Mitä odottaa
osteopaatiltasi
Korkeatasoista osteopaattista hoitoa
kaikissa Euroopan maissa

Mitä voit odottaa osteopaatiltasi?
”Osteopaattista
hoitoa koskeva
eurooppalainen
standardi
varmistaa, että
potilas saa
osteopaatiltaan
korkeatasoista ja
laatuvaatimukset
täyttävää hoitoa.”

Osteopaattista hoitoa koskeva eurooppalainen
standardi varmistaa, että saat osteopaatiltasi
ammatillisesti korkeatasoista, turvallista ja laadukasta hoitoa.
Voit odottaa, että osteopaattisi:
•
asettaa sinun terveytesi ja hyvinvointisi
etusijalle
•
kohtaa sinut hienotunteisesti, kunnioittavasti
ja arvostaen
•
osallistaa sinut terveyteesi liittyvissä
suunnitelmissa ja päätöksissä
•
vastaa mahdollisiin kysymyksiisi
•
käsittelee ja säilyttää henkilökohtaiset tietosi
luottamuksella

Osteopatiasta
Osteopatia on manuaalinen hoitomuoto, jossa
keskitytään enemmän ihmisen terveydentilaan
kuin sairauksiin. Hoidossa korostetaan kehon
rakenteellisten ominaisuuksien ja toiminnallisuuden välistä vahvaa yhteyttä ja kehon
luontaista parantumiskykyä. Osteopatia on
terveydenhuollon ala, joka perustuu anatomian,
fysiologian, embryologian ja muiden biolääketieteellisten tieteiden periaatteisiin.
Osteopaatti on kehon rakenteen ja toiminnan asiantuntija. Hän analysoi ja arvioi kehon
häiriötiloja ja käyttää osteopatian periaatteiden
mukaisia toimintamalleja päätyäkseen osteopaattiseen työdiagnoosiin. Osteopaattiselle
lähestymistavalle on tyypillistä, että osteopaatilla on erittäin kehittynyt palpaatiokyky ja kyky
ottaa huomioon kehon eri osien toimiminen
kokonaisuutena. Suomessa osteopaatti on nimikesuojattu terveydenhuoltoalan ammattihenkilö.
Osteopaattisen hoidon tavoitteena on edistää
ja tukea yksilön yleistä terveydentilaa. Hoito on
turvallista, yksilöllisesti räätälöityä ja soveltuu
kaikenikäisille. Kehon hyvä toiminta ja terveys
koostuu tuki- ja liikuntaelimistön sidekudosten,
hermoston ja verenkiertoelimistön optimaalisella tavalla toimivasta yhteistyöstä. Hoidossa
pyritään edesauttamaan ihmisen kykyä ja
mahdollisuuksia terveyden ylläpitämiseen tai
parantumiseen.
Osteopaattinen hoito sisältää laajan kirjon
menetelmiä, joilla voidaan käsitellä pehmytkudoksia, sidekudoksia ja niveliä, manipuloida ja
liikuttaa tuki- ja liikuntaelimistöä sekä vaikuttaa
hellävaraisesti sisäelimiin ja hermostoon.

”Osteopatia on
manuaalinen
hoitomuoto,
jossa keskitytään
enemmän ihmisen
terveydentilaan
kuin sairauksiin.
Hoito on turvallista
ja yksilöllisesti
räätälöityä
ja soveltuu
kaikenikäisille.”

Osteopaateilla on vahva erotusdiagnostinen
osaaminen ja heidät on koulutettu tunnistamaan lääkärinhoitoa vaativat tilat. Osteopaatit
toimivat usein yhteistyössä terveydenhuoltoalan
muiden ammattilaisten kanssa.

Osteopaatin valinta

”Osteopaattia
valitessa voit
tarkastaa, että hän
kuuluu Valviran
ylläpitämään
rekisteriin”

Osteopaattia valitessa voit tarkastaa, että hän
kuuluu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran ylläpitämään pitämään
rekisteriin. Kaikki Suomessa rekisteriin kuuluvat
osteopaatit löytyvät osoitteesta julkiterhikki.
valvira.fi
Osteopaattisi kertoo mitä hoitoja hän tarjoaa
ja mitä maksuja tutkimuksista ja hoidoista
peritään, sekä antaa tietoa kaikista muistakin
hoitoon liittyvistä asioista.
Osteopaatin vastaanottotilan tulee olla
puhdas, siisti ja turvallinen. Sen tulee mahdol-

listaa korkeatasoisen terveydenhuoltopalvelun
antaminen suomalaisia terveys- ja turvallisuusstandardeja noudattaen.

Haastattelu ja tutkiminen
Ensimmäisen käynnin yhteydessä osteopaatti:
•
kysyy käynnin syyn, tiedustelee oireista,
kivuista tai vaivoista ja esittää tarkentavia
kysymyksiä yleisestä terveydentilasta,
terveydentilaan vaikuttavista tekijöistä,
mahdollisesta lääkityksestä sekä muista
hoidoista. Osteopaatti kirjaa kaikki tiedot
potilastietoihin. Antamasi tiedot ovat
luottamuksellisia.
•
suorittaa perusteellisen tutkimuksen.
Osteopaatti voi pyytää sinua riisumaan
osan vaatetuksestasi tutkimusta varten.
Saatuaan luvan hän tekee perusteellisen
ja riittävän seikkaperäisen arvion tilastasi.
Voit halutessasi pyytää ystävän tai läheisen
mukaan tutkimukseen.
•
pyytää sinut tekemään yksinkertaisia
liikkeitä tehdäkseen havaintoja kehosi
liikkuvuudesta ja mahdollisista rajoitteista.
Hän tutkii käsillä palpoiden eri nivelten,
kudosten ja rakenteiden toimintaa.
•
kertoo löydöksistään sekä ajatuksistaan
hoidon suhteen, suosittelee osteopaattista
hoitoa tai ohjaa sinut tarvittaessa toiselle
terveydenhuollon ammattilaiselle
lisätutkimuksia varten. Hän kertoo sinulle
osteopaattisen hoidon todennäköiset
vaikutukset ja mitä reaktioita hoidosta voi
seurata.

” Ensimmäisen
käynnin
yhteydessä
osteopaatti
suorittaa
perusteellisen
tutkimuksen”

Osteopaattinen hoito

”Voit esittää
kysymyksiä
hoitoosi liittyen
milloin tahansa
hoidon aikana.”

Osteopaatti
•
hoitaa käsin, manipuloiden ja mobilisoiden
tuki- ja liikuntaelimistöä, käsitellen
hellävaraisesti kehon eri kudoksia.
Osteopaatti kertoo sinulle halutessasi,
mitä on tekemässä. Voit esittää kysymyksiä
hoitoosi liittyen milloin tahansa hoidon
aikana.
•
voi suositella harjoitteita,
itsehoitotoimenpiteitä ja tarvittaessa muita
terveydenhuoltopalveluita paranemisen
tueksi.
•
vaivasi parantuminen tai oireiden
väheneminen saattaa vaatia useampia
hoitokertoja. Osteopaatti seuraa
paranemistasi jokaisella hoitokäynnillä
ja keskustelee kanssasi mahdollisista
hoitosuunnitelmaan tehtävistä muutoksista.

Hoitoon liittyvä palaute
Jos sinulla on huomauttamista saamastasi
hoidosta, kannattaa asiasta puhua ensin suoraan sinua hoitavalle osteopaatille tai tämän
mahdolliselle työnantajalle, jotta asiaan voidaan
mahdollisuuksien mukaan puuttua. Jos asiaan
ei löydy ratkaisua tai jos se vakavuutensa vuoksi
saattaa haitata osteopaatin turvallista toimintaa,
voit kääntyä Suomen Osteopaattiliitton puoleen.

Korkeatasoisen osteopaattisen
hoidon ammatilliset vaatimukset
Osteopaatit ovat sitoutuneet antamaan laadukasta terveydenhuoltopalvelua etuasi palvellen
ja korkeaa ammattietiikkaa ja ammattimaista
toimintatapaa noudattaen.
Euroopan
standardisointikomitean
(CEN)
julkai
semassa eurooppalaisessa osteopatiastandardissa (EN16686) asetetaan vaatimukset
kaikkialla Euroopassa annettavan terveydenhuollon vaatimuksista, jotka liittyvät osteopaattien
koulutukseen, osteopaattiseen diagnosointiin,
käsittelyihin ja hoitoihin. Standardi ei korvaa
suomalaista lainsäädäntöä.

”Jos sinulla on
huomauttamista
saamastasi
hoidosta,
kannattaa asiasta
puhua hoitavalle
osteopaatillesi.”
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Suomen Osteopaattiliitto Ry,
www.osteopaattiliitto.fi
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European Federation and Forum for Osteopathy,
EFFO, www.effo.eu
EFFO:n edeltäjänä toimineet jäsenjärjestöt FORE ja EFO
ovat tehneet aloitteen ja koordinoineet eurooppalaisen
osteopatiastandardin laadinnan.

Eurooppalainen standardi osteopatiapalveluista
on vahvistettu suomalaiseksi kansalliseksi
standardiksi SFS-EN 16686.
www.cen.eu
www.sfs.fi
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