και ολοκλήρωσε με εξάμηνη πρακτική
σε γηροκομεία, άσυλα και νοσοκομεία της χώρας, και στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ (Πιστοποιημένο από το Υπουργείο
Παιδείας).
Αντιμετωπίζει παθήσεις υψηλού κινδύνου (διαβητικούς, ψωριασικούς, αιμοροφιλικούς, ρευματοπαθείς) με
σύγχρονες τεχνικές θεραπευτικής φροντίδας, καθώς και διαβητικό πόδι, κάλους, σκληρύνσεις πέλματος,
ξηροδερμία ποδιών, υπερκερατώσεις, ραγάδες φτέρνας, μυρμηγκιές, ψωρίαση, εισχώρηση νυχιών στο
δέρμα κ.ά. Περιπτώσεις δε, που χρήζουν ιατρικής παρακολούθησης, παραπέμπονται από την ποδολόγο
σε ιατρό ανάλογης ειδικότητας. Τέλος, συστήνει την εκτέλεση πελματογαφήματος σε όποιες παθήσεις
απαιτείται και χρήση ορθοτικών πάτων ή βοηθημάτων, για άμεση αποφόρτιση και ανακούφιση των κάτω
άκρων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

To «Κέντρο Ποδολογίας Καλαμάτας» απευθύνεται πρωτίστως σε όποιον ενδιαφέρεται για το
αντικείμενο της Ποδολογίας και θέλει να το υπηρετήσει, σε όποιον επιδιώκει αποτελεσματική
εξειδίκευση, σε όποιον θέλει να ξεχωρίσει από τους ανταγωνιστές του και σε όποιον θέλει να
δημιουργήσει το δικό του χώρο περιποίησης κάτω άκρων.
Πιο συγκεκριμένα, η τεχνογνωσία και η εμπειρία μετουσιώνεται στις εξής υπηρεσίες:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

(όλα τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε πραγματικά περιστατικά)
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ
Η/Ο κάθε ενδιαφερόμενος αποκτά τις βασικές γνώσεις και τεχνικές για την περιποίηση του ποδιού.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
Ολοκληρωμένη εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο της ποδολογίας για αρχάριους. Το σεμινάριο
παρέχει συνολική γνώση: από τις βασικές αρχές και τις περιποιήσεις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες
παθήσεις και τη θεραπεία τους.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΟΥΣ
Εξειδικευμένη σειρά μαθημάτων για επαγγελματίες που θέλουν να εντρυφήσουν σε κάλους και εν
γένει σε σκληρύνσεις και υπερκερατώσεις.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ
Απευθύνεται σε επαγγελματίες οι οποίοι θα μάθουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ένας
εξειδικευμένος ποδολόγος για την πιο συχνή πάθηση των νυχιών
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΟΡΘΟΝΥΧΙΑ
Ο επαγγελματίας που θα παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη ενότητα, θα λάβει όλες τις απαραίτητες
γνώσεις γύρω από την ορθονυχία.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΟΝΥΧΟΚΡΥΠΤΩΣΗ
Σειρά μαθημάτων για την είσφρυση του όνυχος μέσα στο δέρμα, μια ιδιαίτερα επώδυνη κατάσταση
για τον πάσχοντα.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΥΡΜΗΓΚΙΕΣ
Στο συγκεκριμένο σεμινάριο αναλύεται το τι είναι η μυρμηγκιά που εμφανίζεται στα χέρια και στα
πόδια.

1

ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ολοκληρωμένα πακέτα εκπαίδευσης πάνω στην Ποδολογία για όσους αγαπούν το
αντικείμενο, θέλουν ν’ ακολουθήσουν το επάγγελμα και δεν έχουν καμία απολύτως
γνώση πάνω σ’ αυτό.

2

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ατομικά (privet), αλλά και ομαδικά (μέγιστος αριθμός: 5 άτομα) σεμινάρια για
όσους έχουν σπουδάσει αισθητική, αλλά θέλουν να εξειδικευτούν στον τομέα της
Ποδολογίας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που θέλουν να εξειδικευτούν σε μια ιδιαίτερη παροχή
υπηρεσίας που απαιτεί ειδική περιποίηση ώστε να έχουν την δυνατότητα να αντιμετωπίσουν το
διαβητικό πόδι.

3

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια σε προσωπικό εν λειτουργία επιχείρησης, με
σκοπό την περαιτέρω εξέλιξη και βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει ο χώρος.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ
Στο σεμινάριο αναλύεται η χρήση και η τοποθέτηση ελάσματος ορθονυχίας.

4

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Δημιουργία και οργάνωση section Ποδολογίας (με συμβουλευτικές υπηρεσίες και
προμήθεια εξοπλισμού) σε ήδη υπάρχοντα χώρο αισθητικής.

5

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
Δημιουργία και οργάνωση χώρου Ποδολογίας για νέο επιχειρηματία που επιθυμεί να
δημιουργήσει έναν αντίστοιχο χώρο.

6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ σε μαθητές κι επαγγελματίες / Manicure-Pedicure (σε σετ/κασετίνα και μεμονομένα).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Αναλύουμε την κατάσταση υγείας του ποδιού σας εύκολα και
γρήγορα, και σας προσφέρουμε άμεσο αποτέλεσμα!
Άκανθας πτέρνας
Διαβητικό πόδι
Πλατυποδία
Αθλητικοί τραυματισμοί
Κοιλοποδία
Κάλοι
Αχίλλειος τενοντίτης
Νευρίτωμα Norton
Κότσι
Μεταταρσαλγία
Βλαισοποδία

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ
Το συγκεκριμένο σεμινάριο αφορά τη σωστή χρήση νυστεριού με έναν εύκολο και ακίνδυνο τρόπο.
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