Nastały burzliwe czasy, w których medycyna podiatryczna nie podlega dyskusji. Dziś
podiatrzy w Europie są bombardowani z różnych stron wieloma nazwami tego samego
zawodu. Specjaliści podiatrzy zauważają, że ich praktyki są naruszane

przez innych

pracowników ochrony zdrowia, którzy chcą poszerzyć spektrum świadczonych usług oraz
listę pacjentów. W ocenie European Podiatry1 medycyna podiatryczna jest dobrze
przygotowana nie tylko do przetrwania, ale także do prosperowania w dalszych latach.
Dlatego European Podiatry będzie wywierać nacisk, rozmawiać z wieloma różnymi
ekspertami w zakresie dalszych perspektyw medycyny podologicznej i przyszłości zawodu.
European Podiatry to stowarzyszenie specjalistów i naukowców zajmujących się
podiatrią, powstałe w 2020 roku. Organizacja jest uznawana przez profesjonalistów z różnych
krajów europejskich, w tym działających w stowarzyszeniach komercyjnych, korporacjach,
firmach konsultingowych i innych organizacjach przedstawicielskich. European Podiatry
wspiera wysokie standardy profesjonalizmu w europejskim sektorze podologicznym i
promuje samoregulację zawodu w europejskich normach. Specjaliści i firmy podologiczne
mogą spotykać się, aby wspólnie badać nowe inicjatywy i możliwości współpracy w celu
lepszego zrozumienia rozwoju różnych sektorów wchodzących w skład zawodu. Obecnie
Komisja ECP

pracuje nad Strategicznym Planem w celu wprowadzenia

harmonizacji

Podiatrii w Europie
Polskie Towarzystwo Podologiczno Podiatryczne2 w odpowiedzi na zaproszenie zgłoszenia
kandydatów do Europejskiej Rady Podologów ECP 3, w listopadzie 21 r. oddelegowało do
udziału w wyborach członków komisji ECP kandydata MSc Podiatry, MCHS, HCPC,
POMs, Edytę Falińską. Kandydatkę z Polski na członka Komisji ECP wyróżniły m.in.
następujące atuty: doskonała komunikacja w języku angielskim;

absolwentka kierunku

Podiatrii Medycznej Uniwersytetu Salford, Manchester w Wielkiej Brytanii. Ponad 10-letni
staż pracy w czołowych klinikach leczenia stopy cukrzycowej w brytyjskich szpitalach oraz
stażu w Klinice Podiatrii w USA; od ok 3 lat praktyka szpitalna w Polsce; aktywnie
odpowiada na każdą sugestię/inicjatywę społeczną w zakresie legislacji zawodu. W grudniu
minionego roku Polka została wybrana do Komitetu Wykonawczego ECP w skład którego
wchodzi pięciu członków. Europejska Rada Podiatrów/Podologów jest komitetem
Międzynarodowej Federacji FIP i jest odpowiedzialna za promowanie zainteresowań oraz
świadomości zawodu podiatry w Komisji Europejskiej, Parlamencie i Radzie.4 Celem organu
1 https://europeanpodiatry.org/about-us/
2 https://www.ptp-podologia.pl/
3 ECP European Council of Podiatrists – Europejska Rada Podologów
4 https://www.fip.global/european-council-of-podiatrists

jest utworzenie forum do omawiania kwestii zawodowych, społecznych, określania polityki
zdrowotnej, edukacji określonej w propozycjach, dyrektywach UE, które mogą mieć wpływ
na edukację i praktykę europejskich podologów.
Firmy konsultingowe, stowarzyszenia i eksperci z każdego obszaru starają się wpływać na
kształtowanie ustawodawstwa, tak aby uwzględnić potrzeby i obawy w danym regionie.
Lobby europejskie wpływa na kształtowanie polityki, procesu podejmowania decyzji w Unii
Europejskiej. Ta sama zasada dotyczy również lobby na szczeblu krajowym. Parlament
Europejski, Komisja Europejska i Rada Ministrów są głównymi organami UE i uczestniczą
we wdrażaniu polityki i ustawodawstwa na poziomie europejskim.
Edukacja, promocja i sojusze strategiczne
Misją European Podiatry, jest promocja na europejskim poziomie podologii jako dyscypliny
akademickiej, oraz specjalisty podiatry jako wykwalifikowanego profesjonalisty poprzez:
edukację, promocję i strategiczne sojusze z organizacjami i instytucjami, które działają na
rzecz osób z chorobami stóp i problemami związanymi ze stawem skokowym. Utworzenie
społeczności

profesjonalistów, instytucji, organizacji i naukowców w celu usprawnienia

współpracy pomiędzy sektorem podologicznym a europejskimi instytucjami publicznymi w
celu:
- Utworzenia grupy zadaniowej złożonej z profesjonalistów z różnych krajów europejskich w
celu promowania interakcji i wymiany między profesjonalistami z różnych środowisk
edukacyjnych;
- Promowanie programów szkoleniowych w zakresie podologii w krajach, w których zawód
nie jest uregulowany lub w których nie ma oficjalnego programu akademickiego. W tym celu
zawsze przestrzegamy standardów edukacyjnych wyznaczonych przez Unię Europejską.
- Ułatwienie przepływu studentów i profesjonalistów pomiędzy placówkami edukacji
podologicznej.
- Ułatwienie przepływu specjalistów między krajami europejskimi, co pozwoli im dalej
rozwijać swoje umiejętności zawodowe w europejskich standardach.
- Podtrzymywanie i wspieranie wysokich standardów edukacji w sektorze podologicznym,
zgodnie z zaleceniami instytucji krajowych i międzynarodowych każdego kraju
europejskiego, zawsze zapewniając postęp zawodowy.
- Dalsze badania i pogłębianie wiedzy podologicznej.

- Zachęcanie do rozwoju kształcenia ustawicznego w podologii, tworzenie i rozwijanie
korpusów programów edukacyjnych przy udziale różnych organizacji, instytucji i
specjalistów sektora.
- Ułatwienie realizacji projektów badawczych wśród firm i jednostek naukowych
zajmujących się podologią.
- Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów oraz promowanie wymiany informacji między
instytucjami, organizacjami szczebla krajowego i międzynarodowego oraz władzami
europejskimi.
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