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Nyirok masszázs képzés - képzési program 
 

1., A képzés során megszerezhető kompetenciák: 
 

A hallgató a tanfolyam keretein belül elsajátítja a ma világméreteket öltő túlsúly és cellulitisz 

orvoslásának szakszerű elméleti anyagát és gyakorlati alkalmazásának módszerét. A nyirok-

drenage erre a célra kialakított technikáját és az ezt kiegészítő alakformáló fogásokat. Átfogó 

információt kap a szervezet működéséről, táplálkozás jelentőségéről, anatómiai, kémiai, 

biológiai folyamatok összefüggéseiről, szabályozásáról. A nyirokmasszázs helyesen nyirok-

drenage egy fizioterápiás eljárás mely a kötőszövetre és azon keresztül a nyirokrendszerre fejt 

ki hatást és így segíti a nyiroknedvek megfelelő áramlását. Számos ok miatt felhalmozódott 

nyirok ödémákat anyagcsere problémákat közvetve keringési gondokat okozhat. Ez a lágy 

technika meggyorsítja a felgyülemlett folyadék távozását, javítja a nyirokrendszer ellenálló 

képességét, megszünteti az anyagcserezavarokat, nyugodt idegállapotot eredményez. 
 

2) A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: 

 

      -     gyógy, vagy/és frissítő- kondicionáló masszőri végzettség, 

- a képzés a jelentkezők függvényében időszakos, 

- aláírt Képzési szerződés.  
 

A felvétel a bekapcsolódás minimum feltételeinek ellenőrzését követően a maximális 

csoportlétszám betöltéséig bárki számára lehetséges, külön felvételi eljárás nincs.  

Ezt követően az előzetese tudásszintet igazoló okirat ellenőrzése zajlik. Aminek 

függvényében a következő képzési lehetőségek közül választhat: 

 

3) A tervezett képzési idő:  

 

- előképzettséggel rendelkezőknek 2 nap (2x5óra) 10 óra 

 

Előképzettségnek minősül a frissítő, - kondicionáló masszőri, gyógy masszőri végzettség. 

 

4) A képzés módszere:  

                                  - vakok és gyengén látóknál egyénileg, 

                                  - hallássérülteknél kiscsoportban, 

                                  - egyéb, illetve csökkent munkaképességűeknél kiscsoportosan, de az        

egyéni adottságokat figyelembe véve.  

 

5) A tananyag egysége, azok célja, tartalma: 

  

1. A nyirokrendszer áttekintése, annak fontosságának felelevenítése, a masszázs 

eredete. 

2. A speciális technika gyakorlati elsajátítása. 

 

6) A maximális csoportlétszám: 10 fő 
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7) A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer: 

A nap folyamán egyéni feladatmegoldásának technikai kivitelezésének értékelése. 

 

Gyakorlat: a nyirok masszázs alkalmazása 
 

8) A képzésről igazolás kiadásának feltételei: 

 

A tanúsítványon feltüntetésre kerül:” a nyirokdrenázs masszázs továbbképzésén az  elméleti 

és gyakorlati  alapismereteket sikeresen elsajátította.” 

 

9) A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek 

biztosításának módja: 

 

Személyi feltételek: 

         A továbbképzést az egyesület gyógy masszőr oktatója tartja.   

1 fő technikus szervező segíti a regisztrációt és zökkenőmentes lebonyolítást. 

 

Tárgyi feltételek:  

A képzés helyszíne bérelt. A képzéshez szükséges törölközőkről, 

jegyzetfüzetről, írószerszámról a képzésben résztvevőnek kell gondoskodnia.  

 

10) A képzés költségei: 38.000.- Ft. 

11) A képzési nap kiosztott órarend szerint zajlanak. 
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