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A vendég diagnosztizálása, és a lehetséges  kezelés, valamint az 
árról  való tájékoztatás az elsô lépések a pedikûrös munkájának 
racionalizálása érdekében.
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A pedikûrös 

Miért kell a pedikûrös munkáját racionalizálni?
Mert az a legfontosabb, hogy a vendég egészséghez való 
joga ne sérüljön, tehát a lehetô legmegfelelôbb kezelés-
ben részesüljön, sôt, ha ez a pedikûrös hatókörét meghalad-
ja, vagy orvosi kiegészítésre szorul a kezelés, azt a vendégnek 
tudnia kell. Az már utána az ô felelôssége legyen, hogy igénybe 
veszi az orvosi ellátást vagy sem.
Miért olyan fontos ez?
A pedikûrös munkáját kísérô oly sok anomália és átláthatatlan-
ság, valamint a szabályozás hiánya miatt! Nézzünk egy-két 
példát, hogy jobban megértsük:
1. A vendég sok esetben nincs tisztában azzal, mi is a konkrét 
panasza, tapasztal valamit, s amennyit ô tud a tyúkszemrôl pél-
dául, akár egy szemölcsöt is nézhet tyúkszemnek, ami 
egyébként az egyik leggyakoribb eset. A pedikûrös ezt a kettôt 
soha nem tévesztheti össze!
2. A benôtt köröm néha nem is köröm, hanem a kör-
möt körül vevô szarupárkány megvastagodása, mely nyomást 
gyakorol a köröm sarkánál lévô oldalra, melynél két idegpá-
lya is találkozik, így a rendkívül fájdalmas. Sôt: lehet alatta 
tyúkszem (akár szemölcs, vagy egyéb elváltozás!), de nem ritka 
a korábbi gyulladásból és gennyesedésbôl hátramaradt beszá-
radt gennyzacskó, mely egy hátramaradott száraz, igen kemény 
bôrdarabka, amely sokszor keményebb száraz állapotában, mint 
a köröm! Elôfordulhat az is, hogy a köröm benövésének helye 
annyira a köröm belsô, a szervezet belseje felé haladt a sok túl-
zott mértékû kivágással, hogy a köröm belülrôl a csontról 
nô már ki, amely igen veszélyes is lehet!
Még sorolhatnám a különféle eseteket, mert minden egyes lá-
bon szinte mást tapasztalok magam is a diagnosztizáció során. 
Emiatt az egyik legfontosabb lépés: a lábpanaszával hozzánk 
érkezett vendég lábállapotának meghatározása, a láb panasz 
konkrét meghatározása és megfogalmazása, a befolyá-
soló körülmények feltárása és meghatározása, illetve az egyéb, a 
vendég által tapasztalt lábproblémán kívüli lábbetegség, elvál-
tozás diagnosztizálása.
A diagnosztizáció egyik eleme a vendég alapos, de lényeg-
re törô kikérdezése az elmondottakról való meggyôzôdés, 
véleményalkotás szemrevételezéssel, és tapintással. A megálla-
pításokat pedig írásban kell rögzíteni, hiszen ahhoz, hogy 

leírjuk, alaposan át is kell gondolni, tehát egy elsô sorban ra-
cionális szakmai döntést hozni arról, hogy a vendég által 
elmondottakat felülbíráljuk, pontosan meghatározzuk 
a problémát, és arra kezelési tervet javasoljunk, illetve 
ennek az árát elôre közöljük is vendéggel! De nem kizá-
rólag az árat kell közölnünk, hanem, azt, hogy miért ezt a ke-
zelést javasoljuk, mit várhat el e kezeléstôl a vendég, és 
mit tehet ô a javulás érdekében. Azt is kell közölni, ha a 
kezelésünkkel nem várhat javulást, hanem legfeljebb a problé-
ma rosszabbra fordulását tudja elkerülni, vagy a láb állapotának 
szinten tartását. Fel kell hívni a figyelmét a kezelés kiegészí-
téseként az együttmûködés szükségességére, hiszen, 
ha nem változtat a panaszt kiváltó körülményeken, az nem fog-
ja elôsegíteni a javulást. Fel kell hívni a figyelmét, hogy az eset-
legesen szükséges orvosi kiegészítés igénybevételének 
elmulasztása mit vonhat maga után, hiszen a javulást segíti elô, 
ha szakorvossal is együttmûködik a pedikûrös, de a vendégnek 
is együttmûködônek kell lennie. Nem utolsó sorban fel kell hív-
ni a vendég figyelmét arra a körülményre, hogy a lábán lévô 
panasz valószínûleg nem kizárólag a láb életmódjából adódik, 
hanem a szervezet egészének állapotával van összefüg-
gésben, valamint az öröklött tényezôk is befolyásolják.
Mi pedikûrösök tehát legfeljebb az állapotot enyhíteni, egy 
folyamatot lassítani tudunk, de gyógyulást elérni még a 
legszervezettebb, racionális, szakmailag kifogástalan 
munkával is csak igen összetett együttmûködéssel va-
gyunk képesek!
Mindezeket írásban rögzíteni kell, a vendéget teljes 
körûen tájékoztatni, esetleg mindezeket röviden, tömören, 
mindenki számára érhetôen megfogalmazni, és kifüggeszteni a 
pedikûrös rendelôben, mint ahogyan az árlistát is.
A vendég lábának diagnosztizációjáról, az elvégzett kezelésrôl, 
az általunk javasoltakról, valamint a házi ápolási tanácsadás-
ról pedig egy nyomtatott példányt átadni a vendégnek 
amiatt szükséges, hogy vállalható legyen utólag is bármikor, 
hogy milyen megállapításokat tettünk, és mit javasoltunk. Soha 
nem szabad azt érzékeltetnünk, hogy a kezelésünkkel egyszeri-
ben csak minden panasza megoldódhat! Nem szabad hiú remé-
nyekkel támogatni a vendéget, a pedikûrös kezelést illetôen! A 
vendégek sok esetben, ha megbíznak a pedikûrösükben, képe-

sek irreális elvárásokat támasztani velük szemben. A pedikûrös 
pedig nem minden esetben meri kijelenteni, hogy az ô kezelé-
se sem orvosol majd minden bajt. Ez igen összetett probléma, 
messzebbre mutat, mint egy szakmai diagnosztizáció. A mos-
tani igen kiélezett gazdasági és társadalmi problémák vetüle-
te is, hogy egy pedikûrös kezelést mi befolyásol. Sok vendég 
kezd öngyógyításba is, de ebben a pedikûrös ne legyen partner. 
Mindig törekedni kell a hármas egyensúly fenntartására: 
a pedikûrös, az orvos, és a vendég együttmûködése 
vezethet csak eredményre!
Már nem elôször hangsúlyozom a diagnosztizáció fontosságát. 
Amiért ezt tartom a legfontosabbnak: egy esetleges utóla-
gos kártérítési per során az elsô dokumentum lehet, ami 
a vizsgálatot szolgálja, sôt egy esetleges bírósági tárgyaláson 
is szükség lehet rá annak bizonyítására, hogy a pedikûrös a 
tôle telhetô legjobban igyekezett a vendég egészséghez való jo-
gát biztosítani, és a szakmai kezelést jól elôkészítette, 
körültekintôen járt el. Persze ez önmagában még csak szük-
séges, de nem elégséges annak bizonyítására, hogy a felelôsség 
ne a pedikûröst terhelje majd. Ez ettôl összetettebb, s ebben az 
évben ebben próbálok majd elôrelátóan segíteni a kollégáknak. 
A legfontosabb, és leglényegesebb az, hogy erre idôt kell szánni! 
Legalább 20–30 percet, még a leggyakorlottabb pedikûrösnek is, 
különösen, ha problémásabb esettel állunk szemben. Nem ritka 

eset, hogy a kezelést késôbbi idôpontra kell megbeszélni, vagy 
még a kezelést is szétbontani, és több idôpontra ütemezni.

1. Bejelentkezés telefonon, on-line.
2. Adatok felvétele, rögzítése.
3. A vendég kikérdezése, a panaszok konkretizálása.
4.  Az adatok és az elmondottak rögzítése, tiltókörülmények, 

ellenjavallatok meghatározása, kizárása.
5. A vendég lábának elôkészítése.
6. Javasolom a nagyító használatát!
7. Részletes szemrevételezés.
8. Tapintással való vizsgálat.
9.  Konkrét panaszokon kívül a fontos körülmények, egyéb be-

tegségek megállapítása (ortopédiai, bôrgyógyászati, ér, ideg, 
egyéb).

10. Bôr vizsgálata.
11. Köröm vizsgálata.
12. Köröm alatti tyúkszem.
13. Szükség esetén szakorvossal történô azonnali egyeztetés.
14. Árlista kifüggesztve.
15.  Az ár megbeszélése, közlése, a felvett adatok és a diagnó-

zis, ár rögzítése, a vendégnek egy példány átnyújtása, a 
kezelés idôpontjának meghatározása.
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