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Maseur
Descrierea ocupaţiei
Ocupaţia se aplicã maseurului şi presupune o sferã largã de competenţe pentru desfãşurarea activitãţii şi
anume asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în cabinetul de masaj şi personale, autopregãtirea în vederea
efectuãrii masajelor, efectuarea activitãţilor necesare pregãtirii pacienţilor şi aplicarea masajului somatic.
În afarã de aceste competenţe strict necesare desfãşurãrii activitãţii, maseurul poate dobândi competenţe
suplimentare, prin perfecţionare profesionalã. Dobândirea uneia sau tuturor competenţelor suplimentare de
aplicare a masajului terapeutic, masajului reflexogen şi/sau drenajul limfatic presupune o pregãtire prealabilã
de specialitate care presupune cunoştinţe de anatomie şi fiziologie precum şi fiziopatologie şi patologie
clinicã şi abilitãţi practice.
Aceste competenţe suplimentare nu pot fi dobândite de maseurul cu deficienţe vizuale
Deoarece activitãţile specifice se desfãşoarã în permanentã colaborare cu pacienţii şi medicii comunicarea la
locul de muncã contribuie la buna desfãşurare a activitãţilor specifice.

Maseur
UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ
Domeniile de competenţă

Unităţile de competenţă

Competenţe fundamentale

Comunicarea la locul de muncă

Competenţe generale la locul de muncă

Aplicarea NPM şi PSI
Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare
Asigurarea perfecţionării profesionale
Întocmirea documentelor de evidenţă
Planificarea şedinţelor de masaj
Pregătirea cabinetului de masaj

Competenţe specifice

Aplicarea drenajului limfatic
Aplicarea masajului reflexogen
Aplicarea masajului somatic
Aplicarea masajului terapeutic
Autopregătirea în vederea efectuării masajelor
Stabilirea tehnicilor şi formelor de masaj

Comunicarea la locul de muncă

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Primirea şi transmiterea

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Informaţiile sunt primite/transmise concis prin utilizarea formelor de
comunicare adecvate.
1.2. Scopul masajului este identificat rapid prin apelarea unor surse
alternative de informare.

2. Structurarea informaţiilor

3. Comunicarea interactivă

1.3. Informaţiile sunt primite/transmise cu promptitudine pentru
stabilirea programărilor.
2.1. Informaţiile primite sunt structurate cu corectitudine pentru
stabilirea procedeului de masaj corespunzător.
2.2. Structurarea informaţiilor este efectuată pentru stabilirea
compatibilităţii cu alte tratamente urmate de pacient.
3.1. Discuţiile cu pacienţii sunt conduse şi orientate în vederea scopului
propus.
3.2. În timpul efectuării masajului, dialogul cu pacienţii este menţinut
permanent pentru adaptarea intensităţii masajului la sensibilitatea părţii
masate.
3.3. Informaţiile suplimentare sunt obţinute prin întrebări pertinente şi
logice.

Gama de variabile

Informaţiile pot fi primite/transmise zilnic sau ori de câte ori este necesar: verbal şi/sau scris.
Surse de informare alternative: verbale de la pacienţi/medici, prescripţii medicale
Informaţii suplimentare:
informaţii despre alte tratamente urmate de pacient;
informaţii despre alte afecţiuni ale pacientului;
stabilirea programării în funcţie de solicitările pacientului;
informaţii referitoare la efectele masajului : locale/generale, imediate/tardive.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
reguli şi norme de conduită;
cunoştinţe medii de specialitate.
Aptitudini, atitudini, deprinderi:
tehnici de comunicare;
rapiditate în luarea deciziilor;
promptitudine;
corectitudine;
disponibilităţi de comunicare;
calm, răbdare;
respect.
La evaluare se va urmări:
corectitudinea informaţiilor transmise pacienţilor;
capacitatea de a comunica cu pacienţii într-un limbaj adecvat clar, concis;
capacitatea de acţiona cu respect, calm, răbdare în relaţia cu pacienţii pe toată perioada desfăşurării activităţii.

_

Aplicarea NPM şi PSI

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Aplicarea NPM

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Legislaţia şi normele de protecţia muncii sunt însuşite şi aplicate în
conformitate cu specificul locului de muncă.
1.2. Însuşirea clară şi corectă a procedurilor de protecţia muncii este
asigurată prin participarea la instructaje periodice.

2. Aplicarea PSI

1.3. Echipamentul de lucru individual este folosit şi păstrat în
conformitate cu normele în vigoare.
2.1. Activităţile în cabinetul de masaj sunt desfăşurate în conformitate cu
normele PSI.
2.2. Echipamentele de stingere a incendiilor sunt menţinute în stare de
funcţionare prin verificări periodice.

2.3. Procedurile de pază şi stingerea incendiilor sunt însuşite prin
instructaje periodice şi aplicaţii practice.
3. Aplicarea procedurilor de intervenţie 3.1. Intervenţia pentru limitarea efectelor evenimentului constatat este
rapidă în conformitate cu procedurile specifice locului de muncă.
3.2. Modul de acţiune şi echipamentele necesare sunt stabilite pe baza
situaţiei reale constatate.
3.3. Evacuarea în caz de incendiu din cabinetul de masaj este efectuată în
conformitate cu planul de evacuare afişat.
3.4. Primul ajutor în cazul accidentelor este acordat cu calm şi
operativitate, corespunzător tipului de accident.

Gama de variabile

Echipament de lucru: halat, trusă de prim ajutor;
Echipament PSI: hidrant, extinctoare, nisip, lopeţi etc.
Eveniment: incendiu de natură electrică, mecanică.
Accidente: arsuri termice, electrocutări, intoxicaţii.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
norme generale de protecţia muncii şi PSI;
tehnici de acordare a primului ajutor;
planul de evacuare al imobilului în care îşi desfăşoară activitatea.
Aptitudini, atitudini, deprinderi:
promptitudine;
capacitate de reacţie în situaţii neprevăzute;
operativitate;
păstrarea calmului în situaţii critice.
La evaluare se va urmări:
corectitudinea aplicării normelor de protecţia muncii şi PSI pe toată durata desfăşurării activităţii;
capacitatea de a acorda primul ajutor;
promptitudinea maseurului în aplicarea planului de evacuare în caz de pericol.
capacitatea de acţiona operativ în situaţii neprevăzute.
_

Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Aplicarea măsurilor de igienă
personală şi stare de sănătate

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Măsurile de igienă personală sunt aplicate prin verificarea periodică
a stării de sănătate.
1.2. Echipamentul de lucru este menţinut curat şi schimbat ori de câte ori
este necesar.
1.3. Condiţiile de igienă a mâinii sunt respectate, după fiecare şedinţă de
masaj, pentru evitarea transmiterii infecţiilor.

2. Asigurarea măsurilor de igienă în
cabinetul de masaj

1.4. Transpiraţia mâinii este prevenită prin aplicarea produselor
cosmetice specifice.
2.1. Prevenirea transmiterii infecţiilor cutanate este realizată prin
igienizarea zilnică/ori de câte ori este necesar a cabinetului de masaj cu
ajutorul materialelor de curăţare şi igienizare.
2.2. Lenjeria utilizată este înlocuită conform normelor de igienă.
2.3. Cabinetul de masaj este dezinfectat şi dezodorizat pentru păstrarea
unui climat plăcut şi sănătos.

Gama de variabile

Echipament de lucru: în funcţie de tipul de masaj aplicat.
Condiţii de igienă a mâinii : mâini curate, uscate, fără asperităţi, suple, cu unghii tăiate
Produse cosmetice: pudră de talc, cremă ,alifii, etc.
Materialele de curăţire şi igienizare cuprind detergenţi, săpun, clorură de var, apă, cloramină etc.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
tehnici de igienizare şi dezinfecţie;
norme de igienă
Aptitudini, atitudini, deprinderi:
îndemânare;
promptitudine;
corectitudine;
conştiinciozitate.
La evaluare se va urmări:
capacitatea de a asigura condiţiile igienice în cabinetul de masaj;
capacitatea de a aplica normele de igienă personală;
conştiinciozitatea dovedită de maseurului în igienizarea mâinii
capacitatea de a aprecia corect necesitatea efectuării igienizării cabinetului de masaj şi de a alege materialele de
igienizare corespunzătoare.

Asigurarea perfecţionării profesionale

Descrierea unităţii
Unitatea se referă la competentele necesare maseurului în asigurarea perfectionării profesionale prin identificarea
corectă a necesarului de pregătire si a îmbogătirii permanente a volumului de cunostinte în vederea desfăsurării unei
activităti corespunzătoare.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identificarea necesarului de
perfecţionare profesională

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Necesarul de perfecţionare profesională este stabilit prin
autoevaluare obiectivă.
1.2. Necesarul de perfecţionare este identificat pe baza observaţiilor
primite de la pacienţi.

2. Autoinstruire profesională

1.3. Necesarului de perfecţionare profesională este identificat prin
raportare permanentă la rezultatele muncii.
2.1. Materialele de specialitate sunt consultate periodic/ori de câte ori
este necesar pentru asigurarea unui volum de informaţii noi necesare în
activitatea desfăşurată.
2.2. Autoinstruirea profesională este făcută prin consultarea cu
conştiinciozitate a surselor de informare.
2.3. Cunoştinţele dobândite sunt aplicate în activitatea curentă în scopul
creşterii calităţii muncii.
2.4. Noutăţile din domeniu sunt însuşite cu rapiditate pentru a fi aplicate
corect în practică.

Gama de variabile

Autoinstruirea se poate face prin consultarea literaturii de specialitate sau prin participare periodică la cursuri de
pregătire.
Sursele de informare sunt: publicaţii de specialitate, cărţi referitoare la tehnicile de masaj, prospecte de produse
noi de igienizare şi de masaj.
Ghid pentru evaluare

Aptitudini, atitudini, deprinderi:
responsabilitate;
dorinţă de cunoaştere şi autoperfecţionare
perseverenţă;
obiectivitate;
receptivitate
conştiinciozitate.
La evaluare se va urmări:
conştiinciozitatea maseurului de a-şi îmbunătăţii activitatea profesională;
capacitatea de analiză şi sinteză;
obiectivitatea maseurului la autoevaluare
receptivitatea faţă de informaţiile de specialitate.

Întocmirea documentelor de evidenţă

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identificarea şi evaluarea datelor

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Datele sunt identificate conform solicitărilor primite de la pacienţi.

1.2. Datele sunt evaluate cu corectitudine pentru stabilirea formei de
masaj solicitată de pacient.

2. Completarea formularelor

1.3. Rezultatele obţinute în timpul aplicării tratamentului sunt evaluate
2.1. Formularele sunt completate prin înscrierea lizibilă şi concisă a
tuturor datelor necesare.
2.2. Formularele sunt completate cu corectitudine prin folosirea unui
limbaj de specialitate.

3. Păstrarea documentelor de evidenţă

2.3. Orice situaţie neprevăzută este semnalată cu responsabilitate în
formulare pentru a păstra o evidenţă clară a fiecărui pacient.
3.1. Documentele sunt păstrate/arhivate conform normelor interne.
3.2. Documentele de evidenţă sunt păstrate pentru a putea fi puse la
dispoziţie în orice moment când i se solicită.

Gama de variabile

Date: numele, prenumele pacientului, vârsta, forma de masaj solicitată, motivarea solicitării, etc.
Forme de masaj: somatic, terapeutic, reflexogen, drenaj limfatic.
Rezultate: în funcţie de forma de masaj, locale/totale, imediate/tardive.
Situaţii neprevăzute: întreruperea tratamentului din motive subiective/obiective.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţe:
metodologia de completare a formularelor;
tehnici de masaj.
Aptitudini, atitudini, deprinderi:
corectitudine
rapiditate în luarea deciziilor
promptitudine;
conştiinciozitate;
scris lizibil;
concizie.
La evaluare se va urmări:
corectitudinea maseurului la completarea documentelor de evidenţă cu date precise complete;
claritatea datelor înscrise în formulare;
conştiinciozitatea maseurului în păstrarea documentelor de evidenţă.

Planificarea şedinţelor de masaj

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
3. Evaluarea şi adaptarea programului
de lucru

CRITERII DE REALIZARE

3.1. Programul de lucru este evaluat şi adaptat în funcţie de situaţiile
neprevăzute apărute.

1. Identificarea sarcinilor

3.2. Programul de lucru este adaptat permanent la solicitările pacienţilor.
1.1. Sarcinile sunt identificate cu conştiinciozitate pentru încadrarea
activităţii în repere temporare.
1.2. Sarcinile sunt identificate rapid prin consultarea surselor alternative
de informare.
1.3. Sarcinile sunt identificate în colaborare cu pacienţii.
1.4. Etapele de realizare a sarcinilor sunt stabilite în funcţie de formele de
masaj solicitate.

2. Întocmirea programului de lucru

1.5 Resursele de timp şi materiale sunt identificate cu rapiditate
corespunzător formei de masaj solicitată de pacient.
2.1. Programul de lucru este întocmit cu corectitudine prin eşalonarea
şedinţelor de masaj şi a timpului de odihnă.
2.2. Programul de lucru este întocmit în funcţie de disponibilităţile
pacienţilor cu respectarea indicaţiilor şi contraindicaţiilor.
2.3. Întocmirea programului de lucru este efectuată cu respectarea
resurselor de timp şi materiale alocate formei de masaj aplicată fiecărui
pacient.
2.4. Programul de lucru este întocmit cu corectitudine pentru evitarea
suprapunerilor de orar a şedinţelor de masaj.
2.5. Programarea şedinţelor de masaj este făcută cu responsabilitate astfel
încât să permită atragerea de noi pacienţi

Gama de variabile

Repere temporare: zilnic, săptămânal, lunar
Surse alternative de informare: verbal prin contact direct cu pacienţii, telefonic, pe baza prescripţiilor medicale
pentru respectarea indicaţiilor şi contraindicaţiilor.
Resurse materiale: creme, uleiuri etc. specifice fiecărei forme de masaj.
Forme de masaj: somatic, terapeutic, reflexogen, drenaj limfatic.
Situaţii neprevăzute: modificarea programului pacienţilor, apariţia de pacienţi noi, defecţiuni ale aparaturii din
dotare etc.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
planificare;
organizarea muncii;
tehnici de masaj.
Aptitudini, atitudini, deprinderi:
deprinderi organizatorice şi practice;
rapiditate în luarea deciziilor;
promptitudine;
adaptabilitate;
corectitudine;
La evaluare se va urmări:
corectitudinea maseurului în alocarea resurselor de timp/materiale la întocmirea programului;
promptitudinea maseurului în adaptarea programului la apariţia unor situaţii neprevăzute;
_

Pregătirea cabinetului de masaj
Descrierea unităţii
Unitatea se referă la competentele necesare. maseurului de a. pregăti cabinetul de masaj prin asigurarea conditiilor
ambientale si prin verificarea functionalitătii aparaturii din dotare în vederea efectuării masajului în bune conditii si
pentru a asigura relaxarea şi deconectarea pacienţilor.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Asigurarea condiţiilor ambientale în
cabinetul de masaj

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Condiţiile ambientale în cabinetul de masaj sunt asigurate prin
respectarea normelor de igienă.
1.2. Starea de curăţenie în cabinetul de masaj este verificată periodic
pentru combaterea transmiterii infecţiilor.
1.3. Relaxarea pacienţilor este asigurată prin alegerea unui fond muzical
adecvat formei de masaj şi personalităţii persoanei masate.

2. Verificarea funcţionării aparaturii
aferente cabinetului de masaj

3. Asigurarea produselor de masaj

1.4. Condiţiile ambientale în cabinetul de masaj sunt asigurate prin
obţinerea unei temperaturi corespunzătoare.
2.1. Aparatura din dotare este verificată periodic conform instrucţiunilor
de exploatare.
2.2. Orice disfuncţionalitate a aparaturii este semnalată cu promptitudine
pentru remediere.
3.1. Produsele de masaj sunt asigurate corespunzător formei de masaj
programată.
3.2. Produsele de masaj sunt asigurate pentru continuitate în activitate.

Gama de variabile

Aparatură: aparate de vibro-masaj, aparate de masaj, tensiometre
Produse de masaj: creme hidratante, pudră de talc, uleiuri etc.
Condiţii ambientale: temperatură, fond muzical adecvat formei de masaj şi personalităţii persoanei masate,
lenjerie curată, etc.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
norme de igienă;
instrucţiuni de funcţionare a aparaturii din dotare;
nomenclatorul produselor de masaj.
Aptitudini, atitudini, deprinderi:
simţ organizatoric;
concizie;
corectitudine;
rapiditate.
La evaluare se va urmări:
corectitudinea maseurului în alegerea produselor de masaj în funcţie de forma de masaj;
modul de asigurare a condiţiilor ambientale în cabinetul de masaj;
rapiditatea în semnalarea disfuncţionalităţii aparaturii.

Aplicarea drenajului limfatic

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Aplicarea procedeelor specifice
drenajului limfatic

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Procedeele specifice drenajului limfatic sunt identificate prin
determinarea şi distribuţia circulaţiei limfatice în organism
1.2. Reglarea circulaţiei limfatice a organismului şi eliberarea limfei din
ganglioni sunt efectuate prin aplicarea corectă a procedeelor specifice
drenajului limfatic.
1.3. Procedeele de drenaj limfatic sunt stabilite/ adaptate în funcţie de
diagnosticul pacientului.

2. Aprecierea modificărilor circulaţiei
limfatice

1.4. Adaptarea procedeelor drenajului limfatic este efectuată permanent
corespunzător modificării stării ganglionilor limfatici şi a tulburărilor
circulaţiei limfatice.
2.1. Examinarea segmentului afectat este efectuată pentru aprecia corect
modificările circulaţiei limfatice.
2.2. Efectele favorabile ale aplicării drenajului limfatic sunt evaluate,
urmărindu-se permanent involuţia edemelor şi a îmbunătăţirii elasticităţii
ţesuturilor.
2.3. Modificările circulaţiei limfatice sunt apreciate cu corectitudine prin
urmărirea permanentă a stării generale de sănătate a pacientului.

Gama de variabile

Circulaţia limfatică a organismului: convergentă spre ganglionii limfatici din regiunea cefei şi gâtului, axială şi
inghinală şi regiunea poplitee pentru membrele inferioare
Procedeele specifice drenajului limfatic sunt:
- pompajul pe ganglionii limfatici;
- presiuni şi împingeri pe vasele limfatice ale membrelor şi trunchiului de la regiunile proximale spre cele distale şi
invers;
- efleurajul sacadat pe membre.
Examinarea segmentului afectat cuprinde: aspectul tegumentelor, localizarea edemului şi volumul ganglionilor
limfatici şi a segmentelor corpului.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
circulaţia limfatică şi structura ganglionilor limfatici - nivel avansat;
procedee de drenaj limfatic;
indicaţii şi contraindicaţii la aplicarea drenajului limfatic.
Aptitudini, atitudini, deprinderi:
conştiinciozitate
rapiditate în luarea deciziilor;
promptitudine;
atenţie distributivă;
corectitudine;
perseverenţă;
precizie;
mobilitatea şi sensibilitatea mâinii.
La evaluare se va urmări:
gradul de însuşire a cunoştinţelor de anatomie, fiziologie şi fiziopatologie a circulaţiei limfei şi ganglionilor
limfatici;
corectitudinea aplicării procedeelor de drenaj limfatic;
corectitudinea în aprecierea stării generale şi locale a pacientului.

Aplicarea masajului reflexogen

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Aplicarea procedeelor pregătitoare

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Procedeele pregătitoare şedinţei de masaj reflexogen sunt aplicate
conform tehnicilor specifice.
1.2. Autopregătirea specială a mâinii este obţinută prin procedee speciale
de mobilizare articulară şi încărcare energetică.

2. Identificarea zonelor reflexogene

3. Aplicarea procedeelor de masaj
reflexogen

1.3. Pacientul este pregătit cu corectitudine prin masarea feţei dorsale şi
plantare a piciorului cu ajutorul produselor de masaj.
2.1. Zonele refelexogene sunt identificate prin evaluarea morfologică şi
funcţională a piciorului şi mâinii pacientului.
2.2.. Identificarea zonelor reflexogene este efectuată cu rapiditate pentru
stabilirea tehnicilor de masaj.
3.1. Aplicarea masajului reflexogen este efectuată pe zonele proprii
fiecărui organ sau sistem al corpului omenesc prin utilizarea procedeelor
principale de masaj.
3.2. Procedeele de masaj reflexogen sunt aplicate cu perseverenţă până la
ameliorarea/dispariţia durerii pe zona specifică reflexă.
3.3. Efectele favorabile ale aplicării masajului reflexogen sunt evaluate,
urmărindu-se permanent reducerea tulburărilor funcţionale a pacientului.

Gama de variabile

Tehnicile specifice masajului reflexogen sunt:
- efleuraj simplu şi efleuraj asociat cu presiune;
- fricţiune executată concentric şi excentric simplă şi asociată cu presiune;
- vibraţie punctiformă simplă şi asociată cu efleuraj şi presiune.
Produse de masaj folosite la aplicarea masajului reflexogen: unguente obişnuite.
Zonele reflexogene, dispuse pe trei regiuni:
- cap şi gât - pe regiunea degetelor şi articulaţiilor metatarsofalangiene (faţa dorsală şi palentară a piciorului);
- torace, abdomen şi membre superioare;
- bazin şi membre inferioare - pe oasele tarsiene, gleznă şi 1/3 inferior al gambei
Zonele reflexogene ale mâinii sunt dispuse în mod asemănător celor de la picior.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
anatomie şi biomecanica piciorului şi mâinii;
meridianele energetice ale corpului şi zonele reflexogene ale piciorului şi mâinii;
de fiziologie a sistemului nervos (reflex, căile nervoase de sensibilitate) nivel minim.
Aptitudini, atitudini, deprinderi:
conştiinciozitate;
rapiditate în luarea deciziilor;
promptitudine;
atenţie distributivă;
corectitudine;
mobilitatea şi supleţea mâinii;
precizie.
La evaluare se va urmări:
siguranţa în stabilirea zonei reflexogene de masat;
corectitudinea maseurului în pregătirea metodică a acestuia şi a pacientului;
modul de aplicare corectă a masajului reflexogen;
capacitatea de acţiona cu respect, calm, răbdare în relaţia cu pacientul pe toată perioada aplicării masajului
reflexogen.

Aplicarea masajului somatic

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Aplicarea procedeelor principale de
masaj somatic şi derivatele lor

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Procedeele principale de masaj somatic sunt aplicate cu corectitudine
într-o succesiune bine precizată.
1.2. Succesiunea procedeelor de masaj este determinată cu operativitate
prin acţiunea lor asupra ţesuturilor moi.
1.3. Aplicarea procedeelor derivate din cele principale de masaj este
efectuată pentru marcarea şi localizarea efectelor procedeelor principale
de masaj somatic.
1.4. Aplicarea corectă a fiecărui procedeu utilizat este efectuată pentru
obţinerea efectelor procedeelor de masaj somatic.

2. Aplicarea procedeelor de masaj
somatic secundare şi derivatele lor

1.5. Procedeele principale de masaj şi derivatele lor sunt aplicate
conform tehnicilor specifice
2.1. Procedeele secundare de masaj sunt aplicate cu perseverenţă pentru
întărirea procedeelor principale de masaj somatic, conform tehnicilor
specifice.
2.2. Asocierea procedeelor principale de masaj cu cele secundare este
efectuată astfel încât să asigure obţinerea efectelor scontate în starea
pacientului.

Gama de variabile

Procedeele principale ale masajului somatic în succesiunea lor sunt: efleuraj, fricţiune, frământat, tapotament,
vibraţii.
Fiecare din procedeele menţionate are un procedeu derivat şi anume:
- efleurajul în formă lungă, scurtă, alternant, simultan, mână după mână,
- fricţiunea cu degetele, pumnul, palma, etc.
- frământat circular, şerpuit, în cute etc.
- tapotamentul tangent, perpendicular etc.
- vibraţii punctiforme, superficiale, profunde etc.
Procedeele secundare de masaj, în succesiunea lor, sunt: cernutul, rulatul, tensiunile, tracţiunile, scuturările,
ciupituri, presiuni, pensări.
Procedeele derivate pentru procedeele secundare menţionate sunt:
- tracţiune în axul articulaţiilor, pe întreg membrul, pe fiecare articulaţie etc.
- presiuni în ritmul respirator, alternante etc.
Efecte scontate: imediate, tardive, locale, generale;
Efectele procedeelor de masaj somatic sunt:
menţinerea stării de sănătate;
stimularea circulaţiei sanguine şi limfatice;
îmbunătăţirea troficităţii ţesuturilor moi ale organismului.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
de anatomie şi fiziologie a aparatului locomotor – nivel mediu;
de anatomie şi fiziologie a sistemului cardiovascular – nivel mediu;
de anatomie şi fiziologie a aparatului respirator – nivel mediu.
tehnica procedeelor de masaj principale şi secundare.
Aptitudini, atitudini, deprinderi:
conştiinciozitate;
rapiditate în luarea deciziilor;
promptitudine;
corectitudine;
sensibilitatea mâinii;
atenţie distributivă;
îndemânare;
perseverenţă.
La evaluare se va urmări:
îndemânarea în efectuarea procedurilor principale şi secundare de masaj somatic;
adaptabilitatea maseurului la aplicarea derivatelor procedeelor principale şi secundare;
capacitatea de decizie în situaţii neprevăzute.
capacitatea de acţiona cu răbdare , calm, entuziasm în relaţia cu pacientul pe toată perioada desfăşurării şedinţei de
masaj.
_

Aplicarea masajului terapeutic

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Alegerea procedeelor şi formelor de
masaj terapeutic

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Procedeele şi formele de masaj sunt selecţionate corespunzător
diagnosticului pacientului.
1.2. Procedeele de masaj sunt alese în funcţie de indicaţiile şi
contraindicaţiile pe care le prezintă pacientul

2. Aplicarea procedeelor de masaj
terapeutic

1.3. În alegerea formei de masaj, prescripţiile medicale sunt respectate cu
stricteţe.
2.1. Procedeele de masaj terapeutic sunt aplicate cu corectitudine
conform tehnicilor fundamentale şi complementare.
2.2. Procedeele de masaj terapeutic sunt aplicate cu perseverenţă pe
regiunea afectată pentru obţinerea efectelor corespunzătoare.

3. Adaptarea procedeelor de masaj
terapeutic

2.3. Aplicarea procedeelor de masaj este efectuată cu respectarea duratei
prescrise de medic.
3.1. Procedeele de masaj terapeutic sunt adaptate corespunzător
afecţiunii pacientului
3.2. Intensitatea şi durata procedeelor este adaptată cu promptitudine la
apariţia unor semne clinice subiective sau obiective.
3.3. Procedeele de masaj sunt adaptate cu rapiditate la situaţiile
neprevăzute semnalate de pacient.
3.4. Modificările survenite în starea pacientului sunt identificate prin
păstrarea unui dialog permanent cu acesta pe toată durata efectuării
masajului.

Gama de variabile

Tehnicile fundamentale de masaj terapeutic sunt: efleuraj, fricţiune, forme uşoare de frământat şi tepotament,
vibraţii, presiuni, tracţiuni şi scuturări la nivelul articulaţiilor.
Tehnicile complementare de masaj terapeutic sunt: cyriax, Vogler, Knapp.
Regiunea afectată pe care se aplică masajul cuprinde organul afectat şi zonele metemerice
Efecte corespunzătoare: relaxare musculară locală şi îmbunătăţirea organului afectat.
Semnele clinice apărute în timpul/în urma efectuării masajului sunt:
modificarea pulsului;
modificarea ritmului respirator;
modificarea coloraţiei şi temperaturii pielii;
îmbunătăţirea mobilităţii articulare.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
de anatomie, fiziologie şi fiziopatologie, de patologie a aparatului locomotor – nivel ridicat;
de anatomie, fiziologie şi fiziopatologie, de patologie a aparatului cardiovascular – nivel ridicat;
de anatomie, fiziologie şi fiziopatologie, de patologie a aparatului respirator – nivel ridicat;
de metabolism – nivel ridicat;
tehnici de masaj terapeutic.
Aptitudini, atitudini, deprinderi:
conştiinciozitate;
rapiditate în luarea deciziilor;
promptitudine;
atenţie distributivă;
corectitudine;
siguranţă de sine;
mobilitatea mâinii, supleţe, precizie.
La evaluare se va urmări:
nivelul teoretic al cunoştinţelor;
capacitatea de selecţionare a procedurilor de masaj în concordanţă cu prescripţiile medicale;
precizia efectuării masajului;
perspicacitatea de a sesiza rapid modificările survenite în comportamentul pacientului.
capacitatea de acţiona cu respect, calm, răbdare în relaţia cu pacientul pe toată perioada efectuării masajului
terapeutic.
_

Autopregătirea în vederea efectuării masajelor

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Stabilirea poziţiei de lucru a
maseurului

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Poziţia de lucru este stabilită cu corectitudine în funcţie de forma de
masaj aplicată.
1.2. Stabilirea poziţiei de lucru este efectuată în funcţie de regiunea
masată.

2. Mobilizarea metodică a mâinii

1.3. Efortul este dozat pe întreaga perioadă de activitate prin evitarea
2.1. Mobilizarea metodică a mâinii este efectuată cu conştiinciozitate
prin aplicarea tehnicilor specifice.
2.2. Mobilitatea mâinii este îmbunătăţită prin efectuarea de mişcări
specifice fiecărei articulaţii.
2.3. Mâna este mobilizată cu perseverenţă până la atingerea unei
temperaturi corespunzătoare de lucru.

3. Refacerea potenţialului de lucru al
maseurului

2.4. Transpiraţia mâinii este evitată prin aplicarea produselor cosmetice
specifice.
3.1. Potenţialul de lucru al maseurului este refăcut prin respectarea
pauzelor dintre şedinţele de masaj.
3.2. Timpul de odihnă planificat este respectat pentru menţinerea
condiţiei fizice pe durata întregii zile de lucru.
3.3. Refacerea potenţialului de lucru al maseurului este obţinută prin
aplicarea tehnicilor specifice.

Gama de variabile

Tehnici specifice de masaj:
masaj somatic;
masaj terapeutic;
masaj reflexogen;
drenaj limfatic.
Produse cosmetice: pudră, creme de mâini cu efect deshidratant, dezinfectante cutanate.
Tehnici specifice de relaxare: poziţii de odihnă, reglarea respiraţiei, relaxarea membrelor superioare
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
tehnica autopregătirii în vederea efectuării masajului;
tehnica relaxării;
biomecanica mâinii.
Aptitudini, atitudini, deprinderi:
îndemânare;
rapiditate în luarea deciziilor;
promptitudine;
rezistenţă la efort fizic;
conştiinciozitate.
La evaluare se va urmări:
corectitudinea în alegerea poziţiei de lucru adecvată formei de masaj;
îndemânarea în aplicarea tehnicii de mobilizării metodice a mâinii;
modul de respectare a pauzelor şi a poziţiilor de repaus.
_

Stabilirea tehnicilor şi formelor de masaj

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Stabilirea formei de masaj

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Scopul masajului este identificat cu rapiditate prin consultarea
surselor de informare pertinente.
1.2. Scopul masajului este analizat în corelare cu vârsta şi starea de
sănătate a pacientului pentru stabilirea formei de masaj adecvate.

2. Stabilirea tehnicilor de masaj

1.3. Datele suplimentare adecvate scopului masajului sunt solicitate
pacientului pentru stabilirea corectă a formei de masaj
2.1. Tehnicile de masaj sunt stabilite în funcţie de forma de masaj.
2.2. Stabilirea tehnicilor de masaj este efectuată prin analizarea stării
ţesuturilor moi

3. Examinarea regiunii de masat

2.3. Intensitatea tehnicilor de masaj este stabilită cu corectitudine în
funcţie de sensibilitatea locală şi generală a persoanei masate.
3.1. Regiunea de masat este examinată prin tehnici specifice de
examinare.
3.2. Parametrii regiunii de masat sunt evaluaţi cu corectitudine pentru
stabilirea şi adaptarea tehnicilor de masaj.
3.3. Regiunea de masat este examinată cu operativitate periodic/ori de

Gama de variabile

Surse de informare: pacientul, prescripţiile medicale.
Scopul masajului este:
igienic (calmant sau stimulant);
de întreţinere;
terapeutic (drenaj limfatic, reflexogen, zonal)
Tehnici specifice de examinare: vizual, palpare
Parametrii regiunii de masat:
culoarea, forma, volumul regiunii de masat examinate vizual;
troficitatea şi tonusul regiunii de masat, examinate prin palpare;
Date suplimentare: indicaţii şi contraindicaţii, alte afecţiuni
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
de anatomie şi fiziologie a pielii - nivel minim;
de anatomie şi fiziologie a ţesutului subcutanat – nivel minim;
de anatomie şi fiziologie a aparatului locomotor – nivel minim.
tehnici de masaj.
Aptitudini, atitudini, deprinderi:
atenţie distributivă;
rapiditate;
promptitudine;
corectitudine;
conştiinciozitate.
La evaluare se va urmări:
corectitudinea stabilirii tehnicilor de masaj în funcţie de scopul masajului;
corectitudinea şi conştiinciozitatea în examinarea regiunii de masaj;
corectitudinea stabilirii parametrilor regiunii de masaj.
_

