
ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΜΙ

Αριθμός: 2182

Δελτίο: PQ Notification - Midwives

Έκδοση: 1

Κοινοποίηση

Επάγγελμα: Μαία

Περίληψη κοινοποίησης

Χώρα κοινοποίησης Βέλγιο

Τίτλος εκπαίδευσης (nl) text
(fr) text
(de) text

Ανεπίσημη αγγλική μετάφραση του
τίτλου

Οργανισμός έκδοσης του τίτλου (nl) text
(fr) text
(de) ext

Ανεπίσημη αγγλική μετάφραση της
ονομασίας του οργανισμού

Ημερομηνία αναφοράς 10/11/2014

Επαγγελματικός τίτλος (en) text

Είδος κοινοποίησης Α. Νέος τίτλος/ αποδεικτικό/ πιστοποιητικό/ πρόγραμμα κατάρτισης

Ακριβές είδος κοινοποίησης A4. Νέο πρόγραμμα κατάρτισης

Νομικό κείμενο αναφοράς
Οι κοινοποιηθείσες εθνικές

διατάξεις έχουν δημοσιευτεί στο
διαδίκτυο;

Ναι

Σύνδεσμος στο διαδίκτυο http://ec.europa.eu/imi-net
Πρόσθετες πληροφορίες για τις

εθνικές διατάξεις (και περαιτέρω
σύνδεσμοι στο διαδίκτυο αν

υπάρχουν)

Απαιτήσεις κατάρτισης

Αναφορά ακαδημαϊκού έτους 2001/2002
Είδος κατάρτισης μαίας σύμφωνα με

το άρθρο 40 παράγραφος 1
Τρόπος ΙΙ: ειδική εκπαίδευση μαίας πλήρους παρακολούθησης σπουδών δεκαοκτώ μηνών, που να
καλύπτει τουλάχιστον το πρόγραμμα που παρατίθεται στο παράρτημα V σημείο 5.5.1 και να μην έχει
αποτελέσει αντικείμενο ισοδύναμης κατάρτισης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ως νοσοκόμου
υπεύθυνου για γενική περίθαλψη.

Συνολική διάρκεια κατάρτισης σε
μήνες 60

Συνολικός αριθμός πιστωτικών
μονάδων του συστήματος ECTS

Συνολικός αριθμός ωρών
κατάρτισης 1000.0

Διάρκεια θεωρητικής κατάρτισης
(σε ώρες κατάρτισης)

Διάρκεια κλινικής κατάρτισης (σε
ώρες κατάρτισης)

Συμμόρφωση με τις συνθήκες πρόσβασης στην κατάρτιση
Τίτλοι εκπαίδευσης νοσοκόμου

υπεύθυνου για γενική περίθαλψη (en) text

Επιτρέπεται η κατάρτιση με μερική
φοίτηση; Όχι

11/11/2014 1.23 PM1TEST AUTHORITY - BE  User 1  BE
TEST
AUTHORITY -
BE



Λεπτομερή στοιχεία του προγράμματος κατάρτισης
Παραπομπή στις σχετικές εθνικές

διατάξεις για το πρόγραμμα
κατάρτισης και τα θέματα που αυτό

καλύπτει
Δώστε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που απαριθμούνται στο σημείο 5.5.1.
του παραρτήματος V της οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Η κατάρτιση περιλαμβάνει κάθε
επιμέρους θέμα που αναφέρεται στο

παράρτημα σχετικά με τη
θεωρητική και τεχνική διδασκαλία
γενικών γνωστικών αντικειμένων;

Ναι

Η κατάρτιση περιλαμβάνει κάθε
επιμέρους θέμα που αναφέρεται στο

παράρτημα σχετικά με τη
θεωρητική και τεχνική διδασκαλία

της μαιευτικής;

Ναι

Η κατάρτιση περιλαμβάνει κάθε
επιμέρους είδος επιτηρούμενης

πρακτικής και κλινικής κατάρτισης
που αναφέρεται στο παράρτημα;

Ναι

Γνώσεις και δεξιότητες
Εξηγήστε πώς διασφαλίζεται ότι ο επαγγελματίας αποκτά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που
απαριθμούνται στο άρθρο 40 παράγραφος 3.

Εκτεταμένη γνώση των επιστημών
επί των οποίων βασίζονται οι

δραστηριότητες μαίας, ιδίως της
μαιευτικής και της γυναικολογίας

(en) text

Προσήκουσες γνώσεις της
επαγγελματικής δεοντολογίας και

της νομοθεσίας σχετικά με την
άσκηση επαγγέλματος.

(en) text

Επαρκείς γνώσεις γενικής ιατρικής
(βιολογικές λειτουργίες, ανατομία,
και φυσιολογία) και φαρμακολογίας
στον τομέα της μαιευτικής και των

νεογνών, καθώς και γνώση των
σχέσεων μεταξύ της κατάστασης
της υγείας του ανθρώπου και του

φυσικού και κοινωνικού
περιβάλλοντός του και της

συμπεριφοράς του.

(en) text

Επαρκής κλινική εμπειρία σε
αναγνωρισμένα ιδρύματα που

επιτρέπουν στη μαία να μπορεί,
ανεξάρτητα και με δική της ευθύνη,
στο βαθμό που απαιτείται και εκτός

από παθολογικές καταστάσεις, να
διαχειρίζεται την προγεννητική

φροντίδα, να διεξάγει τον τοκετό
και να διαχειρίζεται τις συνέπειές
του σε αναγνωρισμένα ιδρύματα,

και να επιβλέπει τις ωδίνες του
τοκετού και τη γέννηση, τη

μεταγεννητική φροντίδα και την
ανάνηψη του νεογνού εν αναμονή

του ιατρού.

(en) text

Προσήκουσες γνώσεις σχετικά με
την εκπαίδευση του υγειονομικού

προσωπικού και εμπειρία
συνεργασίας με το εν λόγω

προσωπικό.

(en) text

Επαγγελματικές δραστηριότητες
Εξηγήστε πώς ο επαγγελματίας αποκτά πρόσβαση και πώς ασκεί τις δραστηριότητες που
απαριθμούνται στο άρθρο 42 παράγραφος 2.

Παροχή ορθής πληροφόρησης και
συμβουλών σε θέματα οικογενειακού

προγραμματισμού.

(en) text

Εξακρίβωση εγκυμοσύνης και στη
συνέχεια παρακολούθηση της

φυσιολογικής εγκυμοσύνης.
Εκτέλεση των εξετάσεων που είναι

αναγκαίες για τον έλεγχο της
εξέλιξης της φυσιολογικής

εγκυμοσύνης.

(en) text

Έγγραφη ή συμβουλευτική υπόδειξη
για εκτέλεση των απαραίτητων

εξετάσεων με στόχο την όσο γίνεται
πιο πρώιμη διάγνωση κάθε
επικίνδυνης εγκυμοσύνης.

(en) text
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Κατάρτιση προγράμματος
προετοιμασίας των γονέων στο

μελλοντικό ρόλο τους, εξασφάλιση
της πλήρους προετοιμασίας τους

για τον τοκετό και παροχή
συμβουλών στον τομέα της υγιεινής

και της διατροφής.

(en) text

Παροχή συνδρομής στην έγκυο κατά
τη διάρκεια του τοκετού και

παρακολούθηση της κατάστασης
του εμβρύου με τα κατάλληλα

κλινικά και τεχνικά μέσα.

(en) text

Διεξαγωγή του φυσιολογικού
τοκετού στην περίπτωση που

πρόκειται για κεφαλική προβολή
περιλαμβανομένης εν ανάγκη και

της επισειοτομής και, σε επείγουσα
περίπτωση, διενέργεια τοκετού

ισχιακής προβολής·

(en) text

Διάγνωση στη μητέρα ή στο νεογνό
συμπτωμάτων που φανερώνουν

ανωμαλίες οι οποίες απαιτούν την
παρέμβαση ιατρού καθώς και

παροχή συνδρομής στον τελευταίο
σε περίπτωση επέμβασης. Λήψη

επειγόντων μέτρων που
επιβάλλονται σε περίπτωση

απουσίας ιατρού, ιδίως δακτυλική
αποκόλληση του πλακούντα, η οποία

ακολουθείται ενδεχομένως από
δακτυλική επισκόπηση της μήτρας.

(en) text

Εξέταση και φροντίδα του νεογνού.
Λήψη όλων των μέτρων που

επιβάλλονται σε περίπτωση ανάγκης
και εφαρμογή, σε δεδομένη

περίπτωση, άμεσης ανανήψεως.

(en) text

Παρακολούθηση και έλεγχος της
λεχώνας και παροχή όλων των

απαραίτητων συμβουλών που
αποβλέπουν στην ανατροφή του

νεογνού με τις καλύτερες δυνατές
συνθήκες.

(en) text

Εφαρμογή της θεραπείας που
ορίζεται από τον ιατρό. (en) text

Σύνταξη των αναγκαίων γραπτών
εκθέσεων. (en) text

Πληροφορίες διαχείρισης

Δελτίο PQ Notification - Midwives

Είδος διαχείρισης Notification Driven

Αριθμός 2182
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