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Zawod: technik masaiysta
symbol cyfrowy: 322[12]

Etap pisemny egzaminu obejmuje:
Czesc I - zakres wiadomofci
w zawodzie

i

umiejetnosci

wtasciwych

dla

kwalifikacji

Absolwent powinien umiec:
1. Czytac ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisow, instrukcji,
rysunkow, szkicow, wykresow, dokumentacji technicznych i technologicznych,
szczegolnosci:
rozrozniac nazwy, pojqcia i okreslenia z zakresu anatomii i fizjologii oraz wtasciwe dla roznych
metod masazu;
rozpoznawac budowq oraz czynnosci uktadow, narzqdow cztowieka;
rozrozniac patomechanizm jednostek chorobowych;
opisywac schematy postepowania diagnostycznego i terapeutycznego w masazu;
rozrozniac rodzaje, metody i techniki oraz zasady masazu stosowane w profilaktyce, leczeniu
i rehabilitacji;
okreslac wptyw masazu na funkcjonowanie tkanek, narzqdow i uktadow cztowieka.

Przetwarzac dane liczbowe i operacyjne, a w szczegolnosci:
2.1. okreslac wskazania oraz przeciwwskazania do stosowania poszczegolnych metod i technik
masaiu;
2.2. dobierac metody masazu leczniczego, sportowego i kosmetycznego, w zaleznosci od stanu
zdrowia, wieku i rodzaju wykonywanej przez pacjenta pracy;
2.3. okreslac wpiyw techniki masazu klasycznego na poszczegolne czqsci ciata w profilaktyce,
leczeniu, rehabilitacji;
2.4. dobierac czynnosci wchodzqce w skiad masazu lub innego zabiegu usprawniajqcego;
2.5. wskazywac kolejnosc czynnosci dla roznych metod masazu;
2.6. wskazywac skutki masaiu;
2.7. rozrozniac chwyty diagnostyczne i lecznicze.

3. Bezpiecznie wykonywac zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczenstwa
ihigieny
pracy,
ochrony
przeciwpoiarowej
oraz
ochrony
srodowiska,
a w szczegolnof ci:
stosowac przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i zasady
ergonomii wtasciwe dla stanowisk pracy masazysty;
3.2. przewidywac zagrozenia, ktore mogq wystqpic po wykonanym masazu pomimo
przeciwwskazari;
3.3. dobierac srodki ochrony indywidualnej do wykonywania masazu;
3.4. wskazywac sposoby udzielania pierwszej pomocy.
3.1.

Czesc II - zakres wiadomosci i umiejetnosci
i dziatalnosciq gospodarczq

zwiqzanych

z

zatrudnieniem

Absolwent powinien umiec:
Czytac ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisow, instrukcji, tabel,
wykresow, a w szczegolnosci:
1.1. rozrozniac podstawowe pojqcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa
pracy, prawa podatkowego i przepisow regulujqcych podejmowanie i wykonywanie dziaialnosci
gospodarczej;
1.2. rozrozniaC dokumenty zwiqzane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
dziatalnosci gospodarczej;
1.3. identyfikowac i analizowac informacje dotyczqce wymagan i uprawnieh pracownika,
pracodawcy, bezrobotnego i klienta.
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2. Przetwarzac dane liczbowe i operacyjne, a w szczegolnosci:
2.1. analizowac informacje zwiqzane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej;
2.2. sporzqdzac dokumenty zwiqzane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem dziafalnosci gospodarczej;
2.3. rozrozniac skutki wynikajqce z nawiqzania i rozwiqzania stosunku pracy.

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie okreslonego
egzaminacyjnego wynikajqcego z zadania o tresci ogolnej:

zadania

Opracowanie projektu realizacji i wykonanie masazu okreslonq metodq i technikq
na podstawie wywiadu i dokumentacji medycznej pacjenta.
Absolwent powinien umiec:

Analizowac dokumentacje medycznq pacjenta oraz wyniki wywiadu dla potrzeb wykonania
masazu.
Dobierad rodzaj, metode i technikq masazu na podstawie wynikow analizy dokumentacji
medycznej i wywiadu, uwzgledniajqc aktualny stan zdrowia, wiek, typ schorzenia, potrzeby
i wydolnosc fizycznq pacjenta.
Dobierac sprzet medyczny do wykonania masazu okreslonq metodq i technikq.
OpracowywaC, w formie schematu blokowego, projekt dziatan zwiqzanych z wykonaniem
masazu.
Pnygotowywac pacjenta pod wzgledem psychicznyrn i fizycznym do masazu.
Wykonywac masaz okreslonq metodq i technikq.
Sporzqdzac dokumentacje medycznq z przeprowadzonego masazu.
OpracowywaC wskazania dotyczqce wykonywania przez pacjenta Cwiczen usprawniajqcych
w warunkach domowych.
Niezbedne wyposaienie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego:
Stanowisko komputerowe: komputer podtqczony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie:
pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji). Stoi do masazu, srodki
pomocnicze do wykonania masazu. Sprzet do masazu i do hydroterapii. Zestaw do udzielania pierwszej
pomocy. Fantom, model. Formularze dokumentacji medycznej. ~ r o d kochrony
i
indywidualnej. Pojemnik
na odpady. Apteczka.

