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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1376/2010, adresată de J.O., de cetățenie olandeză, în numele 
LOPZ, privind îngrijirea picioarelor în cazul persoanelor care suferă de 
artrită reumatoidă și diabet

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la calitatea nesatisfăcătoare a îngrijirii 
picioarelor în cazul persoanelor care suferă de artrită reumatoidă și diabet în Țările de Jos, 
menționând că acest serviciu de îngrijire poate fi furnizat de angajați necalificați din sectorul 
de sănătate extern. Petiționarul consideră că această practică este stimulată de asiguratori pe 
considerente legate de costuri. Cu toate acestea, acești angajați dispun de insuficientă 
pregătire medicală pentru a îngriji picioarele pacienților cu risc. În alte țări ale Uniunii 
Europene, acest domeniu necesită o pregătire medicală specifică, obligatorie. Petiționarul 
pledează în favoarea unui regim european uniform care să facă o separare clară a îngrijirii 
cosmetice a picioarelor de îngrijirea medicală.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 februarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2011

Petiționarul consideră că îngrijirea picioarelor persoanelor care suferă de artrită reumatoidă și 
diabet din Țările de Jos ar trebui asigurată numai de un personal medical calificat pentru 
îngrijirea picioarelor, așa cum se întâmplă în numeroase alte state membre, și nu de un 
personal care oferă îngrijiri cosmetice și care nu dispune de o pregătire medicală adecvată.

Reglementările privind o anumită profesiune sunt de competența statelor membre. Statele 
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membre sunt libere să condiționeze exercitarea unei anumite profesii de unele criterii și de o 
pregătire specifică numai dacă hotărăsc să procedeze astfel. Statele membre sunt libere să 
decidă reglementarea, sau nu, a unei profesii, cu condiția ca ele să respecte principiile 
generale ale Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene, cum sunt principiul 
nediscriminării și principiul proporționalității.

Statele membre sunt, de asemenea, libere să hotărască dacă ar trebui să se aplice și 
considerente cum ar fi siguranța pacienților, conform celor confirmate de jurisprudența Curții 
Europene de Justiție. 

Comisia nu are niciun temei pentru care să intervină în privința hotărârilor în materie adoptate 
de Țările de Jos.


