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Saksa


Tapaaminen DAA:ssa ( Deutsche AngestelltenAkademie) Hannoverissa 3.12.2015



Saksassa jokaisessa liittovaltiossa (Bundesland)
on oma järjestelmänsä



Kielivaatimustaso on B2. Hyväksytään vain
kahden kielikoulun todistukset: Goethe-Institut
sekä TELC. B2-tasotodistus oltava ennen kuin
tulee DAA:han täydennyskoulutukseen

Saksa…….


Todistusten oikeellisuuden tarkistaa jokaisessa
Bundeslandissa vain yksi viranomainen (esim.
Niedersächsische Landesamt für Soziales,
Jugend und Familie), jonne lähetetään
alkuperäiset sekä käännökset.



Ennen todistusten lähettämistä täytyy olla
poliisilta rikosrekisteriote, josta ilmenee, ettei
ole mitään estettä ko ammatin harjoittamiseen.



Lisäkoulutusta voi tarjota jokainen
sairaanhoitajakoulu, mutta käytännössä sen
tekee vain muutamat, Niedersachsenissa on DAA

Saksa…….


Sopeutumisaika-toimenpidettä ei yleensä käytetä,
joillekin uuden koulutuksen käyneille Kroatiasta



Jokainen tekee yksilöllisesti moduuleista tarvittavat
osat (vrt. HOPS). Jokainen voi aloittaa, kunhan
todistukset, kielitaso ja rikosrekisteri ovat ok. Ei ole
pääsykoetta. On osoitettava, että Hepatitis-Brokote on voimassa.



9 kuukauden koulutus ( 1000 tuntia) maksaa 5200€
ja se sisältää kaikki moduulit

Saksa…….
DAA:n lisäkoulutukseen kuuluu seuraavat viisi moduulia:
1)Hoitotyö ja hoitotiede (Pflege und
Pflegewissenschaft)
2)Luonnontieteet ja lääketiede ( Naturwissenschaften
und Medizin)
3)Psykologia ja yhteiskuntatieteet ( Geistes- und
Sozialwissenschaften)
4)Laki, politiikka ja taloustieteet (Recht, Politik,
Wirtschaft)
5)Harjoittelu luokkatilassa
ja 2 harjoittelua á 6 viikkoa, toinen vanhusten
hoitopaikassa, toinen sairaalassa.

Saksa…….
Lisäkoulutuksen jälkeen on suoritettava
valtakunnallinen koe (sama, jonka myös
saksalaiset sairaanhoitajaopiskelijat suorittavat).
Kokeen voi tehdä kerran. Jos hylätään, voi koettaa
uusia 12 kuukauden päästä.
-

suullinen koe

-

käytännön koe

-

kirjallinen koe korvautuu todistusten kautta

-

ei anneta numeroarviointia, vaan
hyväksytty/hylätty

Iso-Britannia


kaikki tieto löytyy tästä (Nursing and Midwifery
Council)



https://www.nmc.org.uk/registration/joining-theregister/trained-outside-the-eueea/



Nurses


Adult nursing ( general nurse)



Mental health nursing



Learning disabilities nursing



Children’s nursing



Midwives



Specialist community public health nurses (SCPHN)

Iso-Britannia……..


The Code: Standards of conduct, performance
and ethics for nurses and midwives (NMC, 2015)



kielivaatimus: the International English
Language Testing System (IELTS), vähintään 7
pistettä joka osa-alueelta, testi ei saa olla yli 2v
vanha, suoritettava vaikka englanti olisi
ykköskieli

Iso-Britannia…….


täytyy olla ollut sh-töissä vähintään 1v. valmistumisen
jälkeen



täytyy olla ollut vähintään 10 v koulua ennen shkoulutukseen menoa omassa maassaan



sh-koulutus oltava vähintään 3v ja sisältäen vähintään 500
t harjoittelua



sh-opsissa oltava teoriaa ja harjoittelua:
sisätautien hoitotyö
kirurginen hoitotyö
äitiyshoito

mielenterveystyö
vanhusten hoitotyö
perusterveydenhuolto



.

Iso-Britannia………..


jos todistus ei ole englannin kielinen, se pitää
kääntää englanniksi ja käännökset oltava:


be produced by a certified translator, and



be attached to the original-language version of the
document.



The translator should confirm in English that the
translation is an exact translation of the original
document. The translator should also provide their
contact details (telephone, address and/or email
address).

Iso-Britannia…….
We will not accept an application if the applicant is
a second level nurse or the equivalent, for example,
an enrolled nurse, a licensed practical nurse, a
vocational nurse, a state-certified nurse, a nursery
nurse, a nurse–midwife technician or a nurse aid.
We also will not accept medical qualifications as a
basis for registration. If an applicant has trained as a
doctor or a medical technician in their home country,
they will not be eligible to register with us, even if
this qualification allows them to carry out the duties
of a nurse in their home country.

The training programme must have been entirely
focused on nursing.

Iso-Britannia……


Kompetenssitestaus netissä (theoretical
practice-based knowledge. The test provider,
Pearson VUE ), jonka voi tehdä 2 kertaa. Jos ei
läpäise, pitää odottaa 6 kk



The objective-structured clinical examination
(OSCE) testaa clinical knowledge. Voidaan
suorittaa vain University of Northamptonissa.
Sen voi tehdä kerran. Jos ei läpäise, pitää
odottaa 6 kk

Iso-Britannia…….
Testataan:


Nursing – nature and ethics of the profession, general
nursing principles, nursing principles in relation to:
medicine, surgery, child care and paediatrics, maternity
care, mental health and psychiatry, care of the old and
geriatrics.



Basic sciences – anatomy and physiology, pathology,
bacteriology, virology and parasitology, biophysics,
biochemistry and radiology, dietetics, hygiene, preventive
medicine, health education and pharmacology



Social sciences – sociology, psychology, principles of
administration, principles of teaching, social and health
legislation and legal aspects of nursing

Domain 1: Professional values
Domain 2: Communication and interpersonal skills
Domain 3: Nursing practice and decision-making

Domain 4: Leadership, management and team working

Iso-Britannia……


koko prosessi maksaa:


Application for nursing/midwifery £140



Part 1 test of competence (CBT) £130



Part 2 test of competence (OSCE) £992



Admission onto our register £153



Total £1415



Rekisteröinti on uusittava vuosittain



Joka kolmas vuosi on osoitettava ammattitaito

Lisää tulossa myöhemmin


Sillä välin voi katsoa itse mm. NARICista

http://ec.europa.eu/education/tools/naric_fi.htm


Ruotsi



Tanska



Belgia



ym.
KIITOS!

