
JAK DBAĆ O
STOPY W CZASIE

PIELGRZYMKI?

G D AŃ S K A  P I E S Z A  P I E L G R Z Y M K A

Stopy podczas pielgrzymki są
najważniejszym "narzędziem"

pielgrzyma...DBAJ O NIE



JAK SOBIE POMÓC?
LISTA NIEZBĘDNYCH NARZĘDZI:

 

-Rękawiczki  jednorazowe 

-Sterylna jednorazowa ig ła (rozmiar wedle preferencji  i

wielkości  pęcherza)  

-Chusteczki  higieniczne 

-Cokolwiek do dezynfekcj i  miejsca uk łucia

-Brat  albo siostra skora do pomocy (nic  tak nie  zacieśnia więzi

miedzy pielgrzymami jak pomoc w pozbyciu się  dokuczliwego

kompana każdej  pielgrzymki-  pęcherza)*

 *pozycja nie wymagana dla lubujących się  w gimnastyce

1.  Pierwszym krokiem do pozbycia s ię  pęcherza jest  dok ładne
umycie stóp (szczególnie  ważne w przypadku pomocy ze strony
brata lub siostry) .  Na tym etapie  woda z  myd łem w zupe łności
wystarczy.

JEŚLI WSZYSTKO MAMY...DZIAŁAMY!

2.  Kiedy już  nasze stopy nie  stanowią  zagrożenia dla  osoby
oferującej  swoją  pomoc,  pora bl iżej  przyjrzeć  s ię  bolącemu
miejscu oraz ca łej  stopie  w poszukiwaniu innych miejsc ,  w

ktorych mog ły rozwinąć  s ię  pęcherze.  Warto szczególnie  zwrócić
uwagę  na części  stopy szczególnie  narażone na nacisk lub tarcie

(pięta  oraz przodostopie) .

3 .  Kiedy już  znajdziemy niepokojące nas miejsca ze  zmianami na
stopie ,  pora te  zmiany zidentyfikować ,  ponieważ  każda z  nich
będzie  wymaga ła innego dzia łania.  Dla u łatwienia podamy 2
najbardziej  popularne:  PĘCHERZ I  ODCISK.

Najbardziej  popularną  zmianą ,
która od razu nasuwa się  na myś l

są  PĘCHERZE .  Jak sama nazwa
wskazuje  są  to  bąbelki  p łynu
surowiczego,  który zbiera się  pod
warstwą  naskórka w miejscach
podrażnionych.  Najczęściej
bolesne,  owalne zmiany,  ich
wygląd zależny jest  od grubości
warstwy rogowej  naskórka.  Od
dobrze uwidocznionych
wypuk łych bąbelków po
ciemniejsze względem reszty
naskórka miejsca znajdujące
stosunkowo g łęboko pod
naskórkiem.  Czasem może się  też
zdarzyc,  że pęcherze będą
wype łnione krwią  przez co
przybiorą  c iemny brązowawy
kolor.  

Drugą  zmianą  jest  ODCISK  czyli
nagromadzenie s ię  dużej  i lości
twardego zrogowacia łego naskórka,
który uciskając tkanki  pod nim
może wywo ływać  dolegliwości
bólowe.  Wygląd tej  zmiany to
twarde miejsca na stopie  o
żó łtawym zabarwieniu.



JAK SOBIE POMÓC?
JEŚLI ZNAJDZIEMY ODCISK:

Odcisk należy rozmiękczyć ,  naj lepiej  kremem zawierającym

mocznik,  taka prosta opieka oszczędzi  nam na d łuższą  metę
dyskomfortu.  Należy jednak pamiętać  o  systematycznym

używaniu kremu/maści .

1 .  Pęcherz należy dobrze zdezynfekować ,  z  pomocą  przyjdzie
octenisept ,  kodan,  spirytus sal icylowy lub spożywczy albo
jakikolwiek inny preparat  s łużący do tego typu celu.  

JEŚLI ZNAJDZIEMY PĘCHERZ:

2.  Zdezynfekowane miejsce schnie.  Jest  to  dobry moment,  aby
przygotwoać  chusteczki ,  ig łę  oraz za łożyć  rękawiczki .  Kiedy

środek dezynfekcyjny odparuje  możemy brać  s ię  za
przek łuwanie pęcherza.  Robimy to od boku pęcherza trzymając
ig łę  ścięciem do góry i  stosunkowo prostopadle do powierzchni

skóry (tak,  abyśmy widziel i  dziurkę  u  góry) .  Staramy się  ig łą
dotrzeć  do środka pęcherza uważając przy tym,  aby nie  drasnąć

ig łą  skóry pod nim.  Czasami będziemy musiel i  ki lka razy uk łuć
pęcherz lub poeksperymentować  z  kątami wk łucia.  Kiedy już

wydaje nam się ,  że pęcherz zosta ł  przek łuty możemy spróbować
przez powsta łą  dziurkę  wycisnąć  p łyn znajdujący się  w

pęcherzu,  możemy do tego użyć  boku ig ły lub w łasych palców,
wycierajac  przy tym wyciekajacy p łyn chusteczką .  Czynność  tą

powtarzamy do czasu kiedy wydaje  nam się ,  że wycisneliśmy
ca ły p łyn z  pęcherza.  Powinno to z łagodzić  dolegliwości  bólowe

przy nacisku.

3.  Następnie miejsce to  ponownie dezynfekujemy oraz staramy
się  go  nie  zabrudzić ,  poprzez za łożenie ja łowego opatrunku (  np.
plaster ,  gaza) .

DODATKOWE PORADY:

Pielgrzymie twoje stopy przez 16 dni  to  twoje narzędzie  pracy.
Dbaj  o  nie  ! ! !  Masuj  je  codziennie i  smaruj  kremem.

Wilgoć ,  ź le  dopasowana część  ubioru,  c iep ło. . . to  wszystko może
sprzyjać  pojawieniu się  otarć  i  to  niekoniecznie na stopie .  W
takim wypadku warto zaopatrzyć  s ię  w Sudocrem,  który już
wielu pielgrzymom przynosi ł  ulgę .

A TERAZ ZOSTAJE JUŻ TYLKO
CISNĄĆ NA JASNĄ DO MAMY



WŁASNE NOTATKI:


