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(*)Selgitav märkus
Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku
tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse
formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu
15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001.
aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.

Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.europa.eu/et/home
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1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Massöör III

(1) Originaaldokumendi keeles

2. KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)

Masseur/masseuse III

(1) Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.

3. KUTSEOSKUSED

- valmistab ette töökoha ja töötab puhtas, piisava valgustusega ja vajaliku temperatuuriga, õhutatud ning masseeritavale
meeldivas ja turvalises ruumis
- omab teenindusvalmidust, korrektset välimust ja head suhtlemisoskust
- tunneb kutsealaga seotud õigusakte
- tunneb kutsealast terminoloogiat , sh ka ladinakeelset
- tunneb inimese anatoomiat ja füsioloogiat
- tunneb haiguste põhitunnuseid, nende tekkepõhjuseid ja võimalikke riskitegureid massaažiks
- tunneb kinesioloogia aluseid
- tunneb ravimeid ja õlisid
- oskab koguda patsiendi/kliendi anamneesi
- oskab luua kontakti masseeritavaga
- järgib töötervishoiu ja tööhügieeni nõudeid
- oskab hinnata patsiendi/kliendi tugi-liikumisaparaati
- tunneb klassikalise massaaži aluseid ja võtteid ning nende toimet ja oskab teha klassikalist massaaži
- oskab oma töös kasutada põhi-, abi- ja tehnilisi vahendeid
- oskab teha klassikalist massaaži
- tunneb idamaade massaaži filosoofiat ja valdab mitmekesiseid idamaise massaaži võtteid
- valdab lümfimassaaži võtteid
- järgib kutse-eetikat
- oskab anda esmaabi
- juhendab teisi massööre

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Massöörid võivad töötada füüsilisest isikust ettevõtjatena või olla palgatud sotsiaal-, spordi või tervishoiu sektoris, ka spaades
või kliendi/patsiendi kodus.

http://europass.cedefop.europa.eu/et/home


(1) Kui on kohaldatav

5. KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm

Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt
tegevusloa saanud Kutset Andev Organ

Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi
ja õiguslik vorm

Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu

Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)

Eesti kutsete süsteem
Massöör II

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

III kutsetaseme massöör tõendab oma kutseoskusi
kutseeksamil teoreetiliste teadmiste testiga ja praktilise eksami
sooritamisega

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus

Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)

6. AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS

Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse
andmise korras esitatud nõuetele

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee

http://www.kutsekoda.ee

