Κώδικας Εξάσκησης Επαγγέλματος Θεραπευτή
Κινέζικης Ιατρικής
Αναφορικά με τον Κώδικα
Ο κώδικας εξάσκησης επαγγέλματος εκδίδεται από τον Ελληνικό Σύλλογο Κινέζικης
Ιατρικής (σύλλογο) για να σας καθοδηγήσει στην ασφαλή και αποτελεσματική εξάσκηση
του επαγγέλματος του θεραπευτή Κινέζικης Ιατρικής και για να προστατέψει τους/τις
ασθενείς σας. Τα μέλη του συλλόγου εργάζονται σκληρά για αυτούς τους σκοπούς. Αν
έχετε παρατηρήσεις και σχόλια για τους κώδικες που εκδίδει ο σύλλογος, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τον Ελληνικό Σύλλογο Κινέζικης Ιατρικής. Ο κώδικας, επίσης, χρησιμεύει
στο να κάνει κατανοητά τα υψηλά κριτήρια βασει των οποίων λειτουργείτε στους
ανθρώπους εκτός του επαγγέλματος.
Με το που γίνεστε μέλος του συλλόγου, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από το καταστατικό
του συλλόγου και τους κώδικες που αυτός δημιουργεί. Επίσης, συμφωνείτε ότι υπόκειστε
στην δικαιοδοσία των επιτροπών του συλλόγου. Αυτές οι επιτροπές έχουν το δικαίωμα να
κρίνουν ως αντιδεοντολογική οποιαδήποτε συμπεριφορά που παραβιάζει τους κώδικες, και
που έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εξάσκηση της Κινέζικης Ιατρικής (ΚΙ) ή στο σύλλογο.
Οποιεσδήποτε κατηγορίες εναντίον σας θα εξετάζονται από τις επιτροπές σύμφωνα με τις
διαδικασίες που περιγράφονται στον κώδικα πειθαρχικών διαδικασιών.
Αυτός ο κώδικας δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνει κάθε πιθανή περίπτωση που θα
συναντήσετε στην πρακτική σας. Προκειμένου να σας βοηθήσουμε να διατηρήσετε τα
υψηλότερα δυνατά επίπεδα στην επαγγελματική σας εξάσκηση, ο σύλλογος θα εκδώσει μια
σειρά ενημερωτικών φυλλαδίων. Τα φυλλάδια αυτά θα αναφέρουν παραδείγματα καλής
πρακτικής ως επεξήγηση των γενικότερων αρχών που θα παραθέτονται στον κώδικα και θα
ενημερώνονται τακτικά ώστε να γνωρίζετε τις αλλαγές και εξελίξεις ως προς την
επαγγελματική εξάσκηση.
Αν χρειαστείτε συμβουλή σχετικά με ένα επαγγελματικό ή δεοντολογικό θέμα που ούτε ο
κώδικας αλλά ούτε και τα ενημερωτικά φυλλάδια διευκρινίζουν πλήρως, σας
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συμβουλεύουμε να συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο του συλλόγου για θέματα εξάσκησης
επαγγέλματος, ο οποίος θα σας παραπέμψει στο κατάλληλο πρόσωπο ή επιτροπή.
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Οι Υποχρεώσεις προς τους Ασθενείς σας
1. Το Καθήκον σας για Θεραπευτική Επάρκεια
1. Έχετε καθήκον να διατηρείτε υψηλό επίπεδο θεραπευτικής επάρκειας.
2. Η σχέση μεταξύ εσάς και του ασθενούς σας είναι παρόμοια με αυτή του επαγγελματία
και του πελάτη. Ο ασθενής - πελάτης δικαιούται να σας έχει απόλυτη εμπιστοσύνη ως
επαγγελματία. Είναι καθήκον σας να μην καταχραστείτε αυτήν την εμπιστοσύνη με
οποιονδήποτε τρόπο.
3. Κάθε ασθενής που σας συμβουλεύεται έχει το δικαίωμα να αναμένει από εσάς ότι: α) θα
θέσετε σε προτεραιότητα την φροντίδα τους. β) θα τους ακούσετε προσεκτικά και θα
τηρήσετε απόλυτη εμπιστευτικότητα. γ) θα τους εξηγήσετε τα ευρήματά σας και θα
βεβαιωθείτε ότι έχουν κατανοήσει τα λεγόμενα σας. δ) θα τους ενημερώσετε με
καθαρότητα για την φύση και τον σκοπό οποιασδήποτε προτεινόμενης θεραπείας. ε) θα
σεβαστείτε την αυτονομία τους και θα ενθαρρύνετε την ελεύθερη βούλησή τους.
4. Παρέχοντας φροντίδα πρέπει: α) να εξετάζετε και να εκτιμάτε κάθε κατάσταση με
επάρκεια. β) να αναγνωρίζετε τα όρια της επαγγελματικής σας ικανότητας και να
δουλεύετε στα πλαίσια αυτής. γ) να συστήνετε τον ασθενή σας στον κατάλληλο
επαγγελματία υγείας, αν δεν μπορεί να ωφεληθεί τα μέγιστα από εσάς. δ) να παρέχετε,
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όπου είναι απαραίτητο και με την συναίνεση του ασθενούς, σχετικές πληροφορίες σε
άλλους επαγγελματίες υγείας που συμμετέχουν στην αγωγή τους. ε) να συμβουλεύεστε
άλλους συναδέλφους και επαγγελματίες υγείας, όπου είναι απαραίτητο. στ) να κάνετε
λεπτομερή καταγραφή των περιστατικών και αρχειοθέτησή τους. ζ) να επανεκτιμάτε την
θεραπεία και την εξέλιξη του ασθενούς σε τακτά χρονικά διαστήματα και να κρίνετε την
καταλληλότητα περαιτέρω θεραπείας με βελονισμό, βότανα, τουί να κλπ. η) να
ενθαρρύνετε τους ασθενείς να αναζητήσουν άλλες μορφές θεραπείας εγκαίρως, εάν
πιστεύετε ότι η Κ.Ι. δεν αποτελεί πια την καταλληλότερη θεραπεία για το πρόβλημά τους.
θ) να δράτε άμεσα και αποτελεσματικά σε περίπτωση που συνειδητοποιήσετε κάποιο
λάθος από πλευρά σας. ι) να δράτε άμεσα σε περίπτωση που κάποιος ασθενής
παραπονεθεί για οποιαδήποτε πλευρά της επαγγελματικής σας πρακτικής, και να κρατήσετε
αρχείο του παραπόνου καθώς και των ενεργειών που λήφθηκαν.
2. Καταγραφή Περιστατικών
1. Πρέπει να τηρείτε ακριβείς, κατανοητές, ενημερωμένες σημειώσεις των περιστατικών
σας καταγράφοντας: α) τα προσωπικά στοιχεία των ασθενών (όνομα, διεύθυνση,
τηλέφωνο και ηλικία γέννησης). β) το πρόβλημα και τα συμπτώματα που αναφέρονται από
τον ασθενή. γ) το ιατρικό και οικογενειακό ιστορικό. δ) τα κλινικά σας ευρήματα. στ) κάθε
θεραπεία που δίδεται (σημεία βελονισμού, βότανα, κτλ.) και λεπτομέρειες της εξέλιξης του
περιστατικού, συμπεριλαμβανομένης και της ανασκόπησης του θεραπευτικού πλάνου. ζ)
οποιαδήποτε πληροφορία και συμβουλή που δίνεται, ειδικά όταν προτρέπετε τον ασθενή
να επισκεφτεί άλλον επαγγελματία υγείας. η) όποια απόφαση πάρετε σχετικά με τον
ασθενή. θ) αρχεία της συναίνεσης του ασθενούς για την θεραπεία ή τη συναίνεση των
πλησιέστερων συγγενών.
2. Απαιτείται να κρατάτε τα αρχεία των ασθενών σας για τουλάχιστον 3 χρόνια. Το ίδιο
ισχύει κι όταν έχετε παραπέμψει τον ασθενή αλλού ή έχετε αλλάξει την περιοχή όπου
δραστηριοποιείστε.
3. Οι σημειώσεις των συνεδριών και τα αρχεία των ασθενών σας αποτελούν ιδιοκτησία σας
και οφείλετε να τα διατηρείτε.
4. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την γνώση που έχετε αποκομίσει από τους ασθενείς ή
από τα αρχεία τους προς ίδιον όφελος.
5. Τα αρχεία των ασθενών πρέπει πάντα να φυλάσσονται με ασφάλεια και
εμπιστευτικότητα.
6. Μπορείτε να καταστρέφετε τα παλιά αρχεία των ασθενών σας, μετά το πέρας 3 ετών
από την τελευταία τους επίσκεψη. Αν πρόκειται για έντυπα αρχεία, το κάψιμο ή το
ψιλοκόψιμο των εγγράφων είναι οι πιο ενδεδειγμένοι τρόποι καταστροφής τους.
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7. Αν διατηρείτε ηλεκτρονικά αρχεία προτιμάτε να μην συνδέετε τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή στο διαδίκτυο, ή αν τον συνδέετε, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο πρόγραμμα
ασφαλείας.
3. Ανάθεση Επαγγελματικών Καθηκόντων
1. Σε περίπτωση που αναθέσετε τα επαγγελματικά σας καθήκοντα σε άλλον θεραπευτή
κινέζικης ιατρικής ή σε θεραπευτή άλλης ειδικότητας, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι
συνεχίζεται η ποιότητα στης πρακτική σας με τρόπο αμείωτο. Θα πρέπει ο άλλος
θεραπευτής να είναι επαρκώς καταρτισμένος και να ανήκει σε κάποιον αξιόπιστο
επαγγελματικό σύλλογο. Θα πρέπει, επίσης, οι υπηρεσίες του άλλου θεραπευτή να
παρέχονται με την συναίνεση του ασθενούς.
4. Απουσία από την Εργασία σας
1. Σε περίπτωση απουσίας από την εργασία σας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, είναι
καθήκον σας να ενημερώσετε τους ασθενείς σας για το πού μπορούν να βρουν κατάλληλη
θεραπεία, ή να προσφέρετε κατάλληλα εκπαιδευμένο, και με τα απαραίτητα προσόντα,
αντικαταστάτη. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης, οφείλετε να ενημερώσετε τους ασθενείς
σας, να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζουν άλλους θεραπευτές στην περιοχή σας, και να τους
πληροφορήσετε για το πού βρίσκονται τα αρχεία σχετικά με τις θεραπείες τους.
5. Συνεχής Μάθηση
1. Πρέπει να φροντίζετε για την ανανέωση των γνώσεων και των τεχνικών σας,
παρακολουθώντας, για παράδειγμα, κατάλληλα σεμινάρια, συνέδρια και μετεκπαιδευτικά
μαθήματα. Η συνεχής μάθηση σύντομα θα γίνει απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση
της ιδιότητας του μέλους στο σύλλογο. Η μη επαρκής συμμετοχή σε μετεκπαιδευτικά
προγράμματα θα ληφθεί υπόψη από την επιτροπή εξάσκησης επαγγέλματος του συλλόγου
μας σε περίπτωση που υπάρξουν καταγγελίες σχετικά με την επαγγελματική σας
ικανότητα.
6. Αμοιβές
1. Όταν ένας ασθενής σάς συμβουλεύεται, έχει ως συνέπεια, σχεδόν πάντα, το ότι μπαίνει
σε μια σχέση που έχει και οικονομικές προεκτάσεις. Ο ασθενής, φυσιολογικά, θα πληρώσει
κάποια αμοιβή. Ακόμα και αν ο ασθενής δεν πληρώσει κάποια αμοιβή, ή αν δεν υπάρχει
σαφής οικονομική σχέση (π.χ. σε περίπτωση ανάγκης), συνεχίζετε να έχετε το καθήκον να
εφαρμόσετε με τον καλύτερο τρόπο το επάγγελμα του θεραπευτή Κινέζικης Ιατρικής.
2. Το ποσό της αμοιβής σας, πρέπει να εμφανίζεται ευκρινώς στην κλινική σας ή στο
δωμάτιο θεραπείας.
Τα Ηθικά Όρια με τους Ασθενείς
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1. Ανάρμοστες Σχέσεις
1. Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σεξουαλική σχέση με ασθενή. Επίσης πρέπει να γνωρίζετε
τους κινδύνους σε περίπτωση που επιτρέψετε να αναπτυχθεί οποιασδήποτε φύσης
συναισθηματική σχέση με οποιονδήποτε ασθενή. Σε περίπτωση που συνειδητοποιήσετε ότι
εμπλέκεστε συναισθηματικά ή σεξουαλικά με κάποιον/α ασθενή, πρέπει να διακόψετε την
επαγγελματική σας σχέση και να προτείνετε μια εναλλακτική πηγή κατάλληλης φροντίδας.
2. Εάν κάποιος/α ασθενής παρουσιάσει σημάδια ανάρμοστης συσχέτισης με εσάς,
οφείλεται να τον/την αποθαρρύνετε και, εφόσον είναι απαραίτητο, να διακόψετε την
επαγγελματική σας σχέση.
3. Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι η συμπεριφορά σας, όταν σχετίζεστε με τους ασθενείς,
παραμένει επαγγελματική όλες τις στιγμές, και ότι δεν εκτίθεστε σε παρεξηγήσεις ή
παρερμηνείες. Μη-φυσική συμπεριφορά, χειρονομίες, περιττή σωματική επαφή, λεκτικές
προτάσεις ή υπονοούμενα μπορούν εύκολα να ερμηνευτούν ως κατάχρηση ή
παρενόχληση.
4. Πρέπει να επιτρέπετε στον ασθενή να έχει τον προσωπικό του χώρο σε περίπτωση που
απαιτείται να αφαιρέσει τα ρούχα του, και να βεβαιωθείτε ότι του παρέχετε για χρήση
καθαρές ρόμπες, πετσέτες ή κουβέρτες.
5. Μερικές φορές μπορεί να κληθείτε να θεραπεύσετε κάποιον συγγενή ή κάποιον που
θεωρείτε φίλο. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με κάτι τέτοιο αρκεί να τηρούνται σαφή όρια
ανάμεσα στις κοινωνικές και επαγγελματικές σχέσεις.
6. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι παρελθούσες, παρούσες, ή μέλλουσες σχέσεις οποιασδήποτε
φύσης δεν παρεμβαίνουν στα επαγγελματικά σας καθήκοντα.
Θέματα Συναίνεσης και Εμπιστευτικότητας
1. Συναίνεση Ασθενούς
1. Πρέπει να εξηγήσετε προσεκτικά τις διαδικασίες και τη θεραπεία που πρόκειται να
εφαρμόσετε, και πρέπει να αναγνωρίσετε το δικαίωμα του ασθενή να διαλέξει εάν θα
δεχτεί ή όχι συμβουλή ή θεραπεία.
2. Η συγκατάθεση πρέπει να δίνεται από ένα νομικά ικανό άτομο, πρέπει να δίνεται
οικειοθελώς, και πρέπει να είναι συνειδητή. Παρόλο που η συναίνεση του ασθενούς μπορεί
να υπονοείται από τις πράξεις του να έρθει στο ιατρείο σας και να ξαπλώσει στο
θεραπευτικό κρεβάτι, η ρητή συναίνεση θεωρείται απαραίτητη. Πρέπει να ζητήσετε σαφή
συγκατάθεση, γραπτώς εάν είναι αναγκαίο, και να είναι σίγουρο ότι ο ασθενής
καταλαβαίνει τι προτείνετε να κάνετε. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν η θεραπεία
μπορεί να συμπεριλάβει ευαίσθητα σημεία του σώματος. Συνιστάται να καταγράφετε όλες
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τις σχετικές πληροφορίες στις σημειώσεις συνεδριών.
3. Πρέπει να καταγράφετε οποιαδήποτε επεξήγηση δίνετε, καθώς και τη συναίνεση του
ασθενούς, σε περίπτωση που η θεραπεία επεκτείνεται πέρα από την αρχική πρόβλεψη, σε
περίπτωση που η θεραπεία παρατείνεται πέρα από την συμφωνημένη ημερομηνία
αναθεώρησης ή αν η θεραπεία καθεαυτή περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές ως προς τον
τόπο διεξαγωγής, τις τεχνικές ή τον απαιτούμενο χρόνο.
4. Δεν πρέπει να αναθέτετε την λήψη συγκατάθεσης σε γραμματέα ή ανειδίκευτο βοηθό.
Μια συνειδητή συγκατάθεση προϋποθέτει ότι εσείς (ή κάποιος κατάλληλα καταρτισμένος
συνάδελφος) έχετε εξηγήσει την διαδικασία, ότι έχετε συζητήσει τυχόν ερωτήσεις του
ασθενούς και ότι είστε σίγουροι ότι ο ασθενής έχει κατανοήσει αυτά που του έχετε πει.
2. Συναίνεση Ανηλίκων
1. Πρέπει να λάβετε τη συγκατάθεση ενός γονέα ή κηδεμόνα εάν ο ασθενής είναι κάτω
των 18 ετών. Σε περίπτωση απουσίας τέτοιας συγκατάθεσης δεν πρέπει να παρέχετε
θεραπεία.
2. Σε περίπτωση που κάνετε θεραπεία σε παιδί κάτω των 18 ετών, ο γονέας ή ο/η νομικά
εξουσιοδοτημένος κηδεμόνας πρέπει να είναι παρών/παρούσα καθόλη την διάρκεια της
εξέτασης και θεραπείας. Κανένα άλλο άτομο δεν μπορεί να ασκήσει τον ρόλο αυτό δίχως
την σαφή και γραπτή συναίνεση του γονέα ή του νομικά εξουσιοδοτημένου κηδεμόνα.
3. Εμπιστευτικότητα
1. Έχετε καθήκον να κρατάτε απόρρητες όλες τις πληροφορίες που αφορούν τους
ασθενείς σας, ιατρικής ή άλλης φύσεως. Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπεται να
ανακοινωθούν μόνο σε περίπτωση που ρητά συναινέσει ο ασθενής. Το ίδιο ισχύει και για
οποιαδήποτε γνώμη που μπορεί να σχηματίσετε για τον ασθενή. Αυτή η υποχρέωση
συνεχίζει να ισχύει ακόμα και μετά τον θάνατο ενός ασθενούς.
2. Το γεγονός ότι κάποιος έρχεται σε εσάς για θεραπεία πρέπει να θεωρείται εμπιστευτικό.
Επίσης, δεν πρέπει να συζητάτε λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση ενός ασθενούς με
τον σύντροφό του ή με τους συγγενείς του, εκτός κι αν έχετε ρητή άδεια από αυτόν.
4. Αποκαλύψεις δίχως συναίνεση
1. Αποκαλύψεις δίχως συναίνεση μπορεί να είναι απαραίτητες για λόγους δημοσίου
συμφέροντος, στις περιπτώσεις όπου το καθήκον σας προς την κοινωνία υπερισχύει του
καθήκοντός σας προς τον ασθενή. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν ο ασθενής
θέτει τον εαυτό του ή άλλους σε σοβαρό κίνδυνο, εάν υπάρχει πιθανότητα βίαιης ή
εγκληματικής δράσης ή αν έχει παραλείψει να αναφέρει μιας ασθένεια που υποχρεούται να
δηλώσει (πχ. φυματίωση). Σε όλες τις περιπτώσεις σας καλούμε να συμβουλευτείτε τον
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σύλλογο ή να πάρετε νομική συμβουλή προτού πάρετε την απόφαση να αποκαλύψετε
πληροφορίες χωρίς την συναίνεση του ασθενούς.
Οικονομικά Θέματα - Θέματα Προβολής
1. Πρότυπα Διαφήμισης
1. Όλες οι διαφημίσεις πρέπει να είναι νόμιμες, αξιοπρεπείς, έντιμες και ειλικρινείς. Οι
διαφημίσεις σας μπορούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες για τα προσόντα σας και για τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχετε στις θεραπείες σας. Δεν θα πρέπει όμως να
επικαλείσθε ανωτερότητα ή να υποτιμάτε επαγγελματίες συναδέλφους ή άλλους
επαγγελματίες υγείας.
2. Η διαφήμιση δεν πρέπει να παραπλανά ή να εξαπατά. Δεν πρέπει να είναι παταγώδης και
να επικαλείται μη πραγματικούς, αυτό-εγκωμιαστικούς και υπερβολικούς ισχυρισμούς.
Τόσο το περιεχόμενο όσο και ο τρόπος που διανέμεται, δεν θα πρέπει να είναι τέτοιος
ώστε να θέτει τους υποψήφιους ασθενείς υπό πίεση. Η διαφήμιση δεν πρέπει να
δημιουργεί αδικαιολόγητες προσδοκίες ως προς την διάρκεια ή το είδος θεραπείας ή την
προσδοκία ανακούφισης κάποιων συμπτωμάτων.
2. Τοποθέτηση και Διανομή των Διαφημίσεων
1. Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι οι διαφημίσεις σας θα προβάλλονται σε κατάλληλα
περιβάλλοντα για επαγγελματικές διαφημίσεις και ότι διανέμονται από παρόμοια
επαγγελματικά μέσα. Όταν διαφημίζεστε σε συνεργασία με θεραπευτές άλλων ειδικοτήτων
πρέπει να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα που να εξασφαλίζουν ότι και οι άλλοι θεραπευτές
είναι εγγεγραμμένοι σε αξιόπιστους επαγγελματικούς φορείς.
3. Οικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες
1. Πρέπει να κάνετε σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στην πρακτική του βελονισμού, της
βοτανοθεραπείας, και όλων των άλλων θεραπευτικών μεθόδων της Κ.Ι., και σε
οποιαδήποτε άλλη εμπορική δραστηριότητα στην οποία μπορεί να εμπλέκεστε. Δεν πρέπει
να υπάρχει καμία υποψία ότι οποιαδήποτε επιχειρηματική δουλειά επηρεάζει την
συμπεριφορά σας προς τους ασθενείς και τη φροντίδα τους.
2. Το να προωθείτε κάποιο προϊόν με μοναδικό κριτήριο το κέρδος είναι απολύτως
αντιδεοντολογικό. Εάν πουλάτε ή προτείνεται κάποιο προϊόν ή υπηρεσία σε έναν ασθενή,
πρέπει να είστε σίγουροι ότι είναι προς όφελος του ασθενούς και ότι είστε επαρκώς
καταρτισμένοι να προσφέρετε τέτοια προϊόντα ή συμβουλή. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι
οποιοδήποτε οικονομικό όφελος που μπορεί να έχετε δεν επηρεάζει την φροντίδα ή την
θεραπεία που παρέχετε.
3. Προτού πουλήσετε ή προτείνετε ένα τέτοιο προϊόν ή υπηρεσία, πρέπει να δηλώσετε
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στον ασθενή ότι έχετε τέτοιο όφελος. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής μπορεί να
κατανοήσει τη διαφορά ανάμεσα στην συνταγογράφηση και την εμπορική προώθηση ενός
προϊόντος.
4. Δεν πρέπει να παροτρύνετε τους ασθενείς σας να σας προσφέρουν, δανείζουν ή
κληροδοτούν χρήματα ή δώρα από τα οποία άμεσα ή έμμεσα θα επωφεληθείτε. Επίσης,
δεν πρέπει να πιέζετε τους ασθενείς ή τις οικογένειες τους να κάνουν δωρεές σε άλλους
ανθρώπους ή οργανισμούς.
Οι Υποχρεώσεις σας στο Χώρο της Υγείας
1. Μέλος σε άλλες επαγγελματικές οργανώσεις
1. Εάν ανήκετε σε άλλους επαγγελματικούς φορείς των οποίων η δεοντολογία διαφέρει
από αυτή του συλλόγου, πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτό δεν είναι ικανό για να σας θέσει
υπεράνω της δικαιοδοσίας του συλλόγου σε ότι αφορά θέματα εξάσκησης του
επαγγέλματος.
2. Εξάσκηση Άλλων Θεραπειών
1. Εάν εφαρμόζετε άλλες θεραπείες πέραν της ΚΙ, πρέπει να έχετε παρακολουθήσει τα
κατάλληλα μαθήματα μιας καλά δομημένης εκπαίδευσης. Εάν χρησιμοποιείτε άλλες
θεραπευτικές μεθόδους δίχως την κατάλληλη εκπαίδευση θα έρθετε σε ρήξη με αυτόν τον
κώδικα και τον σύλλογο.
3. Χρήση Άλλων Τεχνικών
1. Εάν χρησιμοποιείτε τεχνικές, συμπληρώματα ή εξοπλισμό που δεν εμπίπτουν στο
κανονικό πεδίο εξάσκησης της ΚΙ, πρέπει να ενημερώσετε τον ασθενή για το γεγονός αυτό.
Επίσης σας συμβουλεύουμε να διασφαλίσετε ότι είστε επαρκώς εκπαιδευμένοι, και αν είναι
δυνατό, ασφαλισμένοι για την χρήση της τεχνικής, του συμπληρώματος ή του εξοπλισμού
και να καταγράφετε την συναίνεση του ασθενούς σχετικά με την προτεινόμενη θεραπεία.
4. Χρήση του Τίτλου «Ιατρός»
1. Η χρήση του τίτλου «ιατρός» από τα μέλη, είτε ως τίτλος προ του ονόματος όταν
διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους ή όταν αναφέρονται στον εαυτό τους ή όταν επιτρέπουν
στον εαυτό τους να τους αποκαλούν ως «ιατρό» στα πλαίσια της κινέζικης ιατρικής, δεν
επιτρέπεται εκτός εάν το συγκεκριμένο μέλος είναι κάτοχος πτυχίου ιατρικής
αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Κράτος.
5. Θεραπεία Ζώων
1. Δεν πρέπει να χορηγείτε κανένα είδος θεραπείας σε ζώα εκτός και αν είστε
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εκπαιδευμένος κτηνίατρος.
Οι Σχέσεις σας με Συναδέλφους και άλλους Επαγγελματίες Υγείας
1. Σχέσεις με Άλλους Επαγγελματίες
1. Σε αυτό το τμήμα ως «επαγγελματίες» νοούνται όλοι οι επαγγελματίες υγείας,
συμπεριλαμβανομένων και των θεραπευτών ΚΙ που δεν είναι μέλη του συλλόγου.
2. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να πείσετε τον ασθενή ενός άλλου επαγγελματία να
αναζητήσει θεραπεία με εσάς.
3. Εάν κάνετε θεραπεία σε ασθενή άλλου επαγγελματία λόγω διακοπών, ασθένειας ή για
άλλο λόγο, πρέπει να παροτρύνετε τον ασθενή να επιστρέψει στον αρχικό επαγγελματία
μόλις αυτός είναι και πάλι διαθέσιμος. Δεν πρέπει να ζητήσετε από τον ασθενή είτε άμεσα
είτε έμμεσα να συνεχίσει την θεραπεία μαζί σας, εκτός και αν συντρέχουν πολύ σημαντικοί
λόγοι, οπότε και θα πρέπει να ενημερώσετε τον άλλο επαγγελματία για τους λόγους
αυτούς.
4. Σε κάθε περίπτωση προέχουν οι επιθυμίες του ασθενούς. Εάν ένας ασθενής αποφασίσει
να τον αναλάβει κάποιος άλλος θεραπευτής, είναι προς όφελος του ασθενούς εσείς και ο
άλλος επαγγελματίας να επικοινωνήσετε μεταξύ σας αναφέροντας αυτήν την αλλαγή και
προωθώντας σχετικές για τον ασθενή πληροφορίες, με την έγκριση του ασθενούς.
2. Σχέσεις με Ιατρούς
1. Συστήνεται να διατηρείτε επαφή με τους υπεύθυνους ιατρούς των ασθενών σας. Επίσης
θεωρείται ορθή πρακτική το να ενημερώνετε και να επικοινωνείτε με τον ιατρό του
ασθενούς, με την έγκριση τους ασθενούς, όταν ο ασθενής έχει έρθει σε εσάς από μόνος
του.
3. Κριτική Εναντίων Άλλων Επαγγελματιών
1. Μερικές φορές μπορεί να ακούσετε κριτική για την ικανότητα ή τον επαγγελματισμό
άλλων θεραπευτών εκφρασμένη από ασθενείς ή συναδέλφους. Εάν ακούσετε τέτοια
κριτική για άλλους επαγγελματίες, είτε αποτελούν μέλη του συλλόγου είτε όχι, πρέπει σε
κάθε περίπτωση να ενεργήσετε με την μεγαλύτερη διακριτικότητα και επαγγελματισμό και
να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί στην έκφραση οποιασδήποτε γνώμης. Αυτό ισχύει και στην
περίπτωση που εσείς προσωπικά έχετε κριτική άποψη για άλλους που ανήκουν είτε στον
δικό σας χώρο ή σε άλλο τομέα υγείας.
2. Πρέπει να λειτουργείτε με ακεραιότητα, διακριτικότητα και σεβασμό προς τις γνώμες
των άλλων. Δικαιούστε να διατυπώνετε τις θεωρίες σας σχετικά με την ορθή κλινική
πρακτική σε δημοσιεύσεις, σεμινάρια κλπ. Παρόλα ταύτα δεν πρέπει να επικρίνετε άλλους
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τομείς υγείας ή επαγγελματίες, είτε άμεσα είτε με υπαινιγμούς.
4. Αντιμετωπίζοντας Ανησυχίες Σχετικά με την Συμπεριφορά Άλλων Θεραπευτών
1. Πρέπει να πάρετε την έγκριση του ασθενούς προτού επαναλάβετε πληροφορίες που σας
έχουν δοθεί εμπιστευτικά, σχετικά με ανησυχίες για τη συμπεριφορά άλλων θεραπευτών.
Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως όταν θεωρήσετε ότι το καθήκον σας προς την
κοινωνία έχει προτεραιότητα, η έλλειψη συναίνεσης θεωρείται αποδεκτή.
Οι Υποχρεώσεις σας ως Διδάσκοντες της Κινέζικης Ιατρικής
1. Παρέχοντας Εκπαίδευση στην Κινέζικη Ιατρική
1. Οποιαδήποτε εκπαίδευση ή διδασκαλία παρέχεται πάνω στην πρακτική δεξιότητα και
στη θεωρία της ΚΙ, είναι καλό να γίνεται υπό την αιγίδα σχολής που έχει ή ενεργά αναζητά
διαπίστευση από την επιτροπή διαπίστευσης του συλλόγου.
2. Εάν το μάθημα στο οποίο διδάσκετε, θεωρείται από την επιτροπή εκπαίδευσης του
συλλόγου κατά πολύ υποδεέστερο των προτύπων που έχουν οριστεί από τον σύλλογο, ο
σύλλογος τότε μπορεί να απαιτήσει να διακόψετε αυτήν τη δραστηριότητα.
3. Μπορείτε να διδάξετε θεωρία ΚΙ και τεχνικές σε άλλους πλήρως καταρτισμένους
θεραπευτές της ΚΙ. Επίσης, μπορείτε να διδάξετε τεχνικές ΚΙ σε μια σύντομη σειρά
μαθημάτων σε πλήρως εκπαιδευμένους επαγγελματίες που είναι μέλη κάποιου άλλου
νομοθετικά καταχωρημένου επαγγέλματος υγείας. Θα πρέπει ωστόσο να διασφαλίσετε ότι
οι επαγγελματίες που τελειώνουν την σειρά μαθημάτων είναι ενήμεροι ότι τα μαθήματα
αυτά δεν αποτελούν επαρκή προϋπόθεση, ώστε να χρησιμοποιούν τον τίτλο «Θεραπευτής
Κινέζικης Ιατρικής», εκτός κι αν αυτό είναι απόφαση του συλλόγου.
2. Δημόσιες Διαλέξεις
1. Το να δίνονται διαλέξεις σε ομάδες ατόμων που προέρχονται από ιατρικά και
παραϊατρικά επαγγέλματα, καθώς και στο ευρύ κοινό με σκοπό να κατανοήσουν καλύτερα
το έργο των θεραπευτών ΚΙ, είναι απολύτως αποδεκτό. Αυτές οι διαλέξεις πρέπει να είναι
μόνο ενημερωτικές και δεν πρέπει να προωθούνται ή να ενθαρρύνεται η ερμηνεία τους ως
εκπαίδευση στην ΚΙ.
3. Βοηθοί και Παρατηρητές
1. Επιτρέπεται να έχετε μαθητές, πιθανούς μαθητές ή άλλα άτομα παρόντα ως
παρατηρητές κατά την διάρκεια της πρακτικής σας. Ο παρατηρητής μπορεί να παρίσταται
με τη ρητή συγκατάθεση του ασθενούς και δεν μπορεί να διενεργεί μέρος της θεραπείας.
Πρέπει να αποφεύγετε την «καταπιεστική συγκατάθεση» κατά την οποία ο ασθενής
αισθάνεται ότι βρίσκεται υπό πίεση για να επιτρέψει την παρουσία κάποιου παρατηρητή.
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2. Οι μαθητές που κατέχουν ή ενεργά αναζητούν διαπίστευση μέσα από τον σύλλογο
μπορούν να λειτουργούν ως βοηθοί κατά την πρακτική σας και μπορούν να παρέχουν
θεραπεία σε ασθενείς, εφόσον αυτοί δώσουν την συγκατάθεσή τους, δεδομένου ότι οι
φοιτητές επιβλέπονται απευθείας από εσάς στο πλαίσιο της εγκεκριμένης κλινικής τους
εκπαίδευσης.
4. Έρευνα
1. Εάν δραστηριοποιείστε σε έρευνα που περιλαμβάνει ασθενείς, οφείλετε να ζητήσετε την
έγκριση της αρμόδιας επιτροπής του συλλόγου, η οποία ελέγχει την τήρηση της
επιστημονικής δεοντολογίας. Πρέπει επίσης να έχετε την έγκριση των ασθενών που
συμπεριλαμβάνονται στην έρευνα σας, και, πάνω από όλα, πρέπει να διασφαλίσετε ότι δεν
θα διακινδυνεύσετε τη φροντίδα τους προκειμένου να καλύψετε τις ανάγκες των σκοπών
της έρευνάς σας.
2. Θα πρέπει επίσης να εγγυηθείτε ότι θα σεβαστείτε το απόρρητο του ασθενούς κατά την
δημοσίευση των ευρημάτων της έρευνας. Εάν τα αποτελέσματα της έρευνας δεν μπορούν
να συγκεντρωθούν με τρόπο τέτοιο ώστε να αποκρύψουν την ταυτότητα των ασθενών,
οποιαδήποτε συγκατάθεση έχει δοθεί από τους ασθενείς για την χρήση αυτών των
αποτελεσμάτων θα πρέπει να βασίζεται σε πλήρη στοιχεία σχετικά με την διανομή, την
δημοσίευση και την ιδιοκτησία των εν λόγω αποτελεσμάτων. Εάν ο ασθενής αρνείται να
δώσει συγκατάθεση για την γνωστοποίηση των ερευνητικών ευρημάτων η απόφαση αυτή
θα πρέπει να γίνει σεβαστή.
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