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Osteopata zajmuje się leczeniem dysfunkcji
i schorzeń narządu ruchu, za pomocą własnych
rąk wykonując techniki rozluźniające oraz
stymulujące tkanki miękkie, nerwy i stawy oraz
wszystkie układy, usuwa napięcia w obrębie
tkanki łącznej, poprawia krążenie i oddychanie
oraz przepływ informacji w układzie
nerwowym, wzmacnia siły obronne organizmu
i przyspiesza proces regeneracji organizmu.
Zadania zawodowe:
- rozpoznawanie dysfunkcji, ustalanie obszarów
zakłóconych w układzie kranialnym (przepływ
płynu mózgowo-rdzeniowego);
- określanie zakłóceń rytmu kranialnego
w obrębie miednicy, przepony otworu
piersiowego górnego i kości czaszki;
- przeprowadzanie szczegółowego wywiadu
dotyczącego stanu zdrowia pacjenta;
- wspomaganie, kontrola i pobudzanie
procesów gojenia i naprawy tkanek;
dobór
metod
terapeutycznych
uwzględniających warunki współdziałania
z terapią medyczną;
- stosowanie terapii czaszkowo-krzyżowej
(osteopatia kranialna) polegającej na bardzo
delikatnej manipulacji i uciskaniu w obrębie
czaszki, miednicy, przepony, klatki piersiowej
i kości krzyżowej w celu rozluźnienia struktur
łączno-tkankowych, których napięcie może
przysporzyć wiele kłopotów zdrowotnych;
- wykonywanie zabiegów profilaktycznych
i wspomagających powrót do zdrowia;

- poprawienia mobilności tkanki łącznej
w całym organizmie;
- przywracanie właściwej funkcji wszystkim
układom organizmu
- przestrzeganie zasad bhp oraz wskazań
i przeciwwskazań do wykonywania zabiegów
osteopatycznych.
Warunki podjęcia pracy w zawodzie:
Obecnie w Polsce kształci się osteopatów na
podyplomowych
studiach
medycyny
osteopatycznej. Studia podyplomowe z zakresu
osteopatii adresowane są do lekarzy i mgr
fizjoterapii.
Po
ukończeniu
studiów
podyplomowych i zdaniu egzaminu klinicznego
absolwenci
otrzymują
stopień
D.O.dyplomowanego osteopaty. Według standardów
Europejskiej
Federacji
Osteopatii
(www.efo.eu); (www.forewards.eu/regulation)
praktykować osteopatię w krajach Europy
Zachodniej mogą tylko lekarze i magistrowie
fizjoterapii, którzy ukończyli studia bądź
szkolenia
podyplomowe,
prowadzone
w szkołach osteopatii akredytowanych przez
narodowe
organizacje
osteopatii.
Tak
zaawansowana edukacja jest niezbędna, gdyż
specjalista tej dziedziny musi posiadać szersze
spojrzenie na anomalie układu ruchowego
i funkcjonowanie całego organizmu.
Wymagania psychofizyczne:
Osteopata powinien wyróżniać się przede
wszystkim doskonałą sprawnością zarówno

fizyczną, jak i psychiczną. Cechami
niezbędnymi
są
także
empatia,
odpowiedzialność, kultura osobista i uczciwość.
Osteopata powinien być osobą otwartą,
spokojną, potrafiącą szybko nawiązać kontakt
ze swoim pacjentem.
Przeciwwskazania do wykonywania
zawodu:
Bezwzględnym
przeciwwskazaniem
do
wykonywania
zawodu
osteopaty
jest
nosicielstwo chorób zakaźnych oraz wszelkie
dysfunkcje rąk.
Możliwości i szanse zatrudnienia:
Osteopaci znajdują zatrudnienie w:
- prywatnych klinikach ortopedycznych;
- hotelach SPA;
- sanatoriach;
- gabinetach odnowy biologicznej;
Mogą również rozpocząć własną działalność
gospodarczą.
Płace:
Osteopaci zatrudniani są według stawek
indywidualnych i wiele zależy od ich
umiejętności. Zarobki jak w każdej branży
mogą się znacznie różnić i często są zależne od
miejsca w którym wykonuje się w/w zawód.
Na największe zarobki osteopaci mogą liczyć
w prywatnych klinikach oraz własnych
gabinetach.

