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Bakos Aranka
„Új kihívásokkal kell számolnunk – munkánkat, tevékenységünket egyrészt racionali-
zálni kell, másrészt átláthatóvá és az utólagos vitás helyzetek elkerülése végett rekonst-
ruálhatóvá kell tenni. Egy kezelést, annak menetét, lefolytatását utólag hitelt érdemlôen 
igazolhatóvá kell tenni. Ennek célja az esetleges, vendégek, fogyasztók részérôl kezde-
ményezett kártérítési perekkel szemben való védettség, annak elkerülése, illetve a vendé-
gek teljes körû informálása. Ennek csak egyik eleme a higiénia, de mindenképpen alapja, 
s tevékenység megkezdésének legelsô feladatai között van ennek biztosítása.”

Korunk igen sok egyéb kihívás elé állítja a mai társadalmakban 
élô embert. A hétköznapi értelemben, sok tekintetben válságot 
élünk meg. Gazdasági válságot, környezeti válságot, mo-
rális válságot, és még sorolhatnám. A népességrobbanás és 
a tudományos fejlôdés valóban a válság szélére sodorta mára 
a pénzközpontú napi valóságunkat. A túlnépesedett világ-
ban pedig a természetes nyersanyagforrások egyre fogynak, 
a világ megtermelt javainak nagyobb részét a kevesebb, jó 
életminôségben élôk fogyasztják el. S a maradék, kisebb meg-
termelt javak maradnak a nagyobb, az emberiség szegényebb 
részének. Emellett naponta tudományos felfedezések kerülnek 
napvilágra, korábbi tudományos elméletek dôlnek meg.
Olyan rohamos az informatika és kommunikáció által forradal-
masított tudományos fejlôdés, hogy vannak szakmák, pályák, 
ahol már az oktatás megkezdésekor elévült az oktatási anyag.
Elhatalmasodott a környezetet romboló, túlnépesedett világ 
válsága, mely mindannyiunk számára érezhetô teherként ne-
hezedik a mindennapokra. A munkaerôpiac mind kevesebb em-
beri erôre támaszkodik, a technikai fejlôdés következtében az 
emberi munkavégzést nagymértékben helyettesítik a gépek. Az 

emberi munkaerônek pedig mind képzettebbnek kell lennie, és 
változásra képesnek, aki alkalmazkodik mindig a megváltozott 
körülményekhez, és a megváltozott munkaadói igényekhez. Ez-
zel mind több felesleges emberi munkaerô keletkezik, egyre nö-
vekszik a munkanélküliség. Az emberek ezek miatt tele vannak 
feszültséggel, félelemmel, negatív érzelmekkel, betegségekkel. 
Ez óriási teherként nehezedik mindenkire, különösen azokra, 
akik emberekkel foglalkoznak napi munkájuk során. Van, aki 
tudatában van, van, aki nem ennek a jelentôs kihívásnak. Ez a 
teher nehezedik azokra is, akik szolgáltatást nyújtanak az em-
bereknek, s többnyire nôknek, akiken családok hangulata, alap-
hangja függ. Az pedig általános, hogy a pedikûrösnek, kozmeti-
kusnak, fodrásznak stb. szinte pszichológusnak is kellene lennie 
a munkavégzés során, hiszen nekik panaszkodnak a vendégek, 
s náluk rakják le az olykor oly nehéz terhet, erre pedig végképp 
nincsenek felkészülve a szolgáltatásokat végzôk. Mint ahogyan 
arra sem, hogy a munkaerôpiacon való megmaradásnak nagyon 
kemény követelményei vannak, s nagyon komoly versenyben 
kell bizonyítaniuk nap, mint nap. A szakmai képzések során pe-
dig a túlképzés következtében folyamatosan növekszik azoknak 

a száma, akik ebben a versenyben, ha rövidtávon is, de részt vesznek, s próbálkoznak 
megélni, fennmaradni.
A szépségszakmákban, (pedikûrös pályán is) hihetetlenül magas a lemor-
zsolódás, a pályát elhagyók száma. Ezek a körülmények nem nevezhetôek sem-
miképpen pozitívnak, s támogató környezetnek a mindennapi szolgáltatások nyújtásá-
hoz. Felismerhetô néhány évi munkavégzés után a kiégés több jele is.
Negatív megnyilvánulások, krónikus fáradtság, betegségek, tönkrement házasságok, 
baráti kapcsolatok beszûkülése, szabadidô eltöltésének hiánya, érzelmi sivárság, moti-
válatlanság, panaszkodás, a hibák és sikertelenség okának másokban, külsô okokban 
való keresése, és magyarázata, s még sorolhatnám. Amellett, hogy sokan (legtöbben) a 
szolgáltatásokat végzôk közül nôk családosak, gyerekeket nevelnek, tehát még otthon 
is helyt kell állniuk. Ezt nehéz összeegyeztetni a munkával, sokszor a munka melletti 
tanulással. Hiszen az Európai Unió célkitûzései közül a legfontosabb a tanulás egy 
életen át való kiterjesztése a legtöbb emberre.

Tehát még tanulással, továbbképzéssel, önképzéssel is le vannak terhel-
ve a szolgáltatásokat nyújtók, hiszen a sikeres munkavégzéshez hozzá 
tartozik az újdonságok folyamatos megismerése. Márpedig újdonságok 
naponta vannak, nem is lehet nyomon követni ôket.
Tehát, akkor kérdés- e még, hogy a szolgáltatásokat nyújtó szakem-
bereknek ezek mellett a pszihés terhek mellett át kell gondolniuk vala-
mennyi döntésüket a munkájuk során? Elemezni kell saját helyzetüket, 
és terveket készíteni a munkájukhoz a pályán maradás, és az egészsé-
gük, mentális egészségük érdekében. A szakmai vezetôk felelôssége 
pedig a pozitív jövôkép elôrevetítése, a sikeres életmûvek bemutatása, 
az életpályamodell bemutatása, közvetítése. 
Ehhez kíván segítséget nyújtani számos általam feldolgozott téma, ok-
tatási anyag, s az újonnan indult pedikûrös rovatom. Az elôzô számban 
a közegészségügyi témában mutattunk be egy másik szakmából, neve-
zetesen a közegészségügyi szakterületrôl a szépségszakmákkal kapcso-
latba került kolléganôt, aki néhány éve ezen a területen folytat sikeres, 
nélkülözhetetlen és keresett tevékenységet.

Ez a szakmai terület a pedikûrös munkájában a minôségbiztosításnak csak egy ele-
me, melyen kívül számos átgondolni, kiszámítani való elem van. Törekedni kell arra, 
hogy, ami kiszámítható, azt elôre végezzük el, hiszen oly sok az egyéb befolyásoló 
körülmény, hogy ez legalább valamiféle biztonságot, tervezhetôséget jelent a munka-
végzésben. Következô lapszámunkban lépésenként is végig megyünk a mun-
kavégzés ésszerûbbé tételének módszerein!
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Ennek igen sok oka van, de a legfontosabb: a pedikûrös saját, egyéni érdekében, s a hozzá 
érkezô vendége érdekében nélkülözhetetlen. Valamint fontos még a gazdasági versenyben 
való sikeres és eredményes szereplés érdekében, hiszen a vendég állandó elvárásokat tá-
maszt, és választ. Mindig a legjobbat a legmegfelelôbb áron. Még csak nem is a legolcsób-
bat, a hangsúly a legmegfelelôbbön van. Az árnak és a szolgáltatás értékének harmóniában 
kell egymással lenni.

miért van szükség a pedikûrös tevékenységének 
racionalizálására (ésszerûvé tételére)?


