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APROXIMATIV ZECE MII DE PAȘI: ACESTA ESTE 
BILANȚUL ZILNIC PENTRU O PERSOANĂ CU PICIOARE 
SĂNĂTOASE. DE MULTE ORI IGNORATĂ, SĂNĂTATEA 
PICIOARELOR ESTE, ÎNSĂ, PUSĂ FRECVENT LA 
ÎNCERCARE. MAI GRAVE SAU MINORE, PROBLEMELE 
CARE AFECTEAZĂ SĂNĂTATEA PICIOARELOR 
NOASTRE SUNT NEAȘTEPTAT DE NUMEROASE: 
BĂTĂTURI, CALUSURI, AFECȚIUNI ALE TĂLPILOR 
PROVOCATE DE ÎNCĂLȚĂMINTEA NEPOTRIVITĂ, 
OBOSEALĂ, DURERE, COMPLICAȚII ASOCIATE 
DIABETULUI, AȘA CUM ESTE PICIORUL DIABETIC. 

text NORINA GÂVAN, PREȘEDINTA 
ASOCIAȚIEI DE PODIATRIE 

DINCOLO DE PROBLEMELE OBIȘNUITE

SĂNĂTATEA 
PICIOARELOR 
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PODIATRIA

iciorul diabetic, fără in-
tervenții de specialitate, 
poate să evolueze până în 

faza în care singura soluție rămâne 
amputarea. Dacă ne referim strict la 
diabet zaharat, în România, așa cum 
a arătat un studiu de specialitate, din 
numărul total de persoane cu diabet, 
aproximativ 14,85% prezintă deja un 
istoric de ulcerații la nivelul picioa-
relor, iar 3,60% au suferit amputații. 
Mai precis, în jur de 62 de amputații 
sunt efectuate în fiecare zi în rândul 
persoanelor cu diabet. Situația este 
îngrijorătoare, atât din punctul de 
vedere al calității vieții, care este 
puternic afectată, șansele unei 
amputații ulterioare crescând, dar 
și în contextul în care în România 
lipsesc specialiștii care ar putea trata 
eficient patologia picioarelor.

Este vorba despre podiatri, 
profesioniștii care asigură îngrijirea 
de specialitate în cazul diferitelor 

afecțiuni ale picioarelor în 19 țări 
din întreaga lume. În aceste locuri, 
podiatria este recunoscută ca ramură 
a medicinei. România nu se numără 
printre acestea, cel puțin deocamda-
tă. Iar lipsa podiatrilor este puternic 
resimțită, mai ales în rândul persoa-
nelor cu diabet, dacă ne gândim la 
această situație a amputațiilor.

În esență, podiatria se bazează pe 
măsuri terapeutice preventive, cura-
tive și de reabilitare a piciorului. Mai 
specific, podiatria se ocupă de tot 
ceea ce înseamnă îngrijirea picioru-
lui, a gleznei, a tălpii, de tratarea pro-
blemelor care pot să apară la nivelul 
unghiei, al degetelor și al pielii. Dacă 
am face o paralelă, podiatrul este 
expertul la care o persoană ar trebui 
să apeleze în momentul în care este 
deranjată de o afecțiune la nivelul 
membrelor inferioare, așa cum 
apelează la stomatolog, atunci când 
are o problemă dentară.

Un podiatru este specialistul care 
este pregătit pentru gestionarea 
adecvată a unor afecțiuni specifice, 
precum piciorul atletic, artrita, 
bătăturile, piciorul plat, afecțiunile 
gleznei, infecțiile fungice, unghiile 
încarnate, fasciita plantară și, foarte 
important, ulcerațiile apărute la 
nivelul picioarelor persoanelor cu 
diabet.

Concret, asistența podiatrică 
include examinarea piciorului, a 
tegumentelor, a degetelor, a unghi-
ilor, a tot ceea ce înseamnă picior, 
adică de la gleznă în jos și, de multe 
ori, de sub genunchi. În funcție de 
patologia constatată, se pot face, 
spre exemplu, teste de sensibilitate, 
screening de neuropatie, screening 
de arteriopatie, iar în cazul unei 
persoane cu diabet, evaluări ale 
riscului de picior diabetic. Podiatrul 
va face și evaluări biomecanice, 
va face operațiuni de debridare 
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(înlăturare) a bătăturilor (a țesutului 
mort), de debridare a ulcerațiilor 
(acestea sub observația unui medic); 
diferite tratamente de prevenire 
a piciorului diabetic, precum și 
tratamente specifice piciorului 
diabetic. Astfel, pe lângă evaluările 
specifice și diagnosticarea afecțiuni-
lor, atribuțiile podiatrului implică și 
partea curativă.

Un alt capitol, puțin cunoscut, 
unde expertiza podiatrului este 
necesară, este alegerea corectă a 
încălțămintei, care poate fi un factor 
de risc pentru anumite boli ale pi-
cioarelor. În cazul persoanelor care 
se confruntă cu complicații cauzate 
de diabet, încălțămintea folosită este 
cu atât mai importantă. Podiatrul 
este cel care face recomandări în 
privința încălțămintei, care îl educă 
pe pacient în sensul în care acesta să 
știe să își verifice frecvent starea de 
sănătate a picioarelor.

Îngrijirea picioarelor și prevenirea 
apariției afecțiunilor și a compli-
cațiilor la nivelul lor este, în primul 
rând, o responsabilitate a fiecărei 
persoane în parte, care vizează 
preocuparea pentru propria sănăta-
te. Sunt gesturi simple pe care orice 
persoană le poate face, astfel încât 
să își monitorizeze picioarele. Orice 
semne suspecte, bătături, umflături, 
bășici, crăpături la nivelul călcâiului, 
la nivelul degetelor, trebuie tratate 
cu atenție. La fel și hidratarea 
picioarelor, astfel încât pielea să nu 
se usuce, evitând însă spațiul dintre 
degete. Desigur, picioarele care 
prezintă semne neobișnuite sau o 
anatomie particulară ar trebui să 
beneficieze de o atenție deosebită 
și să fie examinate de un specialist, 
deoarece sunt predispuse apariției 
unor probleme.

Dacă ne referim strict la piciorul 
diabetic, acesta poate fi prevenit 
prin teste simple, de screening de 
neuropatie diabetică și arteriopatie 
diabetică. De aceea, este imperios 
necesar ca pacienții cu diabet să 
fie descălțați, măcar o dată pe an, 
de către un medic diabetolog sau 
medic de familie. O ulcerație poate 
să apară în doar câteva zile, iar până 

la momentul respectiv, piciorul 
poate avea o anumită condiție 
anormală care trebuie investigată. 
Printr-o evaluare a piciorului de 
către podiatru, sau în prezent de un 
asistent medical cu competență în 
podiatrie, eventualele complicații 
pot fi prevenite. Podiatrul este 
singurul care are competențele 
necesare pentru a identifica simp-
tomele specifice și a aplica măsurile 
curative care se impun.

Îngrijirea piciorului diabetic 
necesită o atenție aparte, iar asis-
tența podiatrică este determinantă. 
În cazurile extrem de grave, când se 

ajunge la amputații, implicațiile nu 
mai țin doar de starea de sănătate a 
pacientului. Vorbim despre implica-
ții sociale, economice, care, la nivelul 
sistemului public de sănătate nu 
sunt încă bine cunoscute și cuan-
tificate. Se vorbește mereu despre 
costuri de tratament, dar vorbim 
foarte puțin despre costurile de 
prevenție. Chiar dacă, în contextul 
actual, prevenția poate fi inițial mai 
costisitoare decât tratamentul sau 
decât o amputație, pe termen lung 
înseamnă reducerea cheltuielilor 

asociate. Sunt studii care au arătat 
că îngrijirea piciorului diabetic este 
mai costisitoare decât primele cinci 
cele mai frecvente forme de cancer.

De aceea, asigurarea accesului 
persoanelor cu diabet la asistență de 
specialitate, oferită de podiatri, ar 
trebui să fie una dintre prioritățile 
sistemelor de sănătate, în condițiile 
în care ne confruntăm cu o adevăra-
tă pandemie de diabet. Iar previziu-
nile sunt mai mult decât îngrijoră-
toare – Federația Internațională de 
Diabet anticipează că până în 2040 
numărul cazurilor de diabet, la nivel 
global, ar putea ajunge la peste 640 
de milioane.

Din păcate, în România, nu exis-
tă nici o educație susținută în ceea 
ce privește sănătatea picioarelor și 
o cultură în acest sens, în rândul 
populației. În primul rând, trebuie 
să conștientizăm nevoia îngrijirii de 
specialitate, prin personal medical 
specializat. 

Asociația de Podiatrie a făcut, 
în ultimul an, primii pași pentru a 
dezvolta podiatria în țara noastră și 
pentru a forma profesioniști, care 
pot asigura o îngrijire corespunză-
toare a picioarelor. Ne-am propus, 
încă de la început, promovarea 
meseriei de podiatru și sublinierea 
importanței acestui expert în 
cadrul echipei multidisciplinare de 
îngrijire a persoanei cu diabet, iar 
rezultatele sunt vizibile încet. În 
septembrie vom organiza primul 
curs de podiatrie din România, prin 
care vom instrui asistenți medicali 
pentru a dobândi cunoștințe teore-
tice specifice, iar apoi competențele 
specifice.

Este un pas important! În 
perspectiva obiectivului Asociației 
de Podiatrie, dorim să înființăm și 
să dezvoltăm meseria de podiatru în 
România – nu doar pentru profe-
sioniștii din zona medicală, pentru 
care se deschid noi oportunități, ci 
mai ales pentru persoanele care au 
probleme majore legate de sănătatea 
picioarelor și care, în momentul de 
față, nu beneficiază de asistență de 
specialitate.

„Ne-am propus 
promovarea 
meseriei de 
podiatru și 
sublinierea 
importanţei 

acestui expert în 
cadrul echipei 

multidisciplinare de 
îngrijire a persoanei 

cu diabet” 
Norina Gâvan   

președinta Asociaţiei  
de Podiatrie


