
IMI Доклад

Номер: 2183

Формуляр: PQ Notification - Nurses

Версия: 1

Уведомление

Професия: Медицинска сестра с общ профил

Резюме на уведомлението

Уведомяваща държава Белгия
Удостоверения за професионална

квалификация
(nl) text
(fr) text
(de) text

Неофициален превод на
английски на удостоверенията

Орган, издаващ удостоверенията (nl) text
(fr) text
(de) text

Неофициален превод на
английски на името на органа

Референтна дата 10/11/2014

Професионално звание (en) text

Вид уведомление А. Ново звание / удостоверение / свидетелство / програма за обучение

Точен вид уведомление A1. Ново удостоверение за професионална квалификация (включително обучение)

Позоваване на законодателството
Публикувани ли са

нотифицираните национални
разпоредби в интернет?

Да

Интернет връзка http://ec.europa.eu/imi-net
Допълнителна информация

относно националните
разпоредби (включително

допълнителни интернет връзки,
ако има такива)

Изисквания към обучението

Референтна академична година 2001/2002
Обща продължителност на

обучението в години 5.0

Общ брой кредити по ECTS

Общ брой часове на обучение 1000.0
Продължителност на

теоретичното обучение (в часове
на обучение)

500.0

Продължителност на клиничното
обучение (в часове на обучение) 500.0

Описание на спазването на
изискванията за теоретично

обучение (член 31, параграф 4)

(en) text

Описание на спазването на
изискванията за клинично

обучение (член 31, параграф 5)

(en) text

Разрешава ли се задочно
обучение? Не
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Данни за програмата на обучение
Позоваване на съответните

национални разпоредби относно
програмата на обучение и

включените дисциплини
Моля, представете допълнителна информация за дисциплините, изброени в точка 5.2.1 от
Приложение V към Директива 2005/36/ЕО.

Включва ли обучението всяка от
изброените в приложението

дисциплини за теоретично
обучение по сестрински грижи?

Да

Включва ли обучението всяка от
изброените в приложението

дисциплини за теоретично
обучение по фундаментални

науки?

Да

Включва ли обучението всяка от
изброените в приложението

дисциплини за теоретично
обучение по социални науки?

Да

Включва ли обучението всяка от
изброените в приложението

дисциплини за клинично
обучение?

Не

Ако една или повече дисциплини
се преподават в контекста на

друга дисциплина или заедно с
нея, моля, обяснете

(en) text

Знания и умения
Моля, обяснете как се гарантира, че специалистът придобива знанията и уменията, изброени в
член 31, параграф 6.

Цялостни познания в областта на
науките, на които се основават

общите здравни грижи

(en) text

Познания за характера и етиката
на професията и за общите

принципи на здравето и
сестринските грижи

(en) text

Достатъчен клиничен опит (en) text
Способност за участие в

практическото обучение на
персонала в областта на

здравеопазването и опит в
работата с такъв персонал

(en) text

Опит от съвместна работа с
представители на други професии

в сектора на здравеопазването

(en) text

Компетенции

Забележка: засега не е задължително да се предоставя информация в този раздел.
Моля, обяснете по какъв начин професионална квалификация като медицинска сестра с общ
профил удостоверява, че съответният специалист е способен да прилага компетенциите,
изброени в член 31, параграф 7.

Използване на настоящите
теоретични и клинични познания

за планиране, организиране и
провеждане на сестрински

здравни грижи при лечение на
пациенти

(en) text

Компетентност за ефективна
съвместна работа с останалите

участници в сектора на
здравеопазването, включително

участие в практическото обучение
на персонал в областта на

здравеопазването

(en) text

Компетентност за насърчаване на
индивиди, семейства и групи хора

да водят здравословен начин на
живот и да полагат грижи за себе

си

(en) text

Компетентност за независимо
предприемане на незабавни

животоспасяващи мерки и за
вземане на мерки в случай на

криза и бедствие

(en) text

Компетентност за независимо
предоставяне на съвети, указания
и подкрепа на лица, нуждаещи се

от грижи, и на техните близки

(en) text
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Компетентност за независимо
гарантиране на качеството и за
оценяване на здравните грижи

(en) text

Компетентност за осъществяване
на всестранни връзки в

професионалното си качество и за
сътрудничество с представители
на други професии в сектора на

здравеопазването

(en) text

Компетентност за анализиране на
качеството на здравните грижи с

цел усъвършенстване на своята
собствена професионална

практика като медицинска сестра
с общ профил

(en) text

Информация за управлението

Формуляр PQ Notification - Nurses

Вид управление Notification Driven

Номер 2183

Статус Проект

Версия 1

Последна актуализация 11/11/2014 11:26

Орган инициатор

Име на органа TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Неофициално име на органа TEST AUTHORITY - BE

Държава Белгия

Адрес Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Телефон +32 00 00 00 00

Факс

Електронен адрес mail@BEtest1.eu

11/11/2014 11.50 AM3TEST AUTHORITY - BE  User 1  BE
TEST
AUTHORITY -
BE


