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Teade

Kutseala: ämmaemand

Teate kokkuvõte

Teatav riik Belgia

Kvalifikatsiooni tõendav dokument (nl) text
(fr) text
(de) text

Tõendava dokumendi mitteametlik
tõlge inglise keelde
Väljaandev asutus (nl) text

(fr) text
(de) text

Asutuse nimetuse mitteametlik tõlge
inglise keelde

Võrdluskuupäev 10/11/2014

Kutsenimetus (en) text

Teate liik A. Uus kutsenimetus / tõendav dokument / tunnistus / koolitusprogramm

Täpne teate liik A4. Uus koolitusprogramm

Viide õigusnormile
Kas teatatud siseriiklikud
õigusnormid on internetis

avaldatud?

Jah

Internetilink http://ec.europa.eu/imi-net
Täiendav teave siseriiklike

õigusnormide kohta (sh täiendavad
internetilingid, kui need on olemas)

Koolitusnõuded

Viide õppeaastale 2001/2002
Ämmaemandaõppe liik vastavalt

artikli 40 lõikele 1
I liin: täisajaga ämmaemanda erikoolitus, mis sisaldab vähemalt kolmeaastast teoreetilist ja praktilist
õppetööd ning vähemalt V lisa punktis 5.5.1 kirjeldatud programmi

Koolituse kogukestus aastates 5.0

ECTSi ainepunktide arv kokku

Koolitustundide arv kokku 1000.0
Teoreetilise koolituse kestus

(koolitustundides) 500.0

Kliinilise koolituse kestus
(koolitustundides) 500.0

Vastavus koolitusele lubamise nõuetele

Üldhariduse kogukestus aastates 5.0
Kas osalise ajaga koolitus on

lubatud? Ei

14/11/2014 10.28 AM1TEST AUTHORITY - BE  User 1  BE
TEST
AUTHORITY -
BE



Koolitusprogrammi üksikasjad
Viide koolitusprogrammi ja selles

sisalduvaid õppeaineid
reguleerivatele asjakohastele
siseriiklikele õigusnormidele

Esitada täiendavat teavet direktiivi 2005/36/EÜ V lisa punktis 5.5.1 loetletud õppeainete kohta.
Kas õpe sisaldab kõiki lisas

teoreetilise ja erialase õppe all
loetletud põhiainete üksikuid

õppeaineid?

Jah

Kas õpe sisaldab kõiki lisas
teoreetilise ja erialase õppe all
loetletud ämmaemanda tööga
seonduvate eriainete üksikuid

õppeaineid?

Jah

Kas õpe sisaldab kõiki lisas loetletud
järelevalve all toimuva praktilise ja

kliinilise väljaõppe liike?

Jah

Teadmised ja oskused
Selgitada, kuidas tagatakse, et kutsetöötaja omandab direktiivi 2005/36/EÜ artikli 40 lõikes 3
loetletud teadmised ja oskused.

Üksikasjalikud teadmised
ämmaemandatöö aluseks olevate

teadusalade, eriti ämmaemanduse,
sünnitusabi ja günekoloogia kohta

(en) text

Piisavad teadmised kutseala eetika
ja kutsealal tegutsemist

reguleerivate õigusaktide kohta

(en) text

Piisavad üldmeditsiinilised
teadmised (bioloogilised

funktsioonid, anatoomia ja
füsioloogia) ning teadmised

farmakoloogia kohta sünnitusabi ja
vastsündinutega seoses, samuti
inimese terviseseisundi ja tema

füüsilise ning sotsiaalse keskkonna
ning käitumise vahelise seose

tundmine

(en) text

Piisav kliinilise töö kogemus, mis on
saadud heakskiidetud asutuses, kus
ämmaemand on saanud iseseisvalt

ja omal vastutusel piisavas ulatuses,
välja arvatud patoloogilised

olukorrad, korraldada sünnieelset
hooldust, võtta heakskiidetud

asutuses vastu sünnitusi ja tegeleda
sünnituse tagajärgedega, jälgida

sünnitustegevust ja sündi,
juhendada sünnijärgset hooldust ja

vastsündinu elustamist enne arsti
saabumist

(en) text

Tervishoiupersonali koolituse piisav
mõistmine ja nendega koos

töötamise kogemus

(en) text

Kutsetegevus
Selgitada, kuidas tagatakse, et kutsetöötaja on suuteline tegelema või hakkama tegelema direktiivi
2005/36/EÜ artikli 42 lõikes 2 loetletud tegevustega.

Teabe andmine ja nõustamine
pereplaneerimise valdkonnas (en) text

Raseduste diagnoosimine ja
normaalsete raseduste jälgimine;

normaalsete raseduste jälgimiseks
vajalike uuringute tegemine

(en) text

Riskifaktoriga raseduste võimalikult
varaseks diagnoosimiseks vajalike

uuringute määramine ja selles
valdkonnas nõustamine

(en) text

Lapsevanemaks saamise
ettevalmistusprogrammide

läbiviimine ja lapse sünniks täielik
ettevalmistamine, kaasa arvatud

nõustamine hügieeni- ja
toitmisküsimustes

(en) text

Sünnitava ema eest hoolitsemine,
tema abistamine ja asjakohaste

kliiniliste ning tehniliste vahenditega
emakasisese loote seisundi jälgimine

(en) text

Iseeneslike sünnituste ja vajaduse
korral episiotoomia ning

kiireloomulistel juhtudel tuharseisus
sünnituste juhtimine

(en) text
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Ema või lapse anomaaliale viitavate
hoiatusmärkide äratundmine, mis

põhjustab vajaduse pöörduda arsti
poole ja abistada teda vajaduse
korral; arsti puudumisel vajalike

hädaabinõude rakendamine, eriti
platsenta manuaalne eemaldamine,

millele võib järgneda emaka
manuaalne kontroll

(en) text

Vastsündinu kontroll ja tema eest
hoolitsemine; vajaduse korral

initsiatiivi haaramine ja vajalike
koheste elustamisvõtete teostamine

(en) text

Ema eest hoolitsemine ja tema
seisundi jälgimine sünnitusjärgsel

perioodil ning ema nõustamine
lapsehoolduse teemadel, et
võimaldada emal veenduda

vastsündinu optimaalses arengus

(en) text

Arsti määratud ravi teostamine (en) text
Vajalike kirjalike aruannete

koostamine (en) text

Haldusteave

Vorm PQ Notification - Midwives

Haldusliik Notification Driven

Number 2181

Staatus Mustand

Versioon 1

Viimane uuendus 11/11/2014 11:20

Algatav asutus

Asutuse nimi TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Asutuse mitteametlik nimi TEST AUTHORITY - BE

Riik Belgia

Aadress Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Telefon +32 00 00 00 00

Faks

E-post mail@BEtest1.eu
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