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masér v systému zdravotní 
péče

ochrana veřejného zdraví

mikrobiologie, imunologie, 
epidemiologie a hygiena

mikroorganismy, patogenní 
mikroorganismy

imunita a fungování imunitních 
mechanismů

léčebně preventivní péče 

infekční a neinfekční 
onemocnění

podpora zdraví a prevence 
nemocí, zdravý životní styl 

 
somatologie, pohybový systém 
člověka

stavba, tvar a funkce 
jednotlivých kostí a kloubů

stavba páteře

druhy svalové tkáně

svaly a svalové skupiny 
z hlediska funkce, lokalizace 
a zatížení při pohybech

масажист у системі надання 
медичного догляду

охорона здоров'я населення

мікробіологія, імунологія, 
епідеміологія та гігієна

мікроорганізми, патогенні 
мікроорганізми

імунітет і функціонування 
імунних механізмів

медична профілактична 
допомога

інфекційні та неінфекційні 
захворювання

підтримка здоров'я  
та профілактика 
захворювань, здоровий 
спосіб життя

сомалогія, опорно-руховий 
апарат людини

будова, форма і функції 
окремих кісток і суглобів

будова хребта

види м’язової тканини

м’язи та групи м’язів  
за функціями, локалізацією 
та навантаженням під час 
руху

Základ pro 
poskytování 

masérské 
péče 

 
Основа надання 

масажної 
допомоги
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Fyzikální terapie 
a masáže 

 
Лікувальна 

фізкультура і 
масаж

metody používané pro vyšetření 
pohybového aparátu

fyzikálně-terapeutické 
procedury

hydroterapie

léčebné využití tepla, 
saunování, kryoterapie

inhalace par, plynů, aerosolů 
a sprejů

světloléčba, elektroléčba, 
využití zvuku k terapii 
 

vakuově-kompresní terapie, 
zábaly

alternativní a doplňkové 
terapeutické procedury

přínos klimatoterapie, pohybu 
a otužování pro organismus

léčebné masáže – základní 
druhy

klasické masáže zad, šíje, 
hlavy, hrudníku, břicha, horních 
končetin a dolních končetin 

míčkování, míčkování pro trup 
a obličej 

základní polohování 
nemocného/klienta

masážní prostředky a pomůcky 

tepelné a vodoléčebné 
procedury

kompenzační a regenerační 
cvičení

cvičení pro posílení 
pohybového aparátu

 

mетоди дослідження опорно-
рухового апарату

фізіотерапевтичні процедури 

гідротерапія

лікувальне використання 
тепла, сауні, кріотерапія

вдихання парів (інгаляція), 
газів, аерозолів і спреїв

лікування світлом, 
електричним струмом, 
використання звуку для 
лікування

вакуумно-компресійна 
терапія, обгортання

aльтернативні та додаткові 
терапевтичні процедури

користь кліматотерапії, руху 
та гартування організму

лікувальні масажі – основні 
види

класичні масажі спини, шиї, 
голови, грудини, живота, 
верхніх кінцівок і нижніх 
кінцівок

техніка масажу м’ячем, 
масаж м’ячем тулубу  
та обличчя

базове розміщення  
пацієнта/клієнта

масажні прилади  
та допоміжні засоби

теплові та гідротерапевтичні 
процедури

компенсаторні  
та регенераційні вправи

вправи для зміцнення 
опорно-рухового апарату
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cvičení pro regeneraci 
organismu

cvičení pro odstraňování 
důsledků oslabení organismu 

cvičení pro kompenzaci zátěže 
související s výkonem profese 

poskytování masérské péče

вправи для відновлення 
організму

вправи для усунення 
наслідків ослаблення 
організму

вправи для компенсації 
навантаження, пов'язаного  
з виконанням професії

надання масажного догляду

Sociální vztahy 
a dovednosti 

 
Соціальні 

стосунки та 
навички

spolupráce maséra  
s fyzioterapeutem

zásady zdravotnické etiky  
a společenského chování

psychologie osobnosti, 
základní psychické procesy  
a stavy

psychosomatická jednota 
lidského organismu

vývojová psychologie, sociální 
psychologie, sociální interakce, 
sociální vztahy 

zdravotnická psychologie, 
psychologie zdraví

komunikace

cпівпраця масажиста  
з фізіотерапевтом

принципи медичної етики  
та соціальної поведінки

психологія особистості, 
основні психічні процеси  
і стани

психосоматична єдність 
людського організму

психологія розвитку, 
соціальна психологія, 
соціальна взаємодія, 
соціальні відносини

медична психологія, 
психологія здоров'я

спілкування
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