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A podológiáról

2002-ben és 2003-ban az Európai Unió több 
országában (Svájc, Franciaország, Német
ország, Belgium) elfogadták a Podológiai 
Törvényt.
Ennek értelmében igen élesen meghúzták azt 
a határt, amely megszabja a lábápoló és a 
podológus szakterülete közötti különbséget, 
sőt néhány országban (angolszász területe
ken) podoátriának nevezik az orvosok által 
végzett tevékenységet. 

A podológiai végzettség, és az ahhoz tartozó 
névhasználat az Európai Unióban védett, 
csak az jogosult a névhasználatra, aki az ál
lami podológiai képzést sikeresen elvégzi, és 
a szakvizsga bizonyítványt megszerzi. A szi
gorú szabályok szerint végezhető podológiai 
tevékenységet csak ennek a bizonyítványnak 
a birtokában végezhetik, és folyamodhatnak a 
hivatalos engedélyekért.

A podológiai képzés Svájcban, Belgium
ban, Franciaországban Bsc képzés jellegű 
(főiskolai szintű), Németországban, Auszt
riában két éves, igen alapos képzés, amely 
elvégzése után lehetőség van a tovább
képzésre is. 

Az oktatás során nagyon részletes egészsé
gügyi, higiéniai, epidemológiai, (járványügyi) 
ismereteket, etikai, pszihológiai, kommu
nikációs és társadalombiztosítási ismereteket 
kell elsajátítaniuk a hallgatóknak, valamint 
megismerkednek a szakma elméleti és gyako
rlati tudományával is. 

A képzéshez kapcsolódóan a hallgatóknak 
kórházi, laboratóriumi szakmai gyakorlatot 
kell letölteniük.

Ezeken az ismereteken kívül társadalombiz
tosítási, vállakozási, könyvviteli, informa
tikai, környezetvédelmi ismereteket is elsa
játítanak. 

A podiatria a lábak tanulmányozásával, beteg és egészséges lábak 
komplex ápolásával foglalkozik. Magyarországon egy kissé még is
meretlen fogalomról beszélünk, amelybe Bakos Aranka avatja be a 
Körömmánia olvasóit. 

Bakos Aranka rovata

A tevékenység hivatalos engedélyezésének 
feltétele a sikeres szakvizsgát igazoló bi
zonyítvány, a Közegészségügyi és Járványü
gyi Hivatal engedélye és minősítése a higié
niai feltételek meglétéről, melyet évenként 
felülbírálnak. Ezen felül kockázatbecslést 
kell elvégeztetni, kockázatviselési biztosítást 
kell megkötni, de a tevékenységre területen
ként változó egyéb kamarai szabályozások is 
vonatkoznak. 

Ezen feltételek megléte esetén lehet 
folyamodni a hivatalos engedélyekért, ame
lyek birtokában a tevékenység önálló vállal
kozási formában gyakorolható, kórházakban, 
szociális otthonokban, lábambullanciákon, 
podoátriai szakrendelésen. 

A kezelések egy részét a társadalombiztosító 
támogatja.

A podológusnak csak ezeknek a feltételekenek 
a teljesítése esetén van lehetősége önálló di
agnózis felállítására, kezelési terv készítésére 
és a tevékenység gyakorlására.

Éles a határ az orvosi hatáskör és a podológiai 
tevékenység hatásköre között.
A speciális kezelések esetén (elszarusodási 
problémák, bőrrepedések, tyúkszem, benőtt 
köröm, körömkorrekciós kezelések, köröm
protézis épétése, tehermentesítő alkalmazá
sa, benőtt köröm kezelése, körömgomba, 
bőrgomba kezelése, szemölcsök, különösen a 
diabétesz láb kezelése) kötelezően együtt kell 
működni a szakorvosokkal.

Podológiai végzettség hiányában tilos az 
ilyen jellegű kezelések elvégzése. 

Akinek nincs podológiai végzettsége, az  
lábápolónak nevezheti magát, úgy mint az 
Magyarországon is áll a szamunkásbizonyít
ványokban.
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Németországi Anatómia Verseny n yer
tese 2005ben. 1987 óta dolgozik a 
lábápolás gyógyászati szakterületén, 
szak orvosi háttérrel. 

Diplomáját kitűnő minősítéssel a Pécsi 
Tudományegyetemen szerezte, tanul
mányait a BMEn folytatja, felnőttoktatási 
szakértő szakon. 

Speciális  továbbképzéseket oktat több in
tézményben és magániskolájában: Span
ge, benőtt köröm korrekciói, gépi pedikűr, 
gombás köröm kezelései,  elszarusodási 
betegségek, magántanulókat oktat. 

Elérhető: artiba@freemail.hu 
36204534381 


