Παροχή Υπηρεσιών Υγείας από Χειροπράκτες – Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο
της Έλενας Δημοσθένους*

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ((WHO) ορίζει τη χειροπρακτική ως ένα από τα
βασικότερα επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών υγείας που σχετίζονται με τις
διαταραχές του νευρομυοσκελετικού συστήματος, και ειδικότερα της σπονδυλική
στήλης, αλλά και τις επιδράσεις ττων διαταραχών αυτών στο νευρικό
ικό σύστημα και την
υγεία γενικότερα.
Η αντιμετώπιση των διαταραχών
ών αυτών μπορεί να συμπεριλαμ
συμπεριλαμβάνει
βάνει ένα ευρύ φάσμα επεμβάσεων,
επεμβάσεων
δίνεται όμως μεγάλη έμφαση και σε χειρονακτικές μεθόδους θεραπείας. Η χειροπρακτική,
χειροπρακτική σαν
επάγγελμα παροχής υπηρεσιών υγείας, έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια στον
Ευρωπαϊκό χώρο. Είναι
ίναι επομένως απαραίτητη η διασφάλιση του επιπέδου ποιότητας στο οποίο
παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές.
Για το σκοπό αυτό ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης (CEN), έχει πρόσφατα εκδώσει το νέο
Ευρωπαϊκό πρότυπο CYS EN 16224:2012 Παροχή Υπηρεσιών Υγείαςς από Χειροπράκτες.
Χειροπράκτες Το πρότυπο
δημιουργήθηκε με τη συνεργασία και τη
την ενεργό συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών του
τομέα της χειροπρακτικής από όλες της χώρες της Ευρώπης
Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.

Πρωταρχικός στόχος της δημιουργίας του προτύπου ήταν να καθορίσει απαιτήσεις που να
διασφαλίζουν ένα ομοιόμορφο επίπεδο ποιότητας και φροντίδας κατά την παροχή των υπηρεσιών

αυτών στον Ευρωπαϊκό χώρο, και το οποίο θα εμπνέει στους ασθενείς ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Πιο
συγκεκριμένα το πρότυπο καθορίζει τις βέλτιστες πρακτικές και απαιτήσεις που σχετίζονται με θέματα:
•

χειρισμού και ασφάλειας των ασθενών

•

κλινικής διακυβέρνησης

•

διαχείρισης πόρων

•

θέματα εγκαταστάσεων εξοπλισμού και συντήρησης

•

θέματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής αναγνώρισης, καθώς και

•

θέματα επαγγελματικής ηθικής.

Η εφαρμογή του προτύπου αυτού αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω προώθηση του τομέα στην
Κύπρο, αλλά και στην προστασία και ικανοποίηση των ασθενών. Επιπλέον, σε μικρές χώρες όπως είναι
η Κύπρος, όπου οι υπηρεσίες γενικότερα αποτελούν τον πνεύμονα της οικονομίας, η δημιουργία και η
εφαρμογή τέτοιων προτύπων αποτελεί γενικότερα σημαντικότατο εργαλείο βελτίωσης και ανάπτυξης.

*Η Έλενα Δημοσθένους (BSc Χημεία, ΜΒΑ) εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό
Οργανισμό Τυποποίησης (CYS).

