Vzdělávací program - akreditovaný kvalifikační kurz MZ ČR

MASÉR - pouze pro absolventy VOŠZ a SZŠ 5. května v Praze 4
Kurz určený pouze pro absolventy studijního oboru
Masér sportovní a rekondiční
Vedoucí oboru Masér sportovní a rekondiční: PhDr. Blanka Tošovská
Za odbornou úroveň odpovídá: Mgr. Markéta Trunečková, DiS.
Absolventi se uplatní ve zdravotnických zařízeních při výkonu rehabilitační a léčebné péče
pod přímým vedením fyzioterapeuta způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu
nebo lékaře se specializací v oboru rehabilitační a fyzikální medicína.
Profil absolventa akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru masér
Cílové znalosti:

-

poučen o kompetencích k výkonu povolání masér,
zvládá spolupráci s jinými profesemi ve zdravotnictví,
zná etické, právní a psychologické aspekty zdravotnické profese,
vysvětlí základy organizace a provozu zdravotnických zařízení,
definuje základy somatologie se zaměřením na pohybový systém,
je orientovaný v základech psychologie a komunikace,
ovládá teorie masáží včetně jejich indikací a kontraindikací,
zvládá teorii fyzikální léčby – aplikaci tepla, zábalů a vodoléčebných procedur.
Cílové dovednosti:
- provádí klasické masáže,
- aplikuje teplo za použití soluxu nebo parafinu,
- podává zábaly,
- provádí částečné i celkové koupele,
- provádí základní vodoléčebné procedury,
- rozeznává stavy vylučující masáže nebo postupy fyzikální léčby,
- podílí se na přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků a prádla,
- podílí se na dezinfekci a sterilizaci zdravotnických prostředků,
- pečuje o pořádek a čistotu na pracovišti.
UČEBNÍ PLÁN
Název předmětu

Kurz - hodiny
8

Základy veřejného zdravotnictví
První pomoc

20

Vybrané kapitoly z psychologie

24

Základy somatologie se zaměřením na pohybový systém

48

Vybrané kapitoly z chirurgických onemocnění

16
24

Patologie a klinika nemocí
Epidemiologie a hygiena

16

64
Masáž klasická
24
Balneologie a fyzikální terapie
6
Prevence a ochrana zdraví

80
A – Teoreticko –praktická výuka masáží
A – Teoreticko – praktická výuka balneologie a fyzikální terapie

30

B – Praxe klasické masáže

100

B – Balneologická praxe

40

Podmínky pro přijetí uchazeče do vzdělávacího programu
-

úspěšné dokončené středního vzdělání , např. dvouleté učiliště,
dovršení věku 18 let,
zdravotní způsobilost potvrzená lékařem,
dobrá fyzická kondice,
úspěšné absolvování ústního přijímacího pohovoru,
uchazeč vyplní čestné prohlášení o tom, že není a v minulosti nebyl stíhán za mravnostní
delikty a úmyslné trestné činy.

Způsob ukončení
Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou, teoretickou a praktickou před zkušební komisí dle zkušebního
řádu. Závěrečné ověřování znalostí je organizováno v souladu s platnými předpisy (zákon č. 96/2004
Sb., vyhláška č. 394/2004 Sb.). Absolvování celého vzdělávacího programu znamená získání 20 bodů.
Dokladem o úspěšném ukončení vzdělávacího programu je osvědčení o kvalifikaci.

Zkušební komise:
Předseda: PhDr. Blanka Tošovská
Zkoušející: Mgr. Alena Koudelková
Přísedící: Bc. Ivana Kuberová
Absolvent obdrží osvědčení o získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
v oboru masér.

Cena kurzu: 2000,- Kč
Závazná přihláška se podává v září aktuálního školního roku.

