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P E D I K Û R

A pedikûrös és a podológus egészségének 
védelme

Azonosságok 
és különbségek

Elôadásomban a pedikûrös kongresszuson
a hazai szakmai tevékenységet állítottam
párhuzamba a németországi tevékenység-
gel, ahol ez a szakmai terület igen komoly
fejlôdésen ment keresztül, és igen precíz
támogató rendszer, és szabályozók segítik
a tevékenységüket végzôket.

Podológusok kontra 
pedikûrösök
Alapvetôen az azonosság a lábon történô
beavatkozás, egy kialakult láb probléma
felismerésére, megelôzésére, rehabilitáció-
jára irányul, az egészséget legkevésbé ve-
szélyeztetô munkakörülmények mellett.
A különbség, ennek a kitûzött célnak
a megvalósításában, annak ellenôrzésében,
és a hatókörben van. 
Már ott lényeges különbség figyelhetô
meg, hogy van egy podológiai törvény,
mely szabályoz minden kérdést a szakmá-
val kapcsolatban: ki, milyen feltételek mel-
lett, milyen végzettség birtokában gyako-
rolhatja ezt a tevékenységet.

A cél a podológusok tevékenységével a vi-
lágméretû cukorbetegség okozta lábbeteg-
ségek megelôzése, az amputációk számá-
nak csökkentése, a különféle lábon elôfor-
duló betegségek idejében történô – minél
korábban – felismerése.
A kezelés alanya tehát jellemzôen a cukor-
beteg, míg a hazai pedikûrösök általában
kezelnek cukorbeteg lábat, de nem jellem-
zôen, és csak jellemzôen a kevésbé veszé-
lyeztettek körét.

zôen megtalálható szolgáltatása a hazai für-
dôinknek is!). 
Ezen a módon a zsidó bevándorlóknak kö-
szönhetôen egy, Európában igen széles
körben elterjedô szolgáltatásnak teremtô-
dik meg a hagyománya, legelôbb is Karls-
badban, ahol az egyik utca egy magyar pe-
dikûrösrôl kapta, és viseli a mai napig a ne-
vét: Durlacher Lajos (1792–1864).

Szakmai képzés
A szakma, már önállóan megjelenik Svájc-
ban, Angliában, Franciaországban, Né met -
országban és tovább Európa valamennyi
országában, az iparosodás, városiasodás el-
terjedésével, mind szélesebb körben hozzá-
férhetôen. Elterjedt hazánkban is – s Buda-
pesten is egészen magas szakmai színvona-
lon, majd komoly szakmai oktatással az
Ipartestületi iskolában –, ahol kezdetben
hosszú évek alatt, késôbb mind rövidebb
idô alatt lehetett megtanulni a szakma for-
télyait.
Európa több országában olyan szintû fejlô-
désen ment keresztül, hogy például Svájc-
ban Bsc. képzés keretében tanulható
a szakma. Németországban példának oká-
ért 2 éves podológia képzés keretében vé-
gezhetô el a szakmai képzés, Ausztriában
medizinische Fusspflege, magyarul gyó gyá-
 szati vagy gyógypedikûrnek nevezik a szak-
mai területet.
Angliában, Ausztráliában, Amerikában
a legtöbb ilyen jellegû beavatkozást orvo-
sok végzik, s csak bizonyos területen tevé-
kenykedhetnek a pedikûrösök.

Kukorica
Már az ókorból is vannak leleteink arra vonatkozólag,
hogy az akkori ember lába is fájt, s azon valakinek se-
gítenie kellett. Igaz, nem önálló tevékenységként volt
jelen abban a korban a gyógyító, hanem, mint a testi,
egészségi egyéb, bajok kezelôje, aki, ha kellett eret vá-
gott, fogat húzott vagy éppen tyúkszemet kezelt. Per-
sze akkoriban még csak nem is tyúkszemnek nevezték
azt a lábon igen fájdalmas problémát, hanem amirôl
egyáltalán írásos dokumentumok vannak, az is kuko-
ricának nevezi.

„Tyúkszem sebészek”
Az ókori Egyiptomból az i.e. 2400-ból Ankmahor sír-
jának feliratáról és késôbbrôl, i.e. 460 körülrôl Hip-
pokratész említésébôl, valamint i.e. 690 körülrôl szár-
mazó leletekbôl kísérhetjük nyomon ennek a tevé-
kenységnek a szükségességét, és jelenlétét elsôsorban
az uralkodói réteghez tartozók körében.
Vannak leletek arra vonatkozólag, hogy az orvosi
szakma fejlôdésének kezdetén, s azzal párhuzamosan,
majd arról leválva gyakorolták tevékenységüket az ak-
kori, már nem csak személyes rabszolgák.
Késôbb a fürdôkultúra terjedése hoz fejlôdést ennek
a szolgáltatásnak, melyet az akkori elnevezés tyúk-
szem sebésznek hív.

Magyar pedikûrös Európában
Késôbb nevezik, pont a fürdôkhöz kapcsolódóan für-
dôsnek a szakembert, aki ezt a szolgáltatását jellem-
zôen fürdôkben nyújtotta (ugye, ez még ma is jellem-

A pedikûr – mai néven lábápolás – és a podológia nem teljesen azonos 
fogalmak. Annyiban azonban mégis, hogy valamennyi a lábon elôforduló
problémák kezelésével foglakozik.
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P E D I K Û R

Vizsgakövetelmények
A hazai képzési rendszer 2010-ben egy lé-
nyeges fordulóponthoz ért: ismét önálló
szakma lett a pedikûr, és 4 év szakmai gya-
korlat letöltése után, mint speciális pe-
dikûr, egy elágazás épült a képzésre, mely
elvégzése hivatott felkészíteni a cukorbete-
gek lábának kezelésére.
Korábban sem tért el egymástól a két szak-
ma (a hazai és németországi) tevékenységi
köre, s azok feladatai. A korábban, 2010-ig
érvényben lévô szakma vizsgakövetelmé-
nye tartalmazta azokat a feladatokat, me-
lyet egy pedikûrösnek el kellett tudnia lát-
ni.
Nevezetesen: diagnosztizálás, ahol az álta-
lános egészségi állapot felmérése, és a lá-
bon elôforduló esetleges elváltozások felis-
merése a feladat. Ilyenek, mint bôrelválto-
zások, körömbetegségek, szemölcs, tyúk-
szem, bôrberepedések, körömkorrekció
technikák, spange.
A podológusnak is ugyanezeket a problé-
mákat kell ellátnia, viszont analitikusabb
tudás birtokában, és hosszabb szakmai gya-
korlati felkészítés mellett.

Sebet egyik szakmáját gyakorlónak sem
szabad kezelnie, viszont a hozzá forduló
beteget, klienst, vendéget kell tudnia elsô-
segélyben részesíteni és szükség esetén or-
voshoz kell irányítsa.

Minôségbiztosítási rendszer 
az átláthatóságért
Mindkét szakterületen aktív (aktívnak kell
lennie) az együttmûködés és a kommuniká-
ció mûködtetése az orvosokkal.
Adminisztrációs kötelezettsége mindkettô-
nek van, viszont a podológus tevékenysége
abszolút racionalizált, átlátható, kimutat-
ható, rekonstruálható, az elôírásoknak
megfelelôen.
A hazai pedikûrösöknek ez egyenlôre nem
kötelezô, de a  saját érdekükben igen fon-
tos ezt ugyanígy végezniük.
Az említett átláthatóság és rekonstruálha-
tóság elérése mellett elsôsorban a vendég,
és a dolgozó egészségének és munkabiz-
tonságának céljából kifejlesztettem egy mi-
nôségbiztosítási rendszert a könnyebb át-
láthatóság végett.
Míg például hazánkban nem kötelezô
a sterilizáló berendezés használata az esz-

közökre, addig ez a német podológusnak alap-
feltétel, s ezt rendszeresen ellenôrzik is.

Folyamatos továbbképzés
A praxisok felszereltsége is eltér a hazai pe-
dikûrös szalonok felszereltségétôl, hiszen az el-
látottak körébôl olyan nagy a fertôzés veszélye,
hogy valóságos orvosi rendelônek néz ki a po-
dológiai praxis. Kötelezô számukra a folyamatos
továbbképzés, míg hazánkban ez egyenlôre csak
ajánlás, akkor, amikor ez szinte valamennyi
szakma gyakorlásának alapfeltétele volna, hiszen
a szakmák, a tudományágak is folyamatosan fej-
lôdnek.
Ami egyébként is Európai Uniós cél, és bízom
benne, hogy a hazai szakmai fejlôdés is elindul
végre ebbe az irányba.
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