
ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΜΙ

Αριθμός: 2183

Δελτίο: PQ Notification - Nurses

Έκδοση: 1

Κοινοποίηση

Επάγγελμα: Νοσοκόμος υπεύθυνος για γενική περίθαλψη

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) text

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 A1. Νέος τίτλος εκπαίδευσης (περιλαμβάνει την κατάρτιση)

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
Συνολική διάρκεια κατάρτισης σε

χρόνια 5.0

Συνολικός αριθμός πιστωτικών
μονάδων του συστήματος ECTS

Συνολικός αριθμός ωρών
κατάρτισης 1000.0

Διάρκεια θεωρητικής κατάρτισης
(σε ώρες κατάρτισης) 500.0

Διάρκεια κλινικής κατάρτισης (σε
ώρες κατάρτισης) 500.0

Περιγραφή της συμμόρφωσης προς
τις απαιτήσεις σχετικά με τη

θεωρητική κατάρτιση (άρθρο 31
παράγραφος 4)

(en) text

Περιγραφή της συμμόρφωσης προς
τις απαιτήσεις σχετικά με την
κλινική κατάρτιση (άρθρο 31

παράγραφος 5)

(en) text

Επιτρέπεται η κατάρτιση με μερική
φοίτηση; Όχι
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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 5.2.1.
του παραρτήματος V της οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Η κατάρτιση περιλαμβάνει κάθε
επιμέρους θέμα που αναφέρεται στο

παράρτημα σχετικά με τη
θεωρητική διδασκαλία της

περίθαλψης ασθενών;

Ναι

Η κατάρτιση περιλαμβάνει κάθε
επιμέρους θέμα που αναφέρεται στο

παράρτημα σχετικά με τη
θεωρητική διδασκαλία των βασικών

επιστημών;

Ναι

Η κατάρτιση περιλαμβάνει κάθε
επιμέρους θέμα που αναφέρεται στο

παράρτημα σχετικά με τη
θεωρητική διδασκαλία των

κοινωνικών επιστημών;

Ναι

Η κατάρτιση περιλαμβάνει κάθε
επιμέρους θέμα που αναφέρεται στο

παράρτημα σχετικά με την κλινική
διδασκαλία;

Όχι

Αν η διδασκαλία ενός ή
περισσοτέρων από τα μαθήματα
αυτά εξασφαλίζεται στο πλαίσιο

άλλων κλάδων ή σε συνδυασμό με
αυτούς, διευκρινίστε.

(en) text

Γνώσεις και δεξιότητες
Εξηγήστε πώς διασφαλίζεται ότι ο επαγγελματίας αποκτά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που
απαριθμούνται στο άρθρο 31 παράγραφος 6.

Εκτεταμένη γνώση των επιστημών
στις οποίες βασίζεται η γενική

περίθαλψη.

(en) text

Γνώση της φύσης και της
δεοντολογίας του επαγγέλματος και

των γενικών αρχών που αφορούν
την υγεία και την περίθαλψη.

(en) text

Προσήκουσα κλινική εμπειρία. (en) text
Ικανότητα συμμετοχής στην

εκπαίδευση του υγειονομικού
προσωπικού και εμπειρία από τη

συνεργασία με το προσωπικό αυτό.

(en) text

Εμπειρία από τη συνεργασία με
άλλους επαγγελματίες του

υγειονομικού τομέα.

(en) text

Ικανότητες

Έχετε υπόψη σας ότι προς το παρόν η παροχή πληροφοριών γι’ αυτή την ενότητα είναι προαιρετική.
Εξηγήστε πώς οι τίτλοι εκπαίδευσης νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική περίθαλψη αποδεικνύουν ότι ο
εκάστοτε επαγγελματίας μπορεί να εφαρμόζει τις δεξιότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 31
παράγραφος 7.

Χρησιμοποίηση θεωρητικών και
κλινικών γνώσεων για τον

σχεδιασμό, την οργάνωση και την
παροχή νοσηλευτικής περίθαλψης

στους ασθενείς

(en) text

Ικανότητα αποτελεσματικής
συνεργασίας με άλλους παράγοντες

του τομέα της υγείας,
περιλαμβανομένης της συμμετοχής

στην πρακτική εκπαίδευση του
υγειονομικού προσωπικού

(en) text

Ικανότητα προαγωγής υγιεινών
τρόπων ζωής και της ατομικής

προφύλαξης σε μεμονωμένα άτομα,
οικογένειες και κοινωνικές ομάδες

(en) text

Ικανότητα θέσης σε εφαρμογή με
αυτονομία άμεσων μέτρων για την

προστασία της ζωής, καθώς και
εκτέλεσης μέτρων για την
αντιμετώπιση κρίσεων και

καταστροφών

(en) text
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Ικανότητα ανεξάρτητης παροχής
συμβουλών, καθοδήγησης και

στήριξης σε ανθρώπους που
χρειάζονται περίθαλψη και στους

συγγενείς τους

(en) text

Ικανότητα ανεξάρτητης
εξασφάλισης και αξιολόγησης της

νοσηλευτικής περίθαλψης

(en) text

Ικανότητα για καλή επαγγελματική
επικοινωνία και συνεργασία με

επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων
του τομέα της υγείας.

(en) text

Ικανότητα ανάλυσης της ποιότητας
της περίθαλψης με σκοπό τη
βελτίωση της δικής του/της

επαγγελματικής συμπεριφοράς ως
νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική

περίθαλψη

(en) text

Πληροφορίες διαχείρισης

Δελτίο PQ Notification - Nurses

Είδος διαχείρισης Notification Driven

Αριθμός 2183

Καθεστώς Σχέδιο

Έκδοση 1

Τελευταία επικαιροποίηση 11/11/2014 11:26

Αρχή εκκίνησης

Ονομασία αρχής TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Ανεπίσημη ονομασία της αρχής TEST AUTHORITY - BE

Χώρα Βέλγιο

Διεύθυνση Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Τηλέφωνο +32 00 00 00 00

Φαξ

Ηλεκτρονική διεύθυνση mail@BEtest1.eu
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