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Notificare
Profesie: Moașă

Rezumatul notificării
Țara care formulează notificarea
Titlul oficial de calificare
Traducerea neoficială în limba
engleză a titlului
Organismul care a eliberat titlul de
calificare

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

Traducerea neoficială în limba
engleză a denumirii organismului
Data de referință

10/11/2014

Titlul profesional

(en) text

Tipul de notificare
Tipul exact de notificare

A. Titlu/Dovadă/Certificat/Program de formare nou(ă)
A4. Un nou program de formare

Referință juridică
Dispozițiile naționale notificate sunt
publicate pe internet?
Adresă internet:

Da
http://ec.europa.eu/imi-net

Informații suplimentare despre
dispozițiile naționale (inclusiv linkuri
suplimentare, dacă sunt disponibile)

Cerințe de formare
Anul universitar de referință
Tipul de formare ca moașă în
temeiul articolul 40 alineatul (1)
Durata totală a formării, în luni

2001/2002
Tip II: o formare specifică de moașă de optsprezece luni, cuprinzând cel puțin programa prevăzută în
anexa V punctul 5.5.1, care nu a făcut obiectul unei formări echivalente de asistent medical generalist
60

Numărul total de credite ECTS
Numărul total de ore de formare

1000.0

Durata instruirii teoretice (în ore de
formare)
Durata instruirii clinice (în ore de
formare)
Respectarea condiției privind accesul la formare
Titlul oficial de calificare ca asistent
medical generalist
Este permisă formarea cu frecvență
parțială?
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(en) text
Nu
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Detalii despre programul de formare
Trimitere la prevederile naționale
relevante privind programul de
formare și subiectele acoperite
Vă rugăm să furnizați informații suplimentare cu privire la materiile enumerate la punctul 5.5.1 din
anexa V la Directiva 2005/36/CE.
Formarea include materiile pentru
instruirea teoretică și tehnică în
materiile medicale generale
enumerate în anexă?
Formarea include materiile pentru
instruirea teoretică și tehnică în
materiile specifice activităților
moașelor enumerate în anexă?
Formarea include instruirea practică
și clinică sub supraveghere
menționată în anexă?

Da

Da

Da

Cunoștințe și competențe
Vă rugăm să explicați modul în care se garantează că profesionistul obține cunoștințele și
competențele menționate la articolul 40 alineatul (3).
Cunoștințe amănunțite despre
științele pe care se bazează
activitățile de moașă, în special
moșit, obstetrică și ginecologie
Cunoștințe corespunzătoare despre
deontologia și legislația relevantă
pentru exercitarea profesiei
Cunoștințe corespunzătoare de
medicină generală (funcții biologice,
anatomie și fiziologie) și
farmacologie în domeniul obstetricii
și al nou-născuților, precum și
cunoștințe despre relația dintre
starea de sănătate și mediul fizic și
social al ființei umane și despre
comportamentul acesteia
Experiență clinică adecvată
dobândită în instituțiile aprobate
care capacitează moașele să acorde
îngrijiri antenatale, să asiste la
naștere și să se ocupe de urmările
acesteia în instituții aprobate, să
acorde supraveghere în faza imediat
premergătoare nașterii și la naștere,
să acorde îngrijiri postnatale și să
efectueze manevre de resuscitare
neonatală în așteptarea unui medic,
în mod independent și pe propria
răspundere, în măsura necesară și în
afara situațiilor patologice
O înțelegere corespunzătoare a
formării personalului sanitar și
experiența colaborării cu respectivul
personal

(en) text

(en) text
(en) text

(en) text

(en) text

Activități profesionale
Vă rugăm să explicați modul în care profesionistul poate avea acces la activitățile enumerate la
articolul 42 alineatul (2) și cum le poate exercita.
Asigurarea unei bune informări și
consilierea în materie de planificare
familială
Diagnosticarea sarcinii și
supravegherea sarcinii normale;
efectuarea examinărilor necesare
pentru supravegherea evoluției
sarcinii normale
Prescrierea sau consilierea privind
examinările necesare celei mai
timpurii diagnosticări posibile a
sarcinilor cu riscuri
Stabilirea unui program de pregătire
a viitorilor părinți și consilierea lor în
materie de igienă și alimentație,
asigurarea pregătirii complete
pentru naștere
Îngrijirea și asistarea mamei în
timpul travaliului și monitorizarea
stării fetusului in utero prin mijloace
clinice și tehnice adecvate
Coordonarea nașterilor normale,
inclusiv, la nevoie, efectuarea de
epiziotomii și, în cazuri de urgență,
practicarea nașterii în prezentație
pelviană
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(en) text
(en) text

(en) text

(en) text

(en) text
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Recunoașterea, la mamă sau la
copil, a semnelor de anunțare a unor
anomalii care necesită intervenția
unui medic și, după caz, asistarea
acestuia luarea măsurilor de urgență
care se impun în absența medicului,
în special extragerea manuală a
placentei, urmată eventual de
examinarea manuală a uterului
Examinarea și îngrijirea nounăscutului; luarea tuturor
inițiativelor care se impun în caz de
nevoie și practicarea, după caz, a
resuscitării imediate
Îngrijirea mamei, monitorizarea
progreselor mamei în perioada postnatală și acordarea tuturor sfaturilor
utile privind creșterea nounăscutului în cele mai bune condiții
Practicarea îngrijirilor prescrise de
medic
Elaborarea rapoartelor scrise
necesare

(en) text

(en) text

(en) text

(en) text
(en) text

Informații privind gestionarea
Formular
Tip de gestionare
Număr
Statut
Versiune
Ultima actualizare

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

Autoritatea inițiatoare
Denumirea autorității
Denumirea neoficială a autorității
Ţară

TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
Belgia

Adresă

Rue Joseph 11
1000 Bruxelles

Telefon

+32 00 00 00 00

Fax
E-mail
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mail@BEtest1.eu
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