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Number: 2183

Vorm: PQ Notification - Nurses

Versioon: 1

Teade

Kutseala: üldõde

Teate kokkuvõte

Teatav riik Belgia

Kvalifikatsiooni tõendav dokument (nl) text
(fr) text
(de) text

Tõendava dokumendi mitteametlik
tõlge inglise keelde
Väljaandev asutus (nl) text

(fr) text
(de) text

Asutuse nimetuse mitteametlik tõlge
inglise keelde

Võrdluskuupäev 10/11/2014

Kutsenimetus (en) text

Teate liik A. Uus kutsenimetus / tõendav dokument / tunnistus / koolitusprogramm

Täpne teate liik A1. Uus kvalifikatsiooni (sh koolitus) tõendav dokument

Viide õigusnormile
Kas teatatud siseriiklikud
õigusnormid on internetis

avaldatud?

Jah

Internetilink http://ec.europa.eu/imi-net
Täiendav teave siseriiklike

õigusnormide kohta (sh täiendavad
internetilingid, kui need on olemas)

Koolitusnõuded

Viide õppeaastale 2001/2002

Koolituse kogukestus aastates 5.0

ECTSi ainepunktide arv kokku

Koolitustundide arv kokku 1000.0
Teoreetilise koolituse kestus

(koolitustundides) 500.0

Kliinilise koolituse kestus
(koolitustundides) 500.0

Kirjeldada vastavust teoreetilise
koolituse nõuetele (artikli 31 lõige 4) (en) text

Kirjeldada vastavust kliinilise
koolituse nõuetele (artikli 31 lõige 5) (en) text

Kas osalise ajaga koolitus on
lubatud? Ei
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Koolitusprogrammi üksikasjad
Viide koolitusprogrammi ja selles

sisalduvaid õppeaineid
reguleerivatele asjakohastele
siseriiklikele õigusnormidele

Esitada täiendavat teavet direktiivi 2005/36/EÜ V lisa punktis 5.2.1 loetletud õppeainete kohta.
Kas õpe sisaldab kõiki lisas

teoreetilise õppe all loetletud
õenduse üksikuid õppeaineid?

Jah

Kas õpe sisaldab kõiki lisas
teoreetilise õppe all loetletud

põhiteadmiste üksikuid õppeaineid?

Jah

Kas õpe sisaldab kõiki lisas
teoreetilise õppe all loetletud

sotsiaalteaduste üksikuid
õppeaineid?

Jah

Kas õpe sisaldab kõiki lisas kliinilis-
praktilise õppe all loetletud üksikuid

õppeaineid?

Ei

Selgitada, kui ühte või mitut
õppeainet õpetatakse teiste
õppeainete raames või koos

nendega

(en) text

Teadmised ja oskused
Selgitada, kuidas tagatakse, et kutsetöötaja omandab direktiivi 2005/36/EÜ artikli 31 lõikes 6
loetletud teadmised ja oskused.

Igakülgsed teadmised üldõenduse
aluseks olevate teadusalade kohta (en) text

Kutseala olemuse ja eetika, samuti
tervishoiu ja õenduse üldpõhimõtete

tundmine

(en) text

Piisav kliiniline töökogemus (en) text
Võime osaleda tervishoiupersonali

praktilistel koolitustel ja sellise
personaliga töötamise kogemus.

(en) text

Tervisesektori muude kutsealade
esindajatega koos töötamise

kogemus.

(en) text

Pädevused

Pange tähele, et selles osas on teabe esitamine vabatahtlik.
Selgitada, kuidas üldõe kvalifikatsioon tõendab, et kõnealune kutsetöötaja on võimeline rakendama
artikli 31 lõikes 7 loetletud pädevusi.

Kasutada nüüdisaegseid teoreetilisi
ja kliinilisi teadmisi, ning kavandada,

korraldada ja rakendada õendusabi
patsientide ravimisel

(en) text

Pädevus teha tulemuslikult koostööd
tervisesektori muude osalistega,

sealhulgas osalemine
tervishoiupersonali praktilistel

koolitustel

(en) text

Pädevus suunata üksikisikuid,
perekondi ja rühmi omaks võtma

tervislikke eluviise ja enda eest
hoolitsemist

(en) text

Pädevus iseseisvalt alustada koheste
elupäästvate meetmetega ning võtta
meetmeid kriisi- ja hädaolukordades

(en) text

Pädevus iseseisvalt nõustada,
juhendada ja toetada hooldust

vajavaid isikuid ja nende
lähikondseid

(en) text

Pädevus iseseisvalt tagada
kvaliteetne õendusabi ja hinnata

õendusabi kvaliteeti

(en) text

Pädevus igakülgselt suhelda
kutsetöös ja teha koostööd

tervisesektori muude kutsealade
esindajatega

(en) text

Pädevus analüüsida abi kvaliteeti, et
parendada oma kutsetegevust

üldõena

(en) text

Haldusteave
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Vorm PQ Notification - Nurses

Haldusliik Notification Driven

Number 2183

Staatus Mustand

Versioon 1

Viimane uuendus 11/11/2014 11:26

Algatav asutus

Asutuse nimi TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Asutuse mitteametlik nimi TEST AUTHORITY - BE

Riik Belgia

Aadress Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Telefon +32 00 00 00 00

Faks

E-post mail@BEtest1.eu
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