Gyógymasszır beszámítással

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: Gyógymasszır
OKJ száma: 52 726 01 0010 52 01
Képzési idı: 1 év
Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány, alkalmassági vizsgálat, egészségügyi tagozaton folytatott
középiskolai tanulmányok

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
3710-10

Interakció az egészségügyi ellátásban

3711-10

Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem

2327-10

Elsı ellátás-elsısegélynyújtás

3712-10

Egészségmegırzés-betegségmegelızés

2392-10

Masszır szakmai szolgáltatás

2390-10

Masszázs alapozás

2393-06

Gyógymasszázs

