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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1376/2010, του J.O., ολλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της LOPZ, 
σχετικά με τη φροντίδα/θεραπεία των ποδιών ασθενών που πάσχουν από 
ρευματοειδή αρθρίτιδα και διαβήτη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η κατάσταση όσον αφορά τη φροντίδα/θεραπεία των ποδιών 
ασθενών που πάσχουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα και διαβήτη στις Κάτω Χώρες είναι κακή, 
διότι μπορεί να παρέχεται από μη διπλωματούχους εργαζόμενους από τον ευρύτερο τομέα 
της περίθαλψης. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η εν λόγω πρακτική ενθαρρύνεται για λόγους 
κόστους μέσω των φορέων υγειονομικής ασφάλισης. Ωστόσο, αυτοί οι εργαζόμενοι 
διαθέτουν ελλιπή ιατρική κατάρτιση όσον αφορά τη φροντίδα των ποδιών των ασθενών 
υψηλού κινδύνου. Σε άλλες χώρες της Ένωσης, η φροντίδα των ποδιών των ασθενών αυτού 
του είδους προβλέπει υποχρεωτικά ειδική ιατρική εκπαίδευση. Ο αναφέρων ζητεί έναν 
ομοιόμορφο ευρωπαϊκό κανονισμό που θα προβαίνει σε σαφή διαχωρισμό μεταξύ της 
φροντίδας των ποδιών που γίνεται για αισθητικούς και ιατρικούς λόγους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 14 Φεβρουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.

O αναφέρων πιστεύει ότι η φροντίδα/θεραπεία των ποδιών ασθενών που πάσχουν από
ρευματοειδή αρθρίτιδα και διαβήτη στις Κάτω Χώρες πρέπει να παρέχεται μόνο από 
εξειδικευμένο στον τομέα ιατρικό προσωπικό όπως σε πολλά άλλα κράτη μέλη, και όχι από 
αισθητικούς στον τομέα της φροντίδας ποδιών που δεν διαθέτουν την κατάλληλη ιατρική 
κατάρτιση.



PE467.108v01-00 2/2 CM\870273EL.doc

EL

Οι κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με τα επαγγέλματα είναι θέμα που εναπόκειται στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα οποία είναι ελεύθερα να ορίσουν τα ενδεδειγμένα 
κριτήρια και την κατάλληλη εκπαίδευση για την άσκηση ενός επαγγέλματος εάν το 
επιθυμούν. Τα κράτη μέλη έχουν την αρμοδιότητα να αποφασίσουν σχετικά με την
κανονιστική ρύθμιση ενός επαγγέλματος, σεβόμενα εντούτοις τις γενικές αρχές της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τις αρχές της μη-διάκρισης και της 
αναλογικότητας. Τα κράτη μέλη είναι επίσης ελεύθερα να αποφασίσουν εάν η μέριμνα για
θέματα δημόσιας υγείας, όπως είναι η ασφάλεια των ασθενών θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τη
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Η Επιτροπή δεν έχει λόγο να παρέμβει στις ολλανδικές αποφάσεις επί του θέματος.


