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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1376/2010, którą złożył J.O. (Holandia) w imieniu LOPZ, w sprawie
pielęgnacji stóp pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów 
i diabetyków

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie niewystarczającą jakością pielęgnacji stóp 
pacjentów chorych na reumatoidalne zapalanie stawów i diabetyków w Holandii i wskazuje 
na to, że zabieg ten może być wykonywany przez niewykwalifikowany personel spoza 
systemu opieki zdrowotnej. Twierdzi też, że firmy oferujące ubezpieczenie zdrowotne 
są przychylne takim praktykom ze względu na koszty leczenia. Wspomniany personel nie 
jest jednak odpowiednio przeszkolony, aby zajmować się pielęgnacją stóp u pacjentów 
podwyższonego ryzyka. W innych państwach członkowskich UE przy tego typu zabiegach 
wymagane jest odpowiednie przeszkolenie. Składający petycję domaga się wprowadzenia 
jednolitych przepisów UE, na mocy których zostanie ustalone precyzyjne rozróżnienie 
pomiędzy kosmetyczną a terapeutyczną pielęgnacją stóp.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 lutego 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.

Składający petycję uważa, że pielęgnacja stóp pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie 
stawów i diabetyków w Holandii powinna być wykonywana wyłącznie przez personel 
wykwalifikowany do medycznej pielęgnacji stóp, tak jak to ma miejsce w wielu innych 
państwach członkowskich, a nie przez personel wykonujący kosmetyczną pielęgnację stóp, 
który nie posiada odpowiedniego wyszkolenia medycznego.



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

PL

Regulowanie poszczególnych zawodów należy do uprawnień państw członkowskich. Państwa 
członkowskie mają swobodę decydowania o tym, czy wykonywanie danego zawodu wymaga 
szczególnych szkoleń i podlega szczególnym kryteriom. To do państw członkowskich należy 
decyzja o regulowaniu poszczególnych zawodów, pod warunkiem że przestrzegają ogólnych 
zasad zapisanych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, takich jak zasady 
niedyskryminacji i proporcjonalności. Państwa członkowskie mają również swobodę 
decydowania o tym, czy powinny mieć zastosowanie względy zdrowia publicznego, takie jak 
bezpieczeństwo pacjentów, co znalazło potwierdzenie w orzecznictwie Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości. 

Komisja nie ma podstaw do ingerencji w decyzje holenderskich organów w tej dziedzinie.


