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Meddelelse

Erhverv: Jordemoder

Oversigt over meddelelsen

Meddelende land Belgien

Uddannelsesbevis (nl) text
(fr) text
(de) text

Uofficiel engelsk oversættelse af
beviset

Udstedende organ (nl) text
(fr) text
(de) ext

Uofficiel engelsk oversættelse af
organets navn
Referencedato 10/11/2014

Titel (en) text

Meddelelsestype A. Ny titel/nyt bevis/nyt certifikat/nyt uddannelsesprogram

Nøjagtig meddelelsestype A4. Nyt uddannelsesprogram

Retsgrundlag
Er de meddelte nationale

bestemmelser offentliggjort på
internettet?

Ja

Link: http://ec.europa.eu/imi-net
Yderligere oplysninger om nationale
bestemmelser (herunder eventuelt

yderligere links)

Uddannelseskrav

Akademisk referenceår 2001/2002
Type jordemoderuddannelse i

henhold til artikel 40, stk. 1
Uddannelsesvej II: Specifik heltidsuddannelse til jordemoder på 18 måneder, der mindst omfatter de
fag i det uddannelsesprogram, der er anført i bilag V, punkt 5.5.1, som ikke har været omfattet af en
tilsvarende uddannelse til sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje.

Samlet varighed i måneder 60

Samlet antal ECTS-point

Samlet antal uddannelsestimer 1000.0
Varighed af teoretisk uddannelse (i

antal uddannelsestimer)
Varighed af klinisk uddannelse (i

antal uddannelsestimer)
Opfyldelse af adgangskrav til uddannelse

Bevis for uddannelse som
sygeplejerske med ansvar for den

almene sundheds- og sygepleje

(en) text

Er deltidsuddannelse tilladt? Nej
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Oplysninger om uddannelsesprogrammet
Henvisning til de relevante nationale

bestemmelser vedrørende
uddannelsesprogrammet og de

omfattede fag
Angiv yderligere oplysninger om de fag, der er anført i punkt 5.5.1 i bilag V til direktiv 2005/36/EF.

Omfatter uddannelsen hvert enkelt
fag, der er anført i bilaget for

teoretisk og teknisk undervisning i
basisfag?

Ja

Omfatter uddannelsen hvert enkelt
fag, der er anført i bilaget for særlige

fag for virksomheden som
jordemoder?

Ja

Omfatter uddannelsen hver enkelt
type overvåget praktisk og klinisk

undervisning, som er anført i
bilaget?

Ja

Kundskaber og færdigheder
Forklar, hvordan det sikres, at den pågældende har erhvervet de kundskaber og færdigheder, der er
omhandlet i artikel 40, stk. 3.

Detaljeret kendskab til de
videnskaber, som

jordemodervirksomheden bygger på,
især jordemoderkundskab, obstetrik

og gynækologi

(en) text

Fyldestgørende kendskab til fagets
etik samt den for udøvelse af faget

relevante gældende lovgivning

(en) text

Fyldestgørende kendskab til generel
lægekundskab (biologiske

funktioner, anatomi og fysiologi) og
farmakologi inden for obstetrik og

nyfødte, tillige med kendskab til
sammenhængen mellem

menneskets sundhedstilstand og
dets fysiske og sociale miljø og med

dets adfærd

(en) text

Fyldestgørende klinisk erfaring
indhentet i godkendte institutioner,

som gør det muligt for jordemoderen
selvstændigt og på eget ansvar, i

fornødent omfang, og når der ikke er
tale om en patologisk situation, at

tage sig af sundhedspleje for
gravide, forestå fødsler og håndtere

følgerne heraf i godkendte
sundhedsinstitutioner, samt at

overvåge veer og fødsel, forestå
pleje efter fødslen og genoplivning af

nyfødte i afventning af en læge

(en) text

Fyldestgørende indsigt i uddannelse
af personalet inden for

sundhedsvæsenet og erfaring i
samarbejde med sådant personale

(en) text

Erhvervsaktiviteter
Forklar, hvordan den pågældende kan optage eller udøve de former for virksomhed, der er omhandlet
i artikel 42, stk. 2.

Tilvejebringelse af fyldestgørende
oplysninger og rådgivning om

familieplanlægning

(en) text

Konstatering af svangerskab og
overvågning af det normale

svangerskab, udførelse af
undersøgelser, der er nødvendige for

at føre tilsyn med det normale
svangerskabs udvikling

(en) text

Ordinering eller anbefaling af de
undersøgelser, der er nødvendige for

tidligst muligt at diagnosticere
risikosvangerskaber

(en) text

Opstilling af et program for de
fremtidige forældres forberedelse til

deres rolle og sikring af en
fuldstændig forberedelse til fødslen,
herunder rådgivning om hygiejne og

ernæring

(en) text
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Pleje af og bistand til kvinden under
fødslen og overvågning af fostrets
tilstand i livmoderen ved hjælp af

egnede kliniske og tekniske metoder

(en) text

Foreståelse af spontant forløbende
fødsler, herunder efter behov
anlæggelse af episiotomi, og i

nødsfald foretagelse af forløsning
ved underkroppræsentation

(en) text

Erkendelse af tegn hos moder eller
barn, som tyder på unormale

forhold, der nødvendiggør en læges
indgriben, og i givet fald biståelse af

denne, vedtagelse af de fornødne
nødforanstaltninger, når lægen ikke

er til stede, især manuel
placentaløsning, eventuelt fulgt af

en manuel undersøgelse af
livmoderen

(en) text

Undersøgelse og plejning af den
nyfødte, alle nødvendige initiativer

og i givet fald foretagelse af
øjeblikkelig genoplivning

(en) text

Pleje og overvågning af moderen i
den postnatale periode og fornøden
rådgivning om spædbørnspleje med

henblik på at gøre det muligt for
hende at sikre den bedst mulige

udvikling af det nyfødte barn

(en) text

Udførelse af lægeordineret
behandling (en) text

Udarbejdelse af de fornødne
skriftlige rapporter. (en) text

Forvaltningsoplysninger

Formular PQ Notification - Midwives

Forvaltningstype Notification Driven

Nummer 2182

Status Udkast

Version 1

Seneste opdatering 11/11/2014 11:22

Initiativtagende myndighed

Myndighedens navn TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Myndighedens uformelle titel TEST AUTHORITY - BE

Land Belgien

Adresse Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Telefonnummer +32 00 00 00 00

Faxnummer

E-mailadresse mail@BEtest1.eu
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