
Zpráva systému IMI

Číslo: 2179

Forma: PQ Notification - Dentists

Verze: 1

Oznámení

Povolání: Zubní lékař

Údaje o oznámení

Oznamující země Belgie

Doklad o dosažené kvalifikaci (nl) text
(fr) text
(de) text

Neoficiální anglický překlad dokladu
Subjekt udělující doklad o dosažené

kvalifikaci
(nl) text
(fr) text
(de) text

Neoficiální anglický překlad názvu
subjektu

Referenční datum 10/11/2014

Druh oznámení A. Nový titul / doklad / osvědčení / školicí program

Přesný druh oznámení A1. Nový doklad dosažené kvalifikace (zahrnuje odb. přípravu)

Typ zubařské profese Základní odborná příprava
Osvědčení doplňující doklad

kvalifikace

Odkaz na právní normu
Jsou oznamovaná vnitrostátní

ustanovení zveřejněna na internetu? Ano

Internetový odkaz http://ec.europa.eu/imi-net
Další informace týkající se

vnitrostátních opatření (včetně
internetových odkazů, jsou-li

k dispozici)

Požadavky na odbornou přípravu

Akademický rok 2001/2002
Celkové trvání odb. přípravy (počet

roků) 5.0

Celkový počet kreditů ECTS

Celkový počet hodin výuky 1000.0
Trvání teoretického výcviku (počet

hodin) 500.0

Trvání klinického výcviku (počet
hodin) 500.0

Je povolena rozvolněná odborná
příprava? Ano

Podmínky rozvolněné odborné
přípravy (en) text
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Podrobnosti o vzdělávacím programu
Informace o vzdělávacím programu jsou požadovány pouze u zubních lékařů se základní odborností a
pouze tehdy, týká-li se oznámení nového titulu / dokladu / osvědčení / vzdělávacího programu.

Odkaz na příslušná vnitrostátní
ustanovení týkající se vzdělávacího

programu
Uveďte další informace ohledně předmětů uvedených v bodě 5.3.1 přílohy V směrnice 2005/36/ES.

Zahrnuje odborná příprava každý z
předmětů uvedených v příloze u

základních předmětů?

Ano

Zahrnuje odborná příprava každý z
předmětů uvedených v příloze u

lékařsko-biologických předmětů a
předmětů z všeobecného lékařství?

Ano

Zahrnuje odborná příprava každý z
předmětů uvedených v příloze u

předmětů z odontostomatologie?

Ano

Znalosti a dovednosti
Informace o získaných znalostech a dovednostech jsou požadovány pouze u zubních lékařů se
základní odborností a pouze tehdy, týká-li se oznámení nového titulu / dokladu / osvědčení /
vzdělávacího programu.
Vysvětlete, jak je zajištěno, aby odborník získal znalosti a dovednosti uvedené v čl. 34 odst. 3
směrnice 2005/36/ES.

Přiměřené znalosti z oborů, o něž se
činnost zubního lékaře opírá,

a náležitá znalost vědeckých metod

(en) text

Přiměřené znalosti o anatomii,
fyziologii a chování zdravých a

nemocných jedinců a o vlivu
přírodního a sociálního prostřední na

zdravotní stav lidí

(en) text

Přiměřené znalosti o stavbě a funkci
zubů, úst, čelistí a souvisejících

tkání, zdravých i nemocných,
a o jejich vztahu k obecnému
zdravotnímu stavu a fyzické

a sociální pohodě pacienta

(en) text

Přiměřené znalosti klinických oborů
a metod, které poskytují komplexní

přehled o anomáliích, kazech
a nemocích zubů, úst, čelistí

a souvisejících tkání a o preventivní,
diagnostické a terapeutické

stomatologii

(en) text

Přiměřené klinické zkušenosti
získané pod vhodným dohledem (en) text

Dovednosti nezbytné pro veškeré
činnosti prevence, diagnostiky a

léčby anomálií a nemocí zubů, úst,
čelistí a souvisejících tkání

(en) text

Administrativní údaje

Forma PQ Notification - Dentists

Způsob zpracování Notification Driven

Číslo 2179

Status Koncept

Verze 1

Poslední aktualizace 11/11/2014 11:15

Iniciující orgán

Název orgánu TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Neformální název orgánu TEST AUTHORITY - BE

Země Belgie

Adresa Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Telefonní číslo +32 00 00 00 00

Fax

E-mailová adresa mail@BEtest1.eu
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