Zpráva systému IMI
Číslo: 2182
Forma: PQ Notification - Midwives
Verze: 1
Oznámení
Povolání: Porodní asistentka

Údaje o oznámení
Oznamující země
Doklad o dosažené kvalifikaci

Belgie
(nl) text
(fr) text
(de) text

Neoficiální anglický překlad dokladu
Subjekt udělující doklad o dosažené
kvalifikaci

(nl) text
(fr) text
(de) ext

Neoficiální anglický překlad názvu
subjektu
Referenční datum
Profesní titul
Druh oznámení
Přesný druh oznámení

10/11/2014
(en) text
A. Nový titul / doklad / osvědčení / školicí program
A4. Nový školicí program

Odkaz na právní normu
Jsou oznamovaná vnitrostátní
ustanovení zveřejněna na internetu?
Internetový odkaz

Ano
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
Typ odborné přípravy pro porodní
asistentky podle čl. 40 odst. 1
Celkové trvání odb. přípravy
(v měsících)

2001/2002
Směr II: Řádná speciální odborná příprava pro porodní asistentky, která trvá nejméně 18 měsíců
a zahrnuje předměty studijního plánu uvedené v příloze V bodu 5.5.1, které nebyly předmětem
rovnocenné výuky zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči.
60

Celkový počet kreditů ECTS
Celkový počet hodin výuky

1000.0

Trvání teoretického výcviku (počet
hodin)
Trvání klinického výcviku (počet
hodin)
Dodržování ustanovení o přístupu k odborné přípravě
Doklady o dosažené kvalifikaci
zdravotní sestry/ošetřovatele
odpovědných za všeobecnou péči
Je povolena rozvolněná odborná
příprava?
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Ne
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Podrobnosti o vzdělávacím programu
Odkaz na příslušná vnitrostátní
ustanovení týkající se vzdělávacího
programu a vyučovaných předmětů
Uveďte další informace ohledně předmětů uvedených v bodě 5.5.1 přílohy V směrnice 2005/36/ES.
Zahrnuje odborná příprava každý z
předmětů uvedených v příloze u
teoretické výuky – základních
předmětů?
Zahrnuje odborná příprava každý z
předmětů uvedených v příloze u
teoretické a technické výuky – u
zvláštních předmětů vztahujících se
na činnost porodní asistentky?
Zahrnuje odborná příprava každý z
typů praktické a klinické přípravy
prováděné pod dohledem uvedených
v příloze?

Ano

Ano

Ano

Znalosti a dovednosti
Vysvětlete, jak je zajištěno, aby odborník získal znalosti a dovednosti uvedené v čl. 40 odst 3.
Podrobná znalosti z věd, o které se
opírá činnost porodní asistentky,
zejména z porodnictví a gynekologie
Přiměřené znalosti profesní etiky a
právní úpravy týkající se výkonu
povolání
Přiměřené znalosti z všeobecného
lékařství (biologické funkce,
anatomie a fyziologie), znalosti z
farmakologie v oblasti porodnictví a
znalosti o novorozencích a rovněž
znalosti o vztahu mezi zdravotním
stavem a fyzickým a sociálním
prostředím člověka a znalosti o jeho
chování
Přiměřené klinické zkušenosti nabyté
ve schválených institucích, díky nimž
může porodní asistentka nezávisle a
na vlastní zodpovědnost v
nezbytném rozsahu, s vyloučením
patologických situací, řídit
předporodní péči, vést porod a jeho
následky ve schválených institucích
a dohlížet na první a druhou dobu
porodní, poporodní péči a resuscitaci
novorozenců před příchodem lékaře
Přiměřená obeznámenost se
způsobem vzdělávání
zdravotnického personálu a
zkušenosti ze spolupráce s nimi.

(en) text
(en) text
(en) text

(en) text

(en) text

Profesní činnosti
Vysvětlete, jak je zajištěno, aby odborník získal právo na přístup k činnostem uvedeným v čl. 42
odst. 2 a k jejich provádění.
Poskytování spolehlivých informací
a poradenství v oblasti plánovaného
rodičovství
Diagnostika těhotenství, sledování
normálně probíhajících těhotenství,
provádění vyšetření nezbytných při
sledování průběhu normálního
těhotenství
Předepisování a doporučování
vyšetření nezbytných k co
nejrychlejšímu stanovení diagnózy u
rizikového těhotenství
Vedení přípravy na rodičovství,
kompletní přípravy na porod včetně
poradenství v oblasti hygieny
a výživy
Péče a pomoc poskytovaná rodičce
při porodu, sledování stavu plodu
v děloze vhodnými klinickými
a technickými prostředky
Provádění spontánních porodů,
včetně případného nástřihu hráze,
a v naléhavých případech i porody
v poloze koncem pánevním
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(en) text
(en) text

(en) text

(en) text

(en) text

(en) text
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Rozpoznání příznaků anomálií u
matky i dítěte, které vyžadují zásah
lékaře, a pomoc lékaři v případě
zásahu. Přijímání neodkladných
opatření v nepřítomnosti lékaře,
zejména ruční vyjmutí placenty a
případné následné ruční vyšetření
dělohy
Vyšetřování novorozence a péče o
něj; iniciování veškerých nezbytných
kroků včetně okamžité resuscitace
Péče o rodičku, její sledování
v šestinedělí a poskytování
veškerého poradenství matce
umožňujícího optimální vývoj
novorozence

(en) text

(en) text
(en) text

Provádění léčby předepsané lékařem

(en) text

Sestavování požadovaných
písemných zpráv

(en) text

Administrativní údaje
Forma
Způsob zpracování
Číslo
Status
Verze
Poslední aktualizace

PQ Notification - Midwives
Notification Driven
2182
Koncept
1
11/11/2014 11:22

Iniciující orgán
Název orgánu
Neformální název orgánu
Země
Adresa
Telefonní číslo

TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
Belgie
Rue Joseph 11
1000 Bruxelles
+32 00 00 00 00

Fax
E-mailová adresa
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