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Versiune: 1
Notificare
Profesie: Asistent medical generalist

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) text

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)
A1. Un nou titlu de calificare (include formarea)

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
Durata totală a formării, în ani

2001/2002
5.0

Numărul total de credite ECTS
Numărul total de ore de formare
Durata instruirii teoretice (în ore de
formare)
Durata instruirii clinice (în ore de
formare)
Descrierea conformității cu cerințele
privind instruirea teoretică
(articolul 31 alineatul (4))
Descrierea conformității cu cerințele
privind instruirea clinică (articolul 31
alineatul (5))
Este permisă formarea cu frecvență
parțială?
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1000.0
500.0
500.0
(en) text
(en) text
Nu
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Detalii despre programul de formare
Trimitere la prevederile naționale
relevante privind programul de
formare și materiile acoperite
Vă rugăm să furnizați informații suplimentare cu privire la materiile enumerate la punctul 5.2.1 din
anexa V la Directiva 2005/36/CE.
Formarea include materiile pentru
instruirea teoretică a asistentului
medical enumerate în anexă?
Formarea include materiile pentru
instruirea teoretică în științe
fundamentale enumerate în anexă?
Formarea include materiile pentru
instruirea teoretică în științele
sociale enumerate în anexă?
Formarea include materiile pentru
instruirea clinică enumerate în
anexă?
În cazul în care una sau mai multe
materii sunt predate în contextul
unei alte discipline sau în conexiune
cu aceasta, vă rugăm să explicați

Da
Da
Da
Nu
(en) text

Cunoștințe și competențe
Vă rugăm să explicați modul în care se garantează că profesionistul obține cunoștințele și
competențele menționate la articolul 31 alineatul (6).
Cunoștințe cuprinzătoare despre
științele pe care se bazează
asistența medicală generală
Cunoștințe corespunzătoare despre
natura și etica profesiei, precum și
despre principiile generale privind
sănătatea și asistența medicală
Experiență clinică adecvată
Capacitatea de a participa la
formarea practică a personalului
medical și experiența colaborării cu
acest personal
Experiența colaborării cu alți
profesioniști din sectorul medical

(en) text
(en) text

(en) text
(en) text

(en) text

Competențe
Această secțiune este opțională.
Vă rugăm să explicați modul în care titlurile de calificare ca asistent medical generalist demonstrează
că profesionistul în cauză este capabil să aplice toate competențele enumerate la articolul 31
alineatul (7).
Utilizarea cunoștințelor teoretice și
clinice actuale pentru a planifica,
organiza și pune în aplicare asistența
medicală în tratarea pacienților
Competența de a colabora în mod
eficient cu alți actori din sectorul
sanitar, inclusiv prin participarea la
formarea practică a personalului
sanitar
Competența de a responsabiliza
persoanele, familiile și grupurile în
vederea adoptării unui stil de viață
sănătos și a autoîngrijirii
Competența de iniția în mod
independent măsuri imediate pentru
menținerea în viață și de a aplica
măsuri în situații de criză sau de
catastrofă
Competența de a oferi în mod
independent consiliere, indicații și
sprijin persoanelor care necesită
îngrijire și persoanelor apropiate
Competența de a asigura în mod
independent calitatea îngrijirii
medicale și evaluarea acesteia
Competența de a asigura o
comunicare profesională exhaustivă
și de a coopera cu membrii altor
profesii din domeniul sănătății
Competența de a analiza calitatea
asistenței acordate pentru a-și
îmbunătăți practica profesională de
asistent medical generalist
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Informații privind gestionarea
Formular
Tip de gestionare
Număr
Statut
Versiune
Ultima actualizare

PQ Notification - Nurses
Notification Driven
2183
Ciornă
1
11/11/2014 11:26

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

TEST AUTHORITY - BE User 1 BE

mail@BEtest1.eu
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