Τα Ευρωπαϊκά
Πρότυπα της
Οστεοπαθητικής
(EN16686)

Πως καθορίστηκαν τα Πρότυπα;

Το ΕΝ16686 καθορίστηκε από την Επιτροπή του
Προγράμματος (CEN/TC 414). Συγκροτήθηκε προς το
τέλος του 2011 αποτελούμενη από επαγγελματίες στην
περίθαλψη απ’ όλη την Ευρώπη. Τα πρότυπα ήταν
πρωτοβουλία και καθοδηγήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Οστεοπαθητικών και το Φόρουμ για τη Ρύθμιση
της Οστεοπαθητικής στην Ευρώπη. Η Γραμματεία της
Επιτροπής του προγράμματος παραχωρήθηκε από
το μέλος του CEN στην Αυστρία (Αυστριακά Πρότυπα).
Τα πρότυπα εγκρίθηκαν σε εθνικό επίπεδο από τα μέλη
του CEN σε 33 Ευρωπαϊκές χώρες στο τέλος του 2015.

Περαιτέρω πληροφορίες

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
Παροχής Οστεοπαθητικής Περίθαλψης (ΕΝ16686)
επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες www.efo.eu ή www.forewards.eu
Αντίγραφα των Ευρωπαϊκών Προτύπων είναι διαθέσιμα από
τους εθνικούς φορείς τυποποίησης που συναποτελούν τα
μέλη του CEN.
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Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (EN16686) δεν υποκαθιστούν την εθνική
νομοθεσία στις Ευρωπαϊκές χώρες όπου η οστεοπαθητική είναι
ήδη ρυθμισμένη (από τον Μάιο 2016 είναι η Φινλανδία, η Γαλλία, η
Ισλανδία, η Μάλτα, η Πορτογαλία, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο).
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Εισαγωγή

Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα της Παροχής Οστεοπαθητικής
Περίθαλψης (ΕΝ16686)¹, τα οποία καθορίστηκαν με
τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης
(CEN)², σηματοδοτούν το γεγονός ότι Πανευρωπαϊκά
πρότυπα της οστεοπαθητικής έχουν για πρώτη φορά
συμφωνηθεί.

Τι είναι το ΕΝ16686;

Η οστεοπαθητική είναι ένας κλάδος πρωτοβάθμιας
περίθαλψης όπου οι οστεοπαθητικοί παρέχουν φροντίδα για
ασθενείς παντού στην Ευρώπη. Χωρίς ωστόσο κοινά πρότυπα
παιδείας, εκπαίδευσης και πρακτικής έχει αφήσει το πεδίο
ελεύθερο σε μη ειδικευμένα άτομα να αυτοαποκαλούνται
οστεοπαθητικοί και σε σχολές να παρέχουν ταχύρυθμα
προγράμματα του σαββατοκύριακου, εφοδιάζοντας άτομα
ανεπαρκώς για την άσκηση της οστεοπαθητικής θέτοντας
έτσι σε πιθανό κίνδυνο τους ασθενείς.
Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ16686) απαντούν ακριβώς σ’
αυτό το πρόβλημα παραθέτοντας επίσημα σ’ ένα έγγραφο τα
πρότυπα που πρέπει να τηρούνται κατά την παροχή υψηλής
ποιότητας οστεοπαθητικής περίθαλψης, την παιδεία, την
ασφάλεια και την ηθική δεοντολογία στην Ευρώπη ³.

Ποιοτική Κλινική Φροντίδα

Οι οστεοπαθητικοί κατέχουν ένα κοινό πυρήνα εφοδίων
που τους καθοδηγεί στη διάγνωση, διαχείριση και αγωγή
των ασθενών τους και το οποίο αποτελεί το θεμέλιο
της οστεοπαθητικής προσέγγισης στην περίθαλψη που
προσφέρουν.
Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προτύπων οι οστεοπαθητικοί
θα μπορούν να κατανοήσουν τα οστεοπαθητικά μοντέλα
υγείας και ασθένειας καθώς επίσης θα έχουν τη δυνατότητα
κριτικής αξιολόγησης της σχετικής έρευνας και των αρχών
και της πρακτικής συναφών προσεγγίσεων στην περίθαλψη
ώστε να συνεργάζονται αλλά και να παραπέμπουν σε άλλον
πάροχο υγείας όταν κρίνεται απαραίτητο.

Υψηλά πρότυπα ηθικής και
επαγγελματικής συμπεριφοράς

Συγχρόνως με τη συμμόρφωση προς κάθε κανονισμό ή
νομικό απαιτούμενο που ισχύει στη χώρα ή στο νομικό
πλαίσιο εντός των οποίων ασκούν το επάγγελμά τους,
οι οστεοπαθητικοί θα πρέπει:
• Να ενεργούν με γνώμονα το συμφέρον του ασθενούς
• Να συνεργάζονται με τον ασθενή
•Ν
 α διατηρούν την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη
του κόσμου στο επάγγελμα του οστεοπαθητικού
•Ν
 α τηρούν, να σέβονται και να προστατεύουν τα
προσωπικά δεδομένα των ασθενών
•Ν
 α συνεργάζονται με τους παρόχους περίθαλψης.

Υψηλά πρότυπα σπουδών και εκπαίδευσης

Για την παροχή ποιοτικής περίθαλψης είναι απαραίτητα τα
υψηλά πρότυπα σπουδών και εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προτύπων περιλαμβάνονται
δύο επιλογές κατεύθυνσης για την οστεοπαθητική
εκπαίδευση. Τύπος Ι (για εκείνους που έχουν μικρή ή
καθόλου προηγούμενη εκπαίδευση στην περίθαλψη αλλά
διαθέτουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή άλλη ισοδύναμη)
και Τύπος ΙΙ (για όσους έχουν προηγούμενη εκπαίδευση
ως επαγγελματίες στην περίθαλψη).
Τυπικό πρόγραμμα Τύπου Ι: Ελάχιστες ώρες 4.800
από τις οποίες 1.000 τουλάχιστον ώρες επιβλεπόμενης
κλινικής πρακτικής και εκπαίδευσης.
Τυπικό πρόγραμμα Τύπου ΙΙ: 2.000 ώρες μέσα σε
διάστημα τεσσάρων ετών οι οποίες περιλαμβάνουν,
κατ’ ελάχιστον, 1.000 ώρες επιβλεπόμενη κλινική
πρακτική και εκπαίδευση.

Τα κοινά στοιχεία και στους δύο τύπους των προγραμμάτων
εκπαίδευσης παρουσιάζονται λεπτομερώς και
περιλαμβάνουν τον πυρήνα των προσόντων (όπως βασικές
κλινικές και οστεοπαθητικές επιστήμες, καθώς και κλινικές
δεξιότητες) και τα απαραίτητα στοιχεία διδασκαλίας,
μάθησης και αξιολόγησης. Αυτό που είναι σημαντικό είναι
ότι τα αποτελέσματα της οστεοπαθητικής εκπαίδευσης και
στις δύο κατευθύνσεις θα πρέπει να είναι τα ίδια.
Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα οι οστεοπαθητικοί θα
πρέπει επίσης να διατηρούν και να εξελίσσουν τη γνώση και
τις δεξιότητές τους στην επιστήμη και στην εφαρμογή της
οστεοπαθητικής αγωγής μέσα από συνεχή επαγγελματική
εξέλιξη. Ανάλογα με τους όρους των εθνικών νομικών
κανονισμών τα παραπάνω μπορεί να είναι υποχρεωτικά.

Προώθηση της κινητικότητας

Με μεγαλύτερη συνέπεια ως προς τα προσόντα άσκησης
της οστεοπαθητικής στο σύνολο της Ευρώπης, ως
αποτέλεσμα της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Προτύπων
(ΕΝ16686), οι επαγγελματικοί φορείς εγγραφής θα έχουν
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα προσόντα των
οστεοπαθητικών οι οποίοι μετακινούνται για εργασία από
τη μία χώρα στην άλλη. Αυτό ενδέχεται να διευκολύνει
την ευρύτερη αναγνώριση της αξίας του επαγγέλματος
και κατ’ αυτό τον τρόπο την αύξηση της κινητικότητας
των οστεοπαθητικών οι οποίοι εργάζονται εντός των
Ευρωπαϊκών συνόρων.

Στενότερη συνεργασία και επικοινωνία

Η εισαγωγή των Ευρωπαϊκών Προτύπων και ο διάλογος που
έχει ενθαρρύνει, θα ευνοήσει επίσης τη διαδραστικότητα
μεταξύ του επαγγέλματος της οστεοπαθητικής και τους
Ευρωπαϊκούς θεσμούς και άλλους ενδιαφερόμενους.

