Płace
Zarobki w tej branży uzależnione są od liczby zleceń,
które otrzymuje tanatoprakser. Te z kolei są pochodną
liczby zakładów pogrzebowych, z którymi
współpracuje. Wyższe zarobki osiągają te osoby, które
wykonują w swej pracy także czynności
tanatopraktorów. Przy większej liczbie zleceń zarobki
są wyższe (http://www.rynekpracy.pl, 12.06.2017r.).
Warto podkreślić, że bez ukończonych szkoleń i
znajomości rynku funeralnego (rynek usług
pogrzebowych) trudno o dużą liczbę zleceń.

Kształcenie
Polskie Centrum Szkolnictwa Funeralnego Sp. z o.o.
ul. Kościelna 1, 05-180 Pomiechówek
Tel.:+48 / 669 69 59 69, 609 16 16 61
e-mail: biuro@szkoleniafuneralne.pl,
www.pcbit.edu.pl
http://pcbit.edu.pl/terminologia-funeralna/
- słownik pojęć i terminów branżowych.
Oferta obejmuje szkolenia w zakresie:
Sanitarne przygotowanie zwłok, Technika balsamacji
zwłok, Technika sekcji zwłok, Technika czasowej
konserwacji zwłok, Technika Sprzątania miejsc po
zgonach
itd.
O
szczegóły
należy
pytać
u organizatorów.

Informacje dodatkowe:
Polska Izba Pogrzebowa
02-548 Warszawa ul. Grażyny 15, pokój 211
Tel. 22/ 853 12 35, 510 144 816
biuro@polskaizbapogrzebowa.pl
http://polskaizbapogrzebowa.pl

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w:

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
w Łodzi:
ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. 42/ 66 30 255, 66 30 273

Tanatoprakser
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 516303

oraz oddziałach:

w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97-300 Piotrków Tryb.
Tel. 44/ 649 60 87
w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98 - 200 Sieradz
Tel. 43/ 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:
ul. Senatorska 10, 96 - 100 Skierniewice
Tel. 46/ 833 39 74, 833 36 50

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej

Łódź 2017

Tanatopraksja
inaczej
balsamacja
to
jedna
z najpopularniejszych technik zapobiegających zbyt
wczesnemu rozkładowi i procesom gnilnym ciała po
śmierci. Osobą, która na co dzień styka się
ze śmiercią i wykonuje zabiegi polegające
na zabezpieczeniu ciała zmarłego przed rozkładem lub
na usunięciu zmian pośmiertnych, czyli zajmuje się
przygotowaniem
zmarłych
do
pogrzebu
i balsamacją jest tanatoprakser. To dzięki niemu
zmarli wyglądają tak, jakby tylko na chwilę zasnęli.
Robi wszystko, by żywi nie widzieli na zmarłych
oznak choroby, cierpienia i śmierci.

Zadania zawodowe
Tanatoprakser (potocznie nazywany balsamistą zwłok)
jest osobą, która oprócz standardowych czynności
balsamowania i zabezpieczania zwłok przed
rozkładem, często wykonuje obowiązki należące do
tanatopraktora, czyli wizażysty zwłok, osoby
odpowiedzialnej za upiększenie i estetyczny wygląd
ciała zmarłej osoby.
Do podstawowych zadań należy:
• organizowanie prac związanych z tanatopraksją
ciała zmarłego,
• odpowiedni dobór środków i kremów niezbędnych
do przeprowadzenia tanatopraksji, (np.: kremy
odkażające, płyny odkażająco-konserwujące),
• stosowanie
specjalistycznych
kosmetyków
ukrywających zasinienia, przebarwienia, wszystkie
mikrouszkodzenia skóry,
• umiejętne wstrzykiwanie specjalnych płynów
odkażająco-konserwujących do odpowiednich
części ciała, np.: jamy brzusznej i opłucnej, czyli w
miejsca, gdzie proces gnicia następuje najszybciej,
• przeprowadzanie (na życzenie rodziny zmarłego)
całkowitej balsamacji ciała, która oprócz efektu
konserwującego daje też efekt estetyczny,

• prowadzenie

dokumentacji oraz protokołów,
zawierających dokładny wykaz substancji jakie
zostały użyte w celach tanatopraksyjnych.

Nie każde ciało poddawane jest pełnej gamie
zabiegów. Zakres usług jest uzależniony od wymagań
stawianych mu przez rodzinę zmarłego, okoliczności
zgonu czy terminu pogrzebu. Po zabiegu konserwacji
ciało zachowuje się w dobrym stanie do nawet dwóch
tygodni,
także
jeśli
jest
przechowywane
w temperaturze pokojowej.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie
Zabiegi tanatopraksji może wykonywać wyłącznie
osoba dorosła, posiadająca specjalne uprawnienia
zdobyte
na
specjalistycznych
szkoleniach
z tanatopraksji czy tanatopraktyki. Od osób chcących
podjąć pracę w tym zawodzie wymagane jest, oprócz
wiedzy i umiejętności z sanitarnego przygotowania
zwłok, posiadanie zaświadczenia od lekarza
medycyny pracy do zdolności wykonywania zawodu
jako balsamista zwłok oraz zaświadczenie od lekarza
rodzinnego o aktualnym stanie zdrowia (czy kandydat
nie choruje na gruźlicę i nie jest nosicielem wirusa
HIV), a także aktualne szczepienia na tężec i żółtaczkę
typu A i B. W związku z tym, że zawód ten jest w
Polsce mało znany, jest niewiele jednostek
kształcących w tym zakresie. Informacje na temat
szkoleń można szukać dodatkowo na stronie Polskiej
Izby Pogrzebowej.
Przepustką do tego zawodu jest pomyślnie zdany
egzamin potwierdzający przygotowanie i kwalifikacje
zawodowe w tym zakresie.

Wymagania psychofizyczne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

silna odporność psychiczna,
bardzo ważna jest też etyka,
sprawność manualna,
dokładność, systematyczność,
koncentracja i podzielność uwagi,
wyzbycie się emocjonalnego stosunku do pewnych
tradycji kulturowych (śmierć, zwłoki)
wytrwałość, cierpliwość, odporność na zmęczenie,
sprawność kończyn górnych, siła fizyczna,
zdolność organizacji pracy,
łatwość w na wiązywaniu kontaktów z ludźmi,
samodzielność w pracy.

Ponadto mile widziane są zdolności językowe
(znajomość języka angielskiego lub innego).
Mobilność, czyli gotowość do częstego podróżowania,
głównie wtedy gdy współpracuje się z różnymi
zakładami pogrzebowymi mającymi swe oddziały nie
tylko w Polsce ale i za granicami kraju, np.: Niemcy.
Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
•
•
•
•

słaba budowa ciała i niska wydolność fizyczna,
wady wzroku nieskoordynowane szkłami,
zaburzenia widzenia barw,
wady serca, alergie.
Możliwości i szanse zatrudnienia

W Polsce tanatopraksja jest metodą przyszłości.
W USA takim zabiegom poddaje się około 90%
zmarłych. W krajach Europy Zachodniej od 20-60%.
(http://steinhoff.net.pl/balsamacja/,10.07.2017r.)
Wydaje się, że w niedługim czasie także u nas
zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi będzie
prawdopodobnie
rosło,
(zabieg
tanatopraksji
w niektórych przypadkach będzie wymogiem
administracyjnym (np. przy transporcie zwłok).

