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Sprawa nr RKM.0210.10.2021
Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Podologiczno Podiatryczne w odpowiedzi na projekt
ustawy o niektórych zawodach medycznych z dniem 20.02.22 r. przekazuje
następujące uwagi do:
1) W Rozdział 1 Przepisy ogólne winien być uwzględniony pkt. S) uwzględniający
zawód medyczny

podolog, uwzględnienie w pkt. j) podiatry bez

uwzględnienia kompetencji podologicznych może być zarówno dla
jednego, jak i drugiego zawodu ryzykiem.
Uzasadnienie
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że „Podologia to dziedzina medycyny
zajmująca się

badaniem, diagnostyką oraz leczeniem zachowawczym i chirurgicznym

schorzeń stopy, kostki i kończyn dolnych, a podiatra to lekarz i chirurg, który zajmuje się
leczeniem przypadków podiatrycznych.”
Tym samym obecna ustawa słusznie uwzględniająca w Rozdział 1
pkt. j) wprowadzenie nowego zawodu podiatra jako lekarza i chirurga, który zajmuje się leczeniem
przypadków podiatrycznych m.in. plastyka wałów, plastyka opuszka, leczenie ran diabetyków.
W ocenie Polskiego Towarzystwa Podologiczno Podiatrycznego -planowany projekt ustawy powinien
uwzględnić tak samo kompetencje podologa do wykonywania zawodu medycznego, przez personel
medyczny zarówno niższego jak i wyższego szczebla.
Podolog zgodnie z Rozdział 1 pkt. 2) powinien mieć dostęp do

ustawicznego rozwoju

zawodowego osób wykonujących zawody medyczne… oraz z racji kompetencji medycznych zgodnie
z Rozdział 1 pkt. 3) powinien być w grupie osób wykonujących zawód medyczny, podlegających
odpowiedzialności zawodowej.
W tym miejscu pragniemy podziękować za uwzględnienie w projekcie ustawy zawodu
podiatry. Jednak chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, że uwzględnienie

zawodu podiatry bez

uwzględnienia zawodu podologa jako medycznego w Projekcie ustawy, w ocenie PTPP w

regulowanych świadczeń. Należy zwrócić uwagę, że nie każdy podiatra w swoich kompetencjach
będzie chciał być podologiem i odwrotnie, nie każdy podolog będzie chciał być podiatrą. Natomiast
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klienci np. z grupy ryzyka powinni mieć dostęp do koszyka świadczeń gwarantowanych - zarówno do
jednych, jak i drugich usług. Projekt niniejszej ustawy powinien dookreślić zarówno kompetencje
podologa jak i podiatry – tak aby jeden i drugi mógł ze sobą współpracować. Przykład: w wybranym
przypadku podiatra wykonuje zabieg typu plastyka wałów, czy opuszka, natomiast podolog kontynuuje
dalszą terapię klamrą, oczyszczanie wałów paznokciowych. W ten sposób zabezpieczamy
kompleksową obsługę klienta z dostępem do koszyka świadczeń gwarantowanych oraz usług w pełni
medycznych; nie zaniżamy kompetencji oraz znaczenia zarówno jednych, jak i drugich specjalistów.
Uwzględnienie w projekcie ustawy podologa i podiatry zgodnie z Państwa oczekiwaniami
wpłynie na „podniesienie zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli i korzystnie wpłynie na
poziom udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby wykonujące zawód medyczny.
Pozytywny wpływ na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe przez zabezpieczenie w świadczenie
usług wykwalifikowanej kadry specjalistów.”
Uwzględnienie w projekcie ustawy podologa i podiatry zgodnie z Państwa oczekiwaniami
wpłynie na „podniesienie zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i na poziom udzielanych
świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby wykonujące zawód medyczny. Przewiduje się, że projekt
ustawy będzie miał korzystny wpływ na sytuację społeczną i ekonomiczną osób starszych i
niepełnosprawnych przez zabezpieczenie w świadczenie usług wykwalifikowanej kadry specjalistów.”
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Z wyrazami szacunku,
Zarząd Polskiego Towarzystwa Podologiczno Podiatrycznego
Magdalena Hafezi Chojecka
Ilona Vollmer
Piast Górny
Izabela Skrabińska
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