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Oznámení

Povolání: Zdravotní sestry a ošetřovatelé odpovědní za všeobecnou péči

Údaje o oznámení

Oznamující země Belgie

Doklad o dosažené kvalifikaci (nl) text
(fr) text
(de) text

Neoficiální anglický překlad dokladu
Subjekt udělující doklad o dosažené

kvalifikaci
(nl) text
(fr) text
(de) text

Neoficiální anglický překlad názvu
subjektu

Referenční datum 10/11/2014

Profesní titul (en) text

Druh oznámení A. Nový titul / doklad / osvědčení / školicí program

Přesný druh oznámení A1. Nový doklad dosažené kvalifikace (zahrnuje odb. přípravu)

Odkaz na právní normu
Jsou oznamovaná vnitrostátní

ustanovení zveřejněna na internetu? Ano

Internetový odkaz 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 2001/2002
Celkové trvání odb. přípravy (počet

roků) 5.0

Celkový počet kreditů ECTS

Celkový počet hodin výuky 1000.0
Trvání teoretického výcviku (počet

hodin) 500.0

Trvání klinického výcviku (počet
hodin) 500.0

Dodržování požadavků souvisejících
s teoretickým výcvikem (čl. 31

bod 4)

(en) text

Dodržování požadavků souvisejících
s klinickým výcvikem (čl. 31 bod 5) (en) text

Je povolena rozvolněná odborná
příprava? 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 5.2.1 přílohy V směrnice 2005/36/ES.
Zahrnuje odborná příprava každý z

předmětů uvedených v příloze u
teoretické výuky ošetřovatelství?

Ano

Zahrnuje odborná příprava každý z
předmětů uvedených v příloze u

teoretické výuky základních věd?

Ano

Zahrnuje odborná příprava každý z
předmětů uvedených v příloze u

teoretické výuky – sociálních věd?

Ano

Zahrnuje odborná příprava každý z
předmětů uvedených v příloze u

klinického výcviku?

Ne

Pokud je jeden nebo více předmětů
vyučováno v rámci jiného oboru

nebo ve spojení s nimi, vysvětlete

(en) text

Znalosti a dovednosti

Vysvětlete, jak je zajištěno, aby odborník získal znalosti a dovednosti uvedené v čl. 31 odst. 6.
Komplexní znalosti věd, o které se

všeobecné ošetřovatelství opírá. (en) text

Znalosti o povaze a etice tohoto
povolání a o obecných zásadách

zdraví a ošetřovatelství

(en) text

Přiměřené klinické zkušenosti (en) text
Schopnost účastnit se praktického

výcviku zdravotnického personálu a
získávat zkušenosti z práce s tímto

personálem

(en) text

Zkušenosti z práce s příslušníky
jiných profesí ve zdravotnictví (en) text

Schopnosti

Upozorňujeme, že poskytování informací v této části není v současnosti povinné.
Vysvětlete prosím, jak dosažená kvalifikace zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za
všeobecnou péči dokládá, že je daný odborný pracovník schopen uplatňovat dovednosti uvedené
v čl. 31 odst. 7.

Využití aktuálních teoretických
a klinických poznatků k plánování,

organizaci a poskytování
ošetřovatelské péče při léčbě

pacientů

(en) text

Schopnost efektivně spolupracovat
s dalšími osobami ve zdravotnictví,
včetně účasti na praktické odborné
přípravě zdravotnických pracovníků

(en) text

Schopnost motivovat jednotlivce,
rodiny a skupiny k přijetí zdravého

životního stylu a k péči o sebe

(en) text

Schopnost samostatně iniciovat
okamžitá opatření na záchranu

života a provádět opatření v případě
krizí či katastrof

(en) text

Schopnost samostatně radit, dávat
pokyny a poskytovat podporu

osobám které potřebují péči, a jejich
blízkým

(en) text

Schopnost samostatně zajistit kvalitu
ošetřovatelské péče a její hodnocení (en) text

Schopnost komplexně odborně
komunikovat a spolupracovat s

příslušníky jiných profesí ve
zdravotnictví

(en) text

Schopnost analyzovat kvalitu péče s
cílem zlepšit vlastní odbornou praxi

jako zdravotní sestry či ošetřovatele
odpovědných za všeobecnou péči

(en) text

Administrativní údaje
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Forma PQ Notification - Nurses

Způsob zpracování Notification Driven

Číslo 2183

Status Koncept

Verze 1

Poslední aktualizace 11/11/2014 11:26

Iniciující orgán

Název orgánu TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Neformální název orgánu TEST AUTHORITY - BE

Země Belgie

Adresa Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Telefonní číslo +32 00 00 00 00

Fax

E-mailová adresa mail@BEtest1.eu
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