
IMI Доклад

Номер: 2181

Формуляр: PQ Notification - Midwives

Версия: 1

Уведомление

Професия: Акушерка

Резюме на уведомлението

Уведомяваща държава Белгия
Удостоверения за професионална

квалификация
(nl) text
(fr) text
(de) text

Неофициален превод на
английски на удостоверенията

Орган, издаващ удостоверенията (nl) text
(fr) text
(de) text

Неофициален превод на
английски на името на органа

Референтна дата 10/11/2014

Професионално звание (en) text

Вид уведомление А. Ново звание / удостоверение / свидетелство / програма за обучение

Точен вид уведомление A4. Нова програма за обучение

Позоваване на законодателството
Публикувани ли са

нотифицираните национални
разпоредби в интернет?

Да

Интернет връзка http://ec.europa.eu/imi-net
Допълнителна информация

относно националните
разпоредби (включително

допълнителни интернет връзки,
ако има такива)

Изисквания към обучението

Референтна академична година 2001/2002
Вид обучение за акушерки по

член 40, параграф 1
Курс I: специално редовно обучение за акушерки, включващо теоретично и практическо
обучение с минимална продължителност от три години, което обхваща като минимум
програмата, описана в точка 5.5.1 от Приложение V

Обща продължителност на
обучението в години 5.0

Общ брой кредити по ECTS

Общ брой часове на обучение 1000.0
Продължителност на

теоретичното обучение (в часове
на обучение)

500.0

Продължителност на клиничното
обучение (в часове на обучение) 500.0

Спазване на условията за достъп до обучението
Обща продължителност на

общото училищно образование в
години

5.0
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Разрешава ли се задочно
обучение? Не

Данни за програмата на обучение
Позоваване на съответните

национални разпоредби относно
програмата на обучение и

включените дисциплини
Моля, представете допълнителна информация за дисциплините, изброени в точка 5.5.1 от
Приложение V към Директива 2005/36/ЕО.

Включва ли обучението всяка от
изброените в приложението

основни дисциплини за
теоретично и техническо

обучение?

Да

Включва ли обучението всяка от
изброените в приложението

специални дисциплини за
теоретично и техническо

обучение, свързани с акушерската
професия?

Да

Включва ли обучението всеки от
изброените в приложението

видове практическо и клинично
обучение под надзора на

специалист?

Да

Знания и умения
Моля, обяснете как се гарантира, че специалистът придобива знанията и уменията, изброени в
член 40, параграф 3.

Задълбочени знания за науките,
на които се основават дейностите

на акушерките, по-специално на
акушерството и гинекологията

(en) text

Подходящи знания за
професионалната етика и за

законодателството, уреждащо
упражняването на професията

(en) text

Подходящи знания по обща
медицина (биологични функции,
анатомия и физиология), както и

фармакологията в областта на
акушерството и неонатологията,

както и знания за връзката между
здравословното състояние и

физическата и социална среда на
човека, и неговото поведение

(en) text

Подходящ клиничен опит,
придобит в акредитирани

заведения, който позволява на
акушерката, независимо и като
поема изцяло и в необходимата
степен отговорност, освен при

патологични случаи, да осигури
пренаталните грижи, самото

раждане и последващите
манипулации в акредитирани

заведения, и да следи
пренаталната фаза и раждането,
да осигурява постнатални грижи

и да реанимира новородени до
появата на практикуващ лекар

(en) text

Подходящо разбиране на
обучението на персонала в

областта на здравеопазването и
опит при работата с такъв

персонал

(en) text

Професионална дейност
Моля, обяснете как специалистът може да получи достъп и да упражнява дейностите,
изброени в член 42, параграф 2.

Предоставяне на подходяща
информация и съвети по
въпросите на семейното

планиране

(en) text
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Установяване на бременност и
проследяване на нормалната

бременност; извършване на
необходимите прегледи за

проследяване на протичането на
нормалната бременност

(en) text

Назначаване или препоръчване на
необходимите прегледи за

възможно най-ранната
диагностика на всяка рискова

бременност

(en) text

Изготвяне на програма за
подготовка на бъдещите

родители за тяхната роля,
осигуряване на цялостна

подготовка за раждането и
съвети по въпросите на хигиената

и храненето

(en) text

Подпомагане на родилката по
време на раждането и

наблюдение на плода in utero чрез
съответните клинични и

технически средства

(en) text

Извършване на нормално
израждане, когато се касае за

главично предлежание,
включително и на епизиотомия

при необходимост, а при спешен
случай провеждане на раждане

със седалищно предлежание;

(en) text

Откриване при майката или
детето на признаци за аномалии,

които изискват лекарска намеса и
оказване помощ на лекаря в

случай на интервенция;
предприемане на налагащи се
спешни мерки в отсъствие на

лекаря, по-специално мануално
изваждане на плацентата,
последвана евентуално от

мануален маточен преглед

(en) text

Преглед и грижи за
новороденото; предприемане на

всякакви инициативи, които се
налагат в случай на необходимост

и извършване, при нужда, на
незабавна реанимация

(en) text

Полагане на грижи за родилката,
наблюдение на майката по време

на следродилния период и даване
на всякакви полезни съвети за

отглеждане на новороденото при
най-добри условия

(en) text

Провеждане на назначено от
лекар лечение (en) text

Изготвяне на необходимите
писмени доклади (en) text

Информация за управлението

Формуляр PQ Notification - Midwives

Вид управление Notification Driven

Номер 2181

Статус Проект

Версия 1

Последна актуализация 11/11/2014 11:20

Орган инициатор

Име на органа TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Неофициално име на органа TEST AUTHORITY - BE

Държава Белгия

Адрес Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Телефон +32 00 00 00 00

Факс

Електронен адрес mail@BEtest1.eu
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