Gyógy és Sportmasszır

Miért válaszd ezt a szakmát?
Iskolánk a szakmai képzésekben hosszú múltra tekint vissza. Szakmát tanító tanáraink kiváló szakemberek
és pedagógusok, és garantáltan a szakma követelményeinek megfelelı tudást és ismereteket igyekeznek
átadni a tanulóknak.
Az oktatás nálunk jól felszerelt demonstrációs termekben és magas minıségben zajlik. A gyakorló
területekrıl pozitív visszajelzéseket és megelégedést kapunk vissza a tanulóink munkájával kapcsolatban.
Az iskolánkban végzettek, nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni a masszıri pályán.
Fontos számunkra, hogy szakmai tudásban felkészült és a szakmájukat és a beteg embereket szeretı jól
képzett szakembereket bocsássunk útjukra. Célunk, hogy az iskolánkból kikerülı végzett gyógy –és
sportmasszırök valóban a szakmai tudás birtokában, hivatástudattal és szakmájuk szeretetével végezzék
munkájukat. Csak így lehet hosszútávon bizalomra épülı és visszajáró klientúrát kiépíteni.
Szakma megnevezése: Gyógy- és Sportmasszır
OKJ száma: 54 72601
Képzési idı: 2 év
Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány, alkalmassági vizsgálat

Képzés célja, szakma rövid bemutatása:
A gyógymasszır egészségügyi intézményekben a szakorvos, vagy vezetı gyógytornász szakmai irányítása
és felügyelete mellett gyógymasszázst, valamint hidro- és balneoterápiás kezeléseket végez.
Teamben dolgozva támogatja az orvos munkáját, együttmőködik a gyógytornásszal, fizikoterápiás
szakasszisztenssel a betegek (páciensek) gyógyulása, rehabilitációja és pihenése érdekében.
Gyógyfürdıkben, fürdıkben, wellness részlegeken fizikai közérzet javító szolgáltatást nyújt, frissítés
céljából masszázst, hidro-és balneoterápiás kezeléseket végez.
A sportmasszır feladatait a sportolók sportteljesítményének megırzésében, fokozásában és a
sportsérülések utáni rehabilitációban látja el, kompetenciájának megfelelıen önállóan, vagy az edzı,
szakedzı, sportorvos felügyeletével és irányítása mellett.

A Gyógy –és Sportmasszır végzettség megszerzése után a tanulók képesek lesznek:
-

Beteget megfigyelni

-

Hiteles kommunikációt alkalmazni

-

Svédmasszázst végezni

-

Szegment masszázst végezni

-

Kötıszöveti masszázst végezni

-

Vezetett passzív kimozgatást végezni

-

Gépi masszázst végezni

-

Hidro-, és balneoterápiás kezelést végezni

-

Sport- és frissítı masszázst végezni

-

Dokumentációt vezetni

Betölthetı munkakörök:
-

Fizioterápiás asszisztens, masszır

-

Gyógy- és sportmasszır

-

Sportmasszır

-

Gyúró

-

Hidromasszır

-

Masszır (fürdısmasszır)

Területek, ahol elhelyezkedhetsz
-

Kórházakban, rheumatológiai, orthopédiai, neurológiai és traumatológiai osztályokon.

-

Welness főrdıkben

-

Rehabilitációs intézményekben

-

Fizioterápiás osztályokon

-

Sportegyesületek

-

Szépség szalonok

-

Fitness, body building termek

Gyakorló területeink, gyakorlati helyszínek
-

Honvéd Kórház

-

Uzsoki Kórház

Képzés során tanult modulok:
13. évfolyam:
111112-12

Egészségügyi alapismeretek

11221-12

Alapápolás

11222-12

Klinikumi ismeretek

11499-12

Foglalkoztatás II.

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

14. évfolyam
11172-12

Masszázs elméleti alapjai

11173-12

Masszázstechnikák és kiegészítı terápiák

11174-12

Gyógy –és Sportmasszázs

11498-12

Foglalkoztatás I.

