
                              

Załącznik nr 1 do umowy z pracodawcą.

RAMOWY PROGRAM STAŻU ZAWODOWEGO

Imię i nazwisko uczestnika stażu/praktyki: ………………….………………………..……………..

Nazwa zawodu/stanowisko: Technik masażysta

Nazwa Przedsiębiorcy: ….....……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………

Numer porozumienia w sprawie realizacji dodatkowych praktyk i staży: ……………………………………………….…………

Wymiar czasu stażu (liczba godzin stażu): 150

Imię i nazwisko Opiekuna uczestnika stażu/praktyki: ……………………………………………….…………

Imię i nazwisko Opiekuna merytorycznego stażu/praktyki: ……………………………………………….…………
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PROGRAM STAŻU ZAWODOWEGO 
Liczba
godzin ZAKRES CZYNNOŚCI I ZADAŃ    WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI (cele edukacyjne)

4 Zadania z zakresu organizacji pracy .

Zapoznanie słuchacza/ki z:
 strukturą organizacyjną szpitala,
 organizacją pracy w placówce,
 instrukcjami, regulaminami i przepisami bhp i ppoż.,
 uprawnieniami i odpowiedzialnością na poszczególnych 

stanowiskach pracy,
 zakresem czynności,
 zasadami współpracy w zespole,
 organizacją procesu rehabilitacji.

Słuchacz/ka potraf :
 przestrzegać  przepisów  prawa pracy  w  szczególności  zasad i przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy,
 zastosować przepisy ogólne i branżowe określające wymagania 

bezpieczeństwa i higieny pracy,
 utrzymać punkty przeciwpożarowe w należytym stanie ,
 wskazać zasady postępowania i zachowywania się w razie powstania 

zagrożenia, a w szczególności wypadki przy pracy,  awarii, pożaru itp.,
 określić sposoby zapobiegania czynnikom szkodliwym występującym w 

środowisku pracy,
 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii,
 wprowadzać  rozwiązania  techniczne  i  organizacyjne wpływające  na  

poprawę warunków i jakość pracy.

142 Zadania z zakresu zawodowego: 
W szpitalu  :

 Samodzielne  wykonywanie  zabiegów  masażu  leczniczego
(klasyczny, drenaż limfatyczny),

 Kształtowanie postaw i umiejętności w rehabilitacji szpitalnej
(podstawy pielęgnowania  chorego, masaż, kinezyterapia)

Zapoznawanie się ze specyfką oddziału.
Zapoznawanie  się  ze sprzętem rehabilitacyjnym używanym na od-
dziale (wózek inwalidzki, balkonik, łóżko z podwieszkami itp.)
Przestrzeganie zasad obowiązujących na oddziale.
Współpraca  z  personelem  oddziału  i  lekarzem  prowadzącym.
Organizowanie stanowiska pracy.
Obsługiwanie pacjenta na wózku (pomoc przy wstawaniu i siadaniu), 
Pomoc pacjentowi w wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz
zapewnienie wygody i bezpieczeństwa.
Charakteryzowanie  poszczególnych  jednostek  chorobowych.  
Wykonywanie zabiegów masażu leczniczego z uwzględnieniem cho-
rób towarzyszących.
Przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
Przestrzeganie  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  
Przestrzeganie zasad etycznych. 
Przestrzeganie  przepisów  o  ochronie  danych  osobowych  pacjenta,
Doskonalenie umiejętności i rozwijanie zainteresowań zawodowych.

Słuchacz/ka potraf : 
 określać wskazania i przeciwwskazania do poszczególnych rodzajów 

masażu,
 dobiera metody masażu do jednostek chorobowych pacjenta, 
 dobierać metodykę wykonywania masażu w jednostkach chorobowych 

pacjenta, 
 dobrać techniki oraz rodzaje masażu w zależności od wskazań lekarskich, 

aktualnego stanu zdrowia, potrzeb i możliwości pacjenta,
 wykonać masaż na podstawie oceny palpacyjnej struktur anatomicznych 

człowieka, 
 zaobserwować oraz zinterpretować reakcję pacjenta podczas masażu i po 

jego wykonaniu,
 stosować wiedzę z anatomii, fzjologii i przedmiotów klinicznych do 

wykonania masażu klasycznego (oraz jego odmian), 
 przygotować pacjenta i stanowisko pracy do odpowiedniego masażu,
 dobrać środki ułatwiające i wspomagające masaż w zależności od rodzaju 

skóry pacjenta oraz stosowanych wcześniej zabiegów i zlecenia 
lekarskiego,
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PROGRAM STAŻU ZAWODOWEGO 
Liczba
godzin ZAKRES CZYNNOŚCI I ZADAŃ    WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI (cele edukacyjne)

W gabinecie masażu:
Zapoznawanie się ze specyfką gabinetu.
Zapoznawanie się ze sprzętem pomocniczym używanym do masażu.
Przestrzeganie zasad obowiązujących w placówce.
Zapoznawanie się z organizacją rehabilitacji chorych.
Współpraca  z  pracownikami  zespołu  rehabilitacyjnego  i  lekarzem
prowadzącym.
Charakteryzowanie  poszczególnych  jednostek  chorobowych.  
Wykonywanie zabiegów masażu.

Przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przestrzeganie zasad etycznych.
Przestrzeganie  przepisów o ochronie  danych osobowych  pacjenta.
Doskonalenie umiejętności i rozwijanie zainteresowań zawodowych.

 wykonać masaż klasyczny (i jego odmiany),
 wykonać masaż:izometryczny, stawowy,
 zastosować zasady masażu klasycznego oraz w środowisku wodnym 
 zastosować zasady masażu odruchowego (segmentarny, łącznotkankowy, 

punktowy)
 oceniać  zmiany powstałe  w  ustroju  człowieka  w  wyniku  zastosowania 

masażu w środowisku wodnym,
 dokonać  oceny  wpływu różnych  rodzajów  masażu  na  organizm  

człowieka w jednostkach chorobowych,
 dokonać analizy odruchów wykonywanych w masażu,  stosowanych 

 w  jednostkach chorobowych,
 dobrać pozycje ułożeniowe,
 stosować techniki diagnostyczne zachowując ich właściwą kolejność,
 wykonać techniki diagnostyczne do oceny struktur organizmu człowieka,
 stosować palpacyjną ocenę narządu ruchu,
 zna poszczególne struktury układu chłonnego,
 wyznacza obszar drenowania głównych pni chłonnych,
 ocenia  zmiany  powstałe  w  ustroju  człowieka  w  wyniku  zastosowania  

masażu limfatycznego,
 zna możliwości zastosowania drenażu limfatycznego,
 wyjaśnić pojęcia związane z odnową biologiczną organizmu
 rozróżnić rodzaje masażu relaksacyjnego,
 dobrać rodzaje masażu relaksacyjnego do aktualnego stanu pacjenta,
 stosować masaż w proflaktyce zgodnie z zasadami,
 dobrać pozycje ułożeniowe do masażu relaksacyjnego,
 przygotować pacjenta do masażu relaksacyjnego,
 przygotować stanowisko do masażu relaksacyjnego,
 wykonać masaż relaksacyjny
 dobrać pozycje ułożeniowe do masażu w proflaktyce,
 przygotować pacjenta do masażu w proflaktyce,
 przygotować stanowisko do masażu w proflaktyce,
 wykonać masaż w proflaktyce,

1 Inne zadania wykraczające ponad podstawę programową : Słuchacz/ka potraf :
 Obsługiwać program komputerowy w rejestracji placówki.
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PROGRAM STAŻU ZAWODOWEGO 
Liczba
godzin ZAKRES CZYNNOŚCI I ZADAŃ    WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI (cele edukacyjne)

 Zapoznanie z  programami komputerowymi do obsługi  
gabinetów, oddziałów z zakresu rejestracji i rozliczania 
świadczeń leczniczych,

3 ZADNIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI Interpersonalnych: Słuchacz/ka potraf: 
 nawiązać kontakt słowny z pacjentem oraz przygotować go do współpracy

podczas wykonywania masażu,
 przestrzegać  zasad  etycznego  postępowania  w  stosunku  do  pacjentów

oraz współpracowników,
 przestrzegać zasad kultury i etyki,
 wykazywać kreatywność oraz konsekwencja w realizacji zadań,
 ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania,
 przewidywać skutki podejmowanych działań,
 wykazywać otwartość na zmiany w sposobach leczenia oraz technikach 

diagnostycznych,
 potraf radzić sobie ze stresem,
 aktualizować wiedzę oraz doskonalić umiejętności zawodowe,
 przestrzegać tajemnicy zawodowej,
 współpracować w zespole,
 realizować zadania zawodowe zgodnie z zasadami etyki,

Pracodawca/opiekun stażu na bieżąco monitoruje postępy i nabywanie nowych umiejętności przez stażystę , a także stopień realizacji treści i celów edukacyjnych 
oraz regularnie udziela stażyście informacji zwrotnej w formie ustnej oraz w formie pisemnej poprzez wypełnienie arkusza obserwacji wg wzoru stanowiącego załącznik do 
programu stażu.

Potwierdzamy, że niniejszy Ramowy Program Stażu/Praktyki został  uzgodniony i  zatwierdzony przez Pracodawcę i Szkołę, jak również  że jego zakres oraz treści wykraczają
poza obowiązkową podstawę programową  w zawodzie  Technik masażysta.

………………………………………….                 ………………………………….……..                 ………………………………….……..
Data, podpis Opiekuna merytorycznego stażu Data, podpis Opiekuna uczestnika stażu             Data, podpis osoby upoważnionej 

do reprezentacji Przedsiębiorcy
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