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Όταν η επαγγελματική διαςτροφή οδηγεί ςε ποδολογική ωριμότητα
Παναγιώτα Σκαρτοφλη, 25.05.2018
Η ωριμότθτα είναι μια λζξθ που χρθςιμοποιείται ωσ ιδιότθτα του πλιρωσ ανεπτυγμζνου πράγματοσ ι ατόμου που
ζχει φτάςει ςε ζνα ανϊτατο ςτάδιο ανάπτυξθσ, εξζλιξθσ και τελείωςθσ. Δυςτυχϊσ, όςον αφορά τον κλάδο τθσ
υγείασ, κα πρζπει να αποφεφγουμε να μιλάμε για ωριμότθτα, μιασ και θ παραδοχι αυτι οδθγεί ςτθν αντίλθψθ,
πωσ δεν υπάρχει ανάγκθ για περαιτζρω εξζλιξθ. Ώριμοσ μπορεί να είναι ζνα καρπόσ, αλλά ποτζ μια επιςτιμθ ι ζνασ
επαγγελματίασ υγείασ, όπωσ ο ποδολόγοσ.
Η πεποίκθςθ μου είναι, πωσ θ «ωριμότθτα» κα πρζπει να οριςτεί ςτον κλάδο τθσ υγείασ ωσ θ ςυνεχόμενθ εξζλιξθ
του βακμοφ επαγγελματικότθτασ, κάτι που πετυχαίνεται βάςει διαφόρων ικανοτιτων και ςτόχων, όπωσ και αξιϊν
του ατόμου και του ςυνόλου των επαγγελματιϊν ποδολόγων.
Ο επαγγελματιςμόσ είναι θ κάκε αυτόνομθ ι πολυδιάςτατθ διεργαςία που απαιτεί προκακοριςμζνθ μελζτθ του
ζργου, κακϊσ και εκπαίδευςθ, κατανόθςθ και κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ του αντικειμζνου αλλά και τθν ανάλογθ
πρακτικι εμπειρία.
Ο ποδολόγοσ- Βάςεισ και θεμζλια ικανοτήτων
Αναμφιςβιτθτα θ επιτυχία κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου του, βαςίηεται κατά κφριο κανόνα ςτισ γνϊςεισ που
αποκτικθκαν κατά το ςτάδιο εκπαίδευςθσ. Το επίπεδο των γνϊςεων δεν κακορίηει μόνο το αποτζλεςμα του ζργου,
αλλά και τθν δυνατότθτα ι ικανότθτα μετεκπαίδευςθσ και ζρευνασ. Γι αυτό θ επαγγελματικι διαςτροφι ξεκινάει
από τθν επιλογι του ιδρφματοσ, διότι κατά τθν επιλογι του επαγγζλματοσ υπάρχει απλά ζνα προςωπικό
ενδιαφζρον για τθν εναςχόλθςθ, ςτο ίδρυμα όμωσ το ενδιαφζρον αυτό μετατρζπεται ςε ςεβαςμό και αγάπθ για το
επάγγελμα.
Εκεί, ο ποδολόγοσ κα μάκει να αξιολογεί καταςτάςεισ και προπαντόσ τον εαυτό του. Παρατθρϊντασ τουσ άλλουσ
αναπτφςςει γνωςτικζσ προςδοκίεσ όςον αφορά τθν πικανι δικι του επίδοςθ ςε οριςμζνεσ μελλοντικζσ
καταςτάςεισ. Ζτςι οδθγείται ςε αυτορρφκμιςθ των ενεργειϊν του. Ο Bandura ερμθνεφει τθ διαδικαςία αυτι με
βάςθ τθν ζννοια τθσ αυτεπάρκειασ και τθν ορίηει ωσ τθν υποκειμενικι κρίςθ του ατόμου ςχετικά με τθν ικανότθτά
του να ακολουκιςει μια πορεία ενεργειϊν που κα αποδειχκεί αποτελεςματικι ςε μια ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ.
Προςωπικά κεωρϊ πωσ αυτι θ υποκειμενικι κρίςθ του ποδολόγου, είναι και το ςθμαντικότερο ςτοιχείο που κα τον
ςυνοδεφει κακ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςταδιοδρομίασ του και κα κακορίηει ςυνεχϊσ τθν ζκβαςθ του κάκε ζργου που
αναλαμβάνει. Η επιλογι των κατάλλθλων κακοδθγθτϊν κατά τθν εκπαίδευςθ και τθν ςυλλογι εργαςιακισ
εμπειρίασ, προςφζρει τθν ςφγκλιςθ τθσ υποκειμενικισ κρίςθσ με τθν αντικειμενικι, δθλαδι με τθν πραγματικότθτα.
Ενδεικτικά κα αναφζρω ότι το γεγονόσ ότι διδάχκθκε τθν ορκι αντιμετϊπιςθ τθσ Ονυχοκρφπτωςθσ, δεν ςθμαίνει ότι
κα είναι ςε κζςθ να αντιμετωπίςει κάκε Ονυχοκρφπτωςθ. Η αξιολόγθςθ του εαυτοφ του και τθσ κάκε κατάςταςθσ
που κα πρζπει να διαχειριςτεί, είναι το κεμζλιο για τθν βαςικότερθ αρχι: τθν προτεραιότθτα ςτθν φροντίδα του
πελάτθ-αςκενι.
Ο ποδολόγοσ- Όρκοσ του Ιπποκράτη
…Θα χρηςιμοποιήςω τη θεραπευτική τζχνη μόνο για ωφζλεια των αρρώςτων, όςο εξαρτάται από τη δφναμη και την
κρίςη μου, και θα τουσ παραφυλάξω από κάθε βλάβη και αδικία… Σε όςα ςπίτια προςκαλοφμαι, θα μπαίνω για το
καλό των αρρώςτων, κρατώντασ τον εαυτό μου μακριά από κάθε θεληματική αδικία ή διαφθορά…
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Ο επαγγελματίασ γενικά ορίηεται ωσ ζνα άτομο που προςφζρει υπθρεςίεσ ωσ αντάλλαγμα για να κερδίςει τα προσ
το ηθν. Αυτό ςτθν αγορά πετυχαίνεται με διαφόρουσ θκικά αποδεκτοφσ τρόπουσ όπωσ το ιςοηφγιο τιμισ-ποιότθτασ
τθσ υπθρεςίασ ι του αγακοφ.
Στον κλάδο τθσ υγείασ αυτι θ πρακτικι είναι ακζμιτθ και θκικά μθ αποδεκτι, διότι θ καλι υγεία δεν ζχει ιςοηφγιο
τιμισ-ποιότθτασ αλλά μόνο τθν μζγιςτθ ποιότθτα παροχϊν. Το τελικό αποτζλεςμα μπορεί να είναι αποκλειςτικά θ
πλιρθσ αποκατάςταςθ-ίαςθ. Η διαδρομι τθσ λφςθσ που κα επιλεγεί, κα πρζπει να αποφαςίηεται μετά από
λεπτομερι ενθμζρωςθ μαηί με τον αςκενι, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ο μζγιςτοσ βακμόσ αυτονομίασ του. Ο
επαγγελματίασ ποδολόγοσ κα λάβει υπόψθ τα ιδιαίτερα γνωρίςματα και τθν κατάςταςθ του αςκενι και κα
προςφζρει τθν ιδανικι για τον πελάτθ διαδρομι αντιμετϊπιςθσ, που κα οδθγεί όμωσ πάντα ςτο μζγιςτο δυνατό
αποτζλεςμα. Διότι θ ζκβαςθ του ζργου εξαρτάται από τον βακμό ςυνεργαςίασ του αςκενι. Όταν π.χ. ο αςκενισ
καταφκάνει από μεγάλθ απόςταςθ ςτο ποδολογικό κζντρο και απαιτείται θ εφαρμογι τθσ ορκονυχίασ, δεν κα
πρζπει να επιλεγεί ο νάρκθκασ, ο οποίοσ απαιτεί επιπλζων επιςκζψεισ τισ επόμενεσ ιμερεσ λόγο ανάγκθσ λιψθσ
αρνθτικϊν και χρόνου καταςκευισ, αλλά αυτόσ που μπορεί να τοποκετθκεί άμεςα, ακόμθ κι αν θ πρϊτθ επιλογι
νάρκθκα ίςωσ προςφζρει μια αποκατάςταςθ ςε ςυντομότερο χρονικό διάςτθμα.
Η μθ αποδοχι του ιςοηυγίου τιμισ- ποιότθτασ ιςχφει επίςθσ ςτον εξοπλιςμό και τα αναλϊςιμα που κα επιλζξει ο
ποδολόγοσ. Δεν μποροφν να γίνουν ςυμβιβαςμοί ςτο βακμό κακαριότθτασ ι ςτισ ιδιότθτεσ των προϊόντων που κα
επιλεχτοφν. Ακόμα κι αν αυτό ςθμαίνει ότι το κόςτοσ τουσ επθρεάηει ςθμαντικά τον προχπολογιςμό του
ποδολογικοφ κζντρου. Η υγεία δεν μπορεί να προςφζρεται με γνϊμονα τθν ανταγωνιςτικότθτα τιμισ παροχϊν ςτθν
αγορά, αλλά μόνο με τθν ανταγωνιςτικότθτα ποιοτικότερθσ παροχισ. Γι αυτό ο ποδολόγοσ που λειτουργεί θκικά
ορκά, δεν κα ςυμβιβαςτεί ςτο όνομα του προςωπικοφ κζρδουσ με ακατάλλθλο εξοπλιςμό και προϊόντα.
Από αρχαιοτάτων χρόνων περιζγραψε ζνασ φαρμακοποιόσ το επάγγελμα τθσ υγείασ ωσ:
Δζςμευςη ςυμπεριφοράσ με ςυμπάθεια και αίςθημα ελζουσ, προσ την αντιμετώπιςη του πόνου των παςχόντων.
Η ποδολογία όπωσ κάκε επιςτιμθ, κα πρζπει να εξελίςςεται από τουσ αντίςτοιχουσ ειδικοφσ που τθν εφαρμόηουν.
Συνικωσ θ επαγγελματίεσ που αγαποφν το επάγγελμα τουσ ςε ιδιαίτερα υψθλό βακμό, είναι και αυτοί που
αφιερϊνουν ζνα μεγάλο μζροσ τθσ ηωισ τουσ ςτθν εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ τουσ. Κατά τθν προςπάκεια εφρεςθσ νζων
μεκόδων, να αγαποφν και τον αςκενι και το ςυμφζρον του να βρίςκεται ςτο επίκεντρο των «πειραμάτων» των
επαγγελματιϊν. Σε καμία περίπτωςθ, δεν κα πρζπει ο ηιλοσ για τθν εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ να ςυνδζεται με
ταλαιπωρία ι κίνδυνο του αςκενι.
Ο Ποδολόγοσ- Ηγζτησ
Η θγεςία είναι μια απαραίτθτθ ιδιότθτα του ποδολόγου. Δεν εξαρτάται από τα γνωρίςματα του χαρακτιρα του,
αλλά από τον επαγγελματιςμό, τισ γνϊςεισ, τθν επικοινωνία και τθν ικανότθτα πρόβλεψθσ και αντιμετϊπιςθσ
διαφόρων καταςτάςεων.
Ο ποδολόγοσ θγζτθσ διαμορφϊνει μια επαγγελματικι ςυμπεριφορά παραδειγματικι και αποτελεί ζτςι το
παράδειγμα προσ μίμθςθ για τουσ νζουσ ποδολόγουσ, αλλά και τουσ ςυνεργάτεσ του. Με βάςθ τθσ γνϊςεισ του
ορίηεται από τον αςκενι, τθν ομάδα του και τθν κοινωνία, ωσ ο καταλλθλότεροσ για τθν αντιμετϊπιςθ και τθν
εφρεςθ ςτρατθγικϊν ςχετικά με τθν επαγγελματικι του εναςχόλθςθ. Ο τρόποσ επικοινωνίασ του είναι ξεκάκαροσ
και αναλυτικόσ ϊςτε να κερδίςει τθν εμπιςτοςφνθ ςτον επαγγελματικό του κφκλο και να εξαςφαλίηει τθν ορκι
εφαρμογι των ςτρατθγικϊν του επιλογϊν, για τισ οποίεσ αναλαμβάνει και τθν ευκφνθ. Η ικανότθτεσ θγεςίασ
δοκιμάηονται κακθμερινά από όλουσ, όμωσ ιδιαίτερα από τουσ αςκενείσ του. Αυτοί είναι, που ςυνικωσ
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αναπαφονται εφκολα και ψάχνουν για βολικζσ βραχυπρόκεςμεσ λφςεισ. Η πεικϊ του ποδολόγου όμωσ κακορίηει τον
βακμό ςυνεργαςίασ και το τελικό αποτζλεςμα. Γι αυτό ο «ζλεγχοσ» των πράξεων και τθσ ςυμπεριφοράσ του αςκενι
αποτελεί επιτακτικι ανάγκθ.
Ο ποδολόγοσ- Αιώνιοσ μαθητήσ
Η εξζλιξθ τθσ κοινωνίασ και του ςφγχρονου τρόπου ηωισ απαιτεί τθν ςυνεχόμενθ μετεκπαίδευςθ του ποδολόγου. Ωσ
επαγγελματίασ ςτον κλάδο τθσ υγείασ που αςχολείται με πακολογικζσ καταςτάςεισ των άκρων, που αποτελοφν
ςυχνά επιπτϊςεισ πολυδιάςτατων καταςτάςεων του οργανιςμοφ, οφείλει να ενθμερϊνεται, όχι μόνο ςχετικά με τισ
ποδολογικζσ εξελίξεισ, αλλά και άλλων κλάδων που αςχολοφνται με τισ αντίςτοιχεσ πακιςεισ και οδθγοφν ςτισ
επιπτϊςεισ που αφοροφν τον ποδολόγο.
Η ανταλλαγι απόψεων και εμπειριϊν αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι για τθν διατιρθςθ και βελτίωςθ των
υπθρεςιϊν. Σωματεία, ςφλλογοι και ενθμερωτικζσ διοργανϊςεισ ανά τον κόςμο προςφζρουν το υπόβακρο
ακαδθμαϊκϊν ςυηθτιςεων και παρουςιάςεων που τελικά κα διαμορφϊςουν το μζλλον, τθν αναγνϊριςθ και τθν
εξζλιξθ τθσ ποδολογίασ. Με τθν κεμιτι μετάλλαξθ του επαγγζλματοσ κατά τθν διάρκεια του χρόνου,
προςαρμόηονται και τα εκπαιδευτικά ιδρφματα, κακιςτϊντασ τθν διεφρυνςθ ακόμθ και των κακθκόντων
δικαιοδοςίασ δυνατι.
Αν και αρκετοί από αρχαιοτάτων χρόνων αςχολοφνται με τθν υγεία και τισ επιπτϊςεισ ςτα άκρα, το επάγγελμα του
ποδολόγου είναι ςχετικά νζο. Οι ποδολόγοι οφείλουν να το διαδίδουν και να το εξαςκοφν παραδειγματικά, ϊςτε να
κερδίςει μια ςτερεά βάςθ ςτον κόςμο τθσ υγείασ. Για να το καταφζρουν, κα πρζπει να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ
ςυλλογικι προςπάκεια και να περιφρουροφν το επάγγελμα τουσ. Στθν Ελλάδα θ ζλλειψθ τθσ νομοκετικισ ρφκμιςθσ,
επιτρζπει ςε μθ-επαγγελματίεσ «ποδολόγουσ» να χρθςιμοποιοφν τον τίτλο χωρίσ νομικζσ επιπτϊςεισ,
παραπλανϊντασ τον πελάτθ αςκενι, άκελα ι και θκελθμζνα, εκμεταλλευόμενοι τα νομοκετικά κενά. Στθν ακζμιτθ
αυτι κατάςταςθ ςτθν αγορά, ο ακαδθμαϊκόσ ποδολόγοσ μπορεί να αντιςτακεί μόνο με τον παραδειγματικό
επαγγελματιςμό του και να αγωνίηεται κακθμερινά για μια νομικι πρόβλεψθ του επαγγζλματοσ του από το κράτοσ.
Ο Ποδολόγοσ- Επαγγελματιςμόσ= Μζλλον
Το αργότερο όταν ρωτιςει για πρϊτθ φορά μόνοσ του τον αςκενι: «Τι μπορϊ να κάνω για εςάσ?», το επίπεδο του
επαγγελματιςμοφ του πρζπει να είναι τόςο αναπτυγμζνο ϊςτε να είναι ςε κζςθ να αντιλθφτεί εάν μπορεί να φζρει
εισ πζρασ το ζργο ι όχι, και με ποιον τρόπο κα πετφχει τον ςτόχο. Ταπεινόσ κα ηθτιςει βοικεια από άλλουσ πιο
ζμπειρουσ ςυναδζλφουσ όταν ζχει αμφιβολίεσ. Αργότερα κατά τθν εξζλιξθ του κα παρζχει αντίςτοιχα τθν εμπειρία
του ςε όποιον ςυνάδελφο τθν χρειαςτεί. Δεν κα επαναπαφεται ςτισ κατεκτθμζνεσ γνϊςεισ και ικανότθτεσ του,
μελετϊντασ πάντα τισ εξελίξεισ και νζεσ μεκόδουσ του κλάδου. Με ςεβαςμό προσ τον αςκενι του, πρϊτο του
μζλθμα κα είναι θ φροντίδα του, τθρϊντασ τουσ κανόνεσ δεοντολογίασ και κινοφμενοσ μζςα ςτα πλαίςια των
επαγγελματικϊν κανονιςμϊν.
Εφαρμόηοντασ όλα τα παραπάνω κατά τθν επαγγελματικι του διαςτροφι, γνωρίηει ότι δεν κα οδθγθκεί ποτζ ςτθν
«ωριμότθτα», αλλά παρόλα αυτά κα προςπακεί κατά όλθ τθν διάρκεια τθσ επαγγελματικισ του ςταδιοδρομίασ
να τθν φτάςει.
Λειτουργϊντασ με αξίεσ αποδεικνφει τθν αγάπθ του προσ το επάγγελμα του, ϊςτε ζνα ιδιαίτερα λαμπρό μζλλον τθσ
ποδολογίασ και του ίδιου του ποδολόγου, να μθν φαντάηει όνειρο, αλλά να αποτελεί τθν αδιαμφιςβιτθτθ
πραγματικότθτα… ςε ζναν κόςμο όπου τα πόδια πλθρϊνουν το τίμθμα για τισ αξίεσ και τισ κακθμερινζσ επιλογζσ τισ
ςφγχρονθσ κοινωνίασ.

