Asociația OsteoRe și Colegiul Osteopaților din România
‐ Scopul și activitatea osteopatiei în peisajul Sănătății din România –
Osteopatia este o terapie manuală de integrare unitară, un
complex de diagnostice și tehnici preventive și curative, deosebit de
utile în peisajul îngrijirilor de sănătate din țara noastră.
Asociația OsteoRe și Colegiul Osteopaților din România au ca scop
implementarea și dezvoltarea acestei profesii terapeutice noi în
peisajul Sănătății românești.
„Colegiul Osteopaților din România” este asociația profesională a
osteopaților D.O.O. și D.O. din România.
Colegiul Osteopaților din România (C.O.R.) este structura care
definește deontologia, criteriile de calitate în exercitarea profesiei de
osteopat și standardele de formare la egalitate calitativă cu cele din
țările cu tradiție în domeniu.
„C.O.R.” este o asociație nonguvernamentală constituită cu sprijinul
„Asociației OsteoRe”, membră a „European Osteopaths”.
„European Osteopaths” este membră cu drepturi depline în
C.EP.L.I.S..
Asociația OsteoRe a stat la baza redactării „Standardului Român de
furnizare de servicii de sănătate prin osteopatie” , de către
Asociația de Standardizare din România (ASRO), primul act normativ
care definește practica și criteriile de formare în osteopatie din țara
noastră.
COR garantează pentru pacienți și pentru specialiștii din domeniul
sănătății și al terapiilor complementare calitatea formării în
osteopatie a membrilor săi, în conformitate cu standardele

internaționale și naționale (Standardul Român – Furnizare de îngrijiri
de sănătate prin osteopatie ASRO‐SR EN 16686: 2016).
Membrii COR sunt formați, în majoritatea lor, de către „Școala de
Osteopatie OsteoRe” – viitorul „Institut Român de Osteopatie”,
prima școală cu formare completă în acest domeniu, din România.
Programa cursurilor este în concordanță cu standardele de formare
europene și internaționale în osteopatie. Echipa de profesori este
internațională, majoritar franceză, dar și italiană.
Președintele Colegiului Osteopaților din România și al Asociației
OsteoRe este domnul Mircea Laurențiu, de naționalitate româno‐
franceză, osteopat DO cu titlul obținut în Franța, recunoscut și
echivalat recent la nivel național, conform legislației române in
domeniul Educației.
Osteopatia este o medicină manuală, care vizează refacerea stării de
sănătate a corpului prin restabilirea micromobilității în zonele
afectate si diagnosticate cu disfuncții prin Diagnosticul Osteopatic
Specific (D.O.S.).
Osteopatia are un rol preventiv și curativ.
Aceasta tratează femeile gravide, noii‐născuți, copii, adolescenții,
adulții, vârstnicii, sportivii.
Tehnicile osteopatiei sunt: structurale, viscerale, fasciale, craniene și
somato‐emoționale.
Osteopatia se integrează simbiotic în familia profesiilor de sănătate
printr‐o bună manualitate și cunoaștere a anatomiei, a materiilor
medicale fundamentale. Diagnosticul osteopatic specific stă la baza
depistării disfuncțiilor de microtensiune tisulară, evaluare care îi
permite osteopatului să decidă strategia terapeutică potrivită
fiecărui pacient pentru restabilirea stării de sănătate.

Osteopatia se integrează complementar și lucrează într‐o strânsă
interdependență cu toate specialitățile medicale și de sănătate –
ortodonție, oftalmologie, obstetrică‐ginecologie, ortopedie, medicina
de urgență, kinetoterapie, terapii complementare, etc.
Osteopatia este o viziune clinică a micromișcării corporale, garant al
sănătății corpului uman, o terapie de integrare unitară, un complex
de diagnostice și tehnici preventive și curative, deosebit de utile în
peisajul îngrijirilor de sănătate din țara noastră.

