პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:
მასაჟისტის III საფეხურის პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამა

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მასაჟისტის III საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
პროფესიული განათლების საფეხური: III საფეხური
პროგრამის მოცულობა: 60 კრედიტი (1500 საათი), აქედან (60%) - 36 კრედიტი (900 საათი)
ეთმობა თეორიულ კომპონენტს, ხოლო (40%) - 24 კრედიტი (600 საათი) - პრაქტიკას.
პროგრამის ხანგრძლივობა: 46 კვირა
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: კანონმდებლობით

დადგენილი წესის

თანახმად -

ზოგადი განათლების საბაზო საფეხური, კონკურსის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭებათ
აპლიკანტებს, რომელთაც აქვთ მაღალი შეფასება ბიოლოგიაში. მინიმალური ასაკი 18 წელი.

პროგრამის მიზანი – მასაჟისტის

III საფეხურის

პროფესიული

პროგრამის მიზანია

სტუდენტებმა შეისწავლონ კლასიკური მასაჟის მეთოდები, საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის
სამკურნალო ფიზკულურა, ზოგიერთი ტრადიციული მასაჟის პროცედურების ჩატარების
მეთოდი, სწავლის პერიოდში პროფესიული სტუდენტები შეიძენენ ცოდნას ადამიანის
ანატომიისა და ფიზიოლოგიის საფუძვლებში, ურთიერთობის ფსიქოლოგიაში, სამკურნალო
ფიზკულტურის ძირითად საშუალებებზე, მათი ჩატარების ფორმებზე და მეთოდებზე, აგრეთვე
ესთეტიკურ სალონებში მასაჟის კაბინეტის ორგანიზების საკითხებში.

სწავლის შედეგი
ცოდნა
გაცნობიერება

და აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების,
პროცესებისა და ზოგადი კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული
ამოცანების

შესასრულებლად

აუციელებელ

ნაბიჯებს.

იცის:

ადამიანის

ანატომია და ფიზიოლოგიის საფუძვლები, დაავადების ეტიოლოგია და
პათოგენეზი. პაციენტის ჩართვა სამედიცინო ღონისძიებებში, რომელიც
მიმართული

იქნება

პრევენციისთვის,

პათოლოგიური

რაც

უზრუნველყოფს

პროცესების
დროებით

განვითარების
და

მყარ

შრომისუნარიანობას, ეფექტურ და დროულ დაბრუნებას საზოგადოებაში; იცის
სამედიცინო

მასაჟის

ამოცანები

და

მეთოდიკები

ორგანო-სისტემებზე

ზემოქმედებისთვის (სისხლის მიმოქცევისა და ლიმფურ სისტემაზე, კანზე,
კუნთოვან სისტემაზე, შემაერთებელ ქსოვილზე, ნერვულ სისტემაზე, შინაგან
ორგანოებზე და მთლიანად მთელ ორგანიზმზე ზემოქმედებისას). სამედიცინო
მასაჟის საშუალებები: ხელსმა, სრესა, თელვა, დარტყმითი ილეთები, რხევები
(ბერტყვა,

შერხევა,

ვიბრაცია),

პასიური

მოძრაობები.

კინეზოთერაპიის

ძირითადი საშუალებები - საერთო განმავითარებელი და სპეციალური
ვარჯიშები

(იდიომოტორული,

იზომეტრული,

პასიური,

პოსტურული,

მაკორეგირებელი, სუნთქვითი, რელაქსაციური და სხვ.). კინეზოთერაპიის
ფორმები: პროცედურა - ინდივიდუალური და ჯგუფური მეცადინეობა;
მექანოთერაპია, შრომითი თერაპია, კინეზიო-ბალნეოთრეაპია, ტერენკური,
რაიტთერაპია, დამოუკიდებელი ვარჯიში; ასევე - მოძრაობის რეჟიმები:
წოლითი, პალატის, დაზოგვითი-წვრთნის და საწვრთნელი. სამედიცინო
მასაჟის კაბინეტის მოწყობა: სამასაჟო ოთახის ფართობი, გარემო სან-ჰიგიენური
წესების დაცვით, სამასაჟო ტახტების ფორმა (ზომა, სიმაღლე); სამასაჟო ზეთები,
საცხები

და

მალამოები;

სპეციფიური

აპარატურა

(ვიბრომასაჟორები,

ვაკუმმასაჟორები და სხვ. ანტიცელულიტური, თაფლით და სხვა ეგზოტიკური
მასაჟის სახეების ჩატარება. პრაქტიკულად ჯანმრთელი ადამიანის ჰიგიენური
მასაჟის მეთოდიკები. ურთიერთობის ფსიქოლოგია. გაცნობიერებული აქვს
სამედიცინო რეაბილიტაციის მიზნები და ამოცანები.
ცოდნის

შეუძლია გამოიყენოს დარგის სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი უნარების

პრაქტიკაში
გამოყენების

ფართო სპექტრი, შეაფასოს დავალების შესასრულებლად სხვადასხვა
მიდგომები,
შეარჩიოს
და
მიუსადაგოს
სათანადო
მეთოდიკები,

უნარი

ინსტრუმენტები და მასალები. შეუძლია წაიკითხოს დიაგნოზი ლათინურ
ენაზე და გაიცნოს პაციენტის კლინიკური მდგომარეობა. არტერიული წნევის
გაზომვა, პულსისა და სუნთქვის დათვლა; პერკუსია და პალპაცია, ტალახის,
პარაფინის აპლიკაციის დადება.
გამოკვლევა.

პირველადი

მასაჟისადმი ტოლერანტობის ნიშნების

დახმარების

აღმოჩენა,

სამკურნალო

მასაჟის

მეთოდიკების გამოყენება სხვადასხვა პროფილის დაავადებით პაციენტთა
რეაბილიტაციაში
შესაბამისად).
გამოყენება

(ექიმის

მიერ

დასახული

ამოცანების

შესრულების

კინეზიოთერაპიისა და მანუალური ტერაპიის ილეთების
სქოლიოზისა

დეფორმაციისა

და

და

საყრდენ-მამოძრავებელი

დაზიანების

მქონე

პაციენტების

აპარატის

სხვა

მკურნალობა-

რეაბილიტაციაში, ზოგიერთი ტრადიციული მასაჟის პროცედურების ჩატარება,
სპორტული და ჰიგიენური მასაჟის მეთოდიკების გამოყენება.
დასკვნის უნარი

შეუძლია

განსხვავებულ

გადასაჭრელად

ინფორმაციის

შეფასება და ანალიზი.

სიტუაციებში
ცნობილი

წამოჭრილი
წყაროებით

პრობლემების

სარგებლობა,

მათი

უნარი შესწევს: დროულად ამოიცნოს პაციენტის

მოვლის/მართვის გეგმის ხელისშემშლელი, დამაბრკოლებელი გარემოებები და
დამოუკიდებლად ან სხვისი დახმარებით აღმოფხვრას ისინი. ამოიცნოს

დაავადების რისკ-ფაქტორები და სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობები;
გამოიტანოს შესაბამისი დასკვნები და იმოქმედოს სამედიცინო გუნდთან
შეთანხმებულად მეორადი პროფილაქტიკის ღონისძიებების გატარებაში.
კომუნიკაციის

შეუძლია

ზეპირი

უნარი

დაკავშირებულ საკითხებზე განსხვავებულ სიტუაციებში. ეფექტიანად იყენებს
პროფესიულ

და

წერილობითი

საქმიანობასთან

კომუნიკაცია

დაკავშირებულ

პროფესიასთან

საინფორმაციო

და

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, შეუძლია უცხო ენის პრაქტიკული გამოყენება.
შეუძლია უცხოურ ენაზე აუცილებელი და საჭირო ინფორმაციის წაკითხვა და
გააზრება,

კომუნიკაცია

პაციენტთან,

მის

ოჯახის

წევრებთან

და

მედპერსონალთან, სხვისი საუბრის მოსმენა, მოსმენილის გააზრება და
საჭიროებისას დაზუსტება.
სწავლის უნარი

შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში საკუთარ სწავლაზე
პასუხისმგებლობის აღება. ხელმძრვანელის მითითებით შეუძლია: ფოკუსირება
მოახდინოს საკუთარი ცოდნის საჭიროებებსა და პრიორიტეტებზე, მოიძიოს
შესაბამისი წყაროები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მის უწყვეტ პროფესიულ
განვითარებას.

ღირებულებები

განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედებს პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელი

ღირებულებების

შესაბამისად.

იცავს

პაციენტებთან,

კოლეგებთან ურთიერთობის ეთიკურ ნორმებს; იცავს სანიტარულ ნორმებს,
გუნდური მუშაობის პრინციპებს, პაციენტისა და კოლეგების მიმართ არის
კეთილგანწყობილი.

დასაქმების

სფეროები

_

მასაჟისტის

საქმიანობა

ჯანმრთელობის

დაცვის

სფეროს

მომსახურებათა მნიშვნელოვანი ქვესისტემაა. იგი მოიცავს: სამკურნალო მასაჟს; ჰიგიენურ
მასაჟს.

