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Ez egy nehezen eldönthetô kérdés. Elsôsorban 
a probléma jellegétôl, és súlyosságától függ, 
hogy hova forduljon, akinek láb panasza van. 
A legszívesebben azt tanácsolnám, hogy a láb 
probléma, láb fájdalalom, vagy láb panasz, 
akkor pedikûrös. Viszont tudom, hogy erre a 
szakma és a pedikûrösök nagy többsége nin-
csen felkészülve, sem felkészítve kellô mérték-
ben.

Mindamellett ez egy igen nagy felelôsség is, hiszen ebben az 
esetben a pedikûrösnek, nemcsak a leggyakrabban elôforduló 
láb problémák felismerése a feladat, hanem az ortopédiai, 
bôrgyógyászati, venerológiai, idegellátási, belgyógyászati, sebé-
szeti és összetett anatómiai ismeretekre is szüksége van, hogy 
adekvát tanácsot tudjon adni, és tudja, hogy hova kell tovább-
irányítania a panaszost. A legfontosabb pedig az, hogy a sa-
ját hatókörét semmiképpen ne lépje túl, és ehhez szoros orvosi 
együttmûködésre van szüksége.

Az esetek túlnyomó részében egy lábon elôforduló problémával 
az emberek nagy többsége nem tudja eldönteni, hova is fordul-
jon. Jó esetben a háziorvosa tanácsát kéri, aki sok esetben épp-
úgy nehéz helyzetben van, hogy hová is küldje el a beteget. A 
pedikûröshöz sajnos a legritkább esetben irtányítják az orvosok 
a panaszost, hiszen nem igazán látják át, mennyire felkészültek 
vajon a pedikûrös szakmában tevékenykedôk ennek a fogadásá-
ra. Sajnos azt kell mondjam, tisztelet a kivételeknek, melyekbôl 
enyre kevesebb van, hogy a pedikûrösök manapság nem ép-

pen a társadalmilag és az orvosok által elismert szakmai kom-
petenciákkal rendelkezô szakemberek hírében állnak. Sôt pl. a 
bôrgyógyászok nagy többsége is komoly bizalmatlan elôítélettel 
viseltetik a szakmával szemben. Ennek számos oka van. Valaha 
az érettségihez kötötött, a mainál jóval hosszabb képzési idô 
alatt elsajátítható szakmák közé tartozott a pedikûrös szakma. 
Egészségügyi intézményben letöltött szakmai gyakorlat (szoci-
ális otthon) is része volt a szakmai oktatásnak, a régi mesterek 
komoly gyakorlati tudást adtak át az utódoknak. A mára le-
rövidült képzési idô alatt jóval több ismeretet akarnak megta-
nítani, a pedikûr pedig végképp alacsony óraszámban oktatott 
tantárgy. Az utóbbi évek tömeges képzése ennek a szakmának 
sem tett feltétlen csak jót, az oktatás a régebbi rendszerhez ké-
pest lerövidült, az ismeretek köre és mennyisége bôvült, mind 
összetettebb kompetenciákra van szükség a szakma megtanu-
lásához. A szakmát tanulók mennyiségileg megnövekedett szá-
ma a minôség romlását eredményezte. Ez igen megnehezíti a 
szakmában régebben tevékenykedôk helyzetét is. (Bôvebben: A 
szépségszakmák elégedettségi vizsgálata, Szakdolgozat, Bakos 
Aranka, Pécsi Tudományegytem, 2008)

Mégis, hogy valamiféle támpontot adjak, hova is forduljon, aki-
nek problémája van, íme néhány szempont a döntés elôtt.
wAz elsô, ha pedikûröshöz fordul valaki: Kérjen egy részletes di-
agnózist a láb állapotáról, és arról a konkrét problémáról, ami a 
panasz. Mindezt írásban kérje, illetve kérdezzen a lehetséges ke-
zelési módokról, valamint az esetleges kezelési alternatívákról. 
Ki kell, hogy kérdezzék az általános egészségi állapotáról, alapo-
san mérlegelve, hogy a kezelés elvégezhetô, vagy sem. Abban az 

esetben, ha meghaladja a pedikûrös hatókörét a feladat, orvos-
hoz kell irányítani a vendégét, ortopédiára, bôrgyógyászhoz, 
érsebészhez, diabetológiára, gyógytornászhoz, masszôrhöz, 
ezen kívül ajánlania kell otthoni ápoláshoz hatóanyagot, eset-
leges gyógymódot. Amennyiben a kezelés kockázattal járhat, 
elôbb szakorvos tanácsát kell a pedikûrösnek kérnie, mintegy 
jóváhagytnia az általa javasolt kezelést. Sok esetben az orvos 
egészítettheti ki az orvosi kezelést a pedkikûrös beavatkozásá-
val. Például a körömgomba esetében.

A gyanu felmerülése esetén a pedikûrösnek a dignózis felál-
lításakor jeleznie kell, hogy szakorvozhoz küldi el a vendé-
get, hogy a diagnózisát jóváhagyassa és az orvos elôírhassa 
a szükséges kezelést. Ez szinte minden esetben gyógyszeres 
kezelés is, melyet a beteg körömrészek eltávolításával és ke-
zelésével kiegészíthet a pedikûrös. Az orvos felméri a beteg 
egészségi állapotát, és pl. cukorbetegség esetén eldönti, nem 
veszélyezteti-e a pedikûrös bevatkozás a beteget. Ez persze 
függ a pedikûrös szakmai felkészültségétôl is, tudatában kell 
lennie, hogy mindig fegyelmezett, megfontolt, óvatos kezelés-
ben részesítsen minden ilyen veszéllyel járó betegség esetén. A 
kezelések egy bizonyos részében, szükséges a kockázatok igen 
csekély mértékre való csökkentésének érdekében, hogy a keze-
léseket követôen ellenôrizetesse orvossal a cukorbeteg lábat.

Ez a fajta praktizálási gyakorlat csakis hosszú évek alatt meg-
szerzett, folyamtosan fejlesztett, stabil szaktudás birtokában, és 
a szakorvosokkal történô szoros együttmûködéssel folytatható, 
a törvényi elôírások betartása mellett. Ezeket az idevonatkozó, 
a tevékenységet szabályozó törvényeket a Szakmai Etikai Kó-
dex összegyûjtve tartalmazza.

Emellett az elvégzett kezeléseket rekonstruálható módon kell 
dokumentálni, a késôbbi esetleges vitás helyzetek minél át-
láthatóbb, gyors tisztázása érdekében. Egy ilyen esetben egy 
esetleges kártérítési igény felmerülése esetében igazságügyi 
szakértôi vélemény felállításakor is a vitás helyzet tisztázásá-
nak alapja lehet a dokumentáció. Errôl a Szakmai Etikai Kódex 
is rendelkezik, hiszen a vendégek alapvetô alkotmányos joga, 
az egészséghez való jog a kezelések során is elsôrendû szem-
pont, mely nem sérülhet, természetesen a pedikûrös hatókörén 
belül elvárható legnagyobb gondosság elvárásának igényével 
együtt.

A mai képzési struktúrák mellett csakis folyamtos to-
vábbképzések során sajátíthatóak el az ehhez szüksé-
ges ismeretek, és fontos, hogy a pedikûrösnek legyen 
olyan mestere, akitôl tanulhat, folyamatosan és segít-
séget kérhet a bizonytalan helyzetekben. A kezelése-
it minden esetben ellenôrizetesse orvossal, különös 
tekintettel a veszélyeztetett vendégek esetében. A 
vendégek pedig informálódjanak, mielôtt választanak, 
ha tanácstalanok, segítséget kérhetnek az Ipartestü-
letnél is, bizonyára tudnak tanácsot adni, hogy kihez 
forduljanak.
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