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1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

Η Τσεχική Δημοκρατία είναι μια ηπειρωτική χώρα που βρίσκεται στη Κεντρική Ευρώπη 

και συνορεύει με τη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και την Αυστρία. Έχει έκταση 78 

560 km2 και πληθυσμό 10.5 εκατομμύρια κατοίκους. Εκτείνεται στην επικράτεια 3 

ιστορικών περιοχών – της Βοημίας, της Μοραβίας και της Σιλεσίας - και το υψηλότερο 

σημείο της είναι η Sněžka - 1 602 m.  

Η πρωτεύουσα της Τσεχίας είναι η Πράγα με 1 280 500 κατοίκους. 

 

Από γεωμορφολογική άποψη, η Τσεχία βρίσκεται στη διασταύρωση 2 οροσειρών. Δυτικά 

και στο κέντρο καλύπτεται από τα τσεχικά υψίπεδα (Šumava, Krušné hory, Krkonoše, 

Jeseníky και άλλα). Τα δυτικά Καρπάθια (Javorníky, Moravskoslezské Beskydy κτλ) 

αγγίζουν το ανατολικό μέρος της χώρας. Από τη συνολική επιφάνεια της Τσεχίας το 67% 

βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 500 m.  

Η επικράτεια της Τσεχίας ακολουθεί το βασικό διαχωρισμό της Ευρώπης κατά μήκος της 

Βόρειας, της Βαλτικής και Μαύρης Θάλασσας.  



Η Τσεχία χωρίζεται σε 14 αυτοδιοικούμενες περιφέρειες και περισσότερες από 6200 

αυτοδιοικούμενες κοινότητες και δήμους. Οι περιφέρειες και οι δήμοι / κοινότητες 

διοικούνται από αιρετά συμβούλια. Οι επικεφαλής των περιφερειών είναι κυβερνήτες, των 

μητροπολιτικών δήμων οι δήμαρχοι και των άλλων πόλεων και κοινοτήτων επίσης 

δήμαρχοι.  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

Η Τσεχική Δημοκρατία έχει 6 εθνικά σύμβολα: ένα εκτενές εθνόσημο, ένα συντετμημένο 

εθνόσημο, την εθνική σημαία, τη σημαία του Προέδρου της Δημοκρατίας, την κρατική 

σφραγίδα και τον εθνικό ύμνο <<Εκεί που βρίσκεται η πατρίδα μου>>. Η επίσημη γλώσσα 

είναι η Τσεχική.   

                  

 

 

 

 

 

ένα εκτενές εθνόσημο,        ένα συντετμημένο εθνόσημο,               η εθνική σημαία 

 

 

,  

 

 

 

 

 

 

η σημαία του Προέδρου της Δημοκρατίας,     η κρατική σφραγίδα  

 

και τον εθνικό ύμνο <<Εκεί που βρίσκεται η πατρίδα μου>>    

https://www.youtube.com/watch?v=e12rGRO4JuA. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=e12rGRO4JuA


Στο παρελθόν ο Tomáš Garrigue Masaryk ήταν ο πρώτος Πρόεδρος μετά τη δημιουργία 

της Τσεχοσλοβακίας. Στη σύγχρονη ιστορία όμως, πρώτος πρόεδρος της Τσεχίας ήταν 

ο Václav Havel ενώ σήμερα είναι ο Milos Zeman.     

 

 

 

 

 

 

 

ο Václav Havel                       ο πρόεδρος της Τσεχίας Milos Zeman 

 

ΩΡΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 

Το κλίμα είναι εύκρατο στην Τσεχία, ενδιάμεσο ανάμεσα στο ηπειρωτικό-ορεινό και το 

ωκεάνιο-μεσογειακό. Είναι τυπική η εναλλαγή των 4 εποχών, που συνοδεύεται από 

σημαντικό επηρεασμό του τύπου και των γνωρισμάτων του κλίματος. 

Η Τσεχία ανήκει στην ίδια ζώνη ώρας με άλλες σημαντικές πόλεις όπως το Βερολίνο και 

η Βιέννη - +1 ώρα από το Γκρίνουιτς. Κατά τη διάρκεια της λεγόμενης θερινής ώρας 

(31.3.-31.10.), η διαφορά γίνεται + 2 ώρες.  

 

Βιβλιογραφία:   

1/ MARADA, Miroslav, Martin HANUS a Tereza KOCOVÁ. Zeměpis 9: pro základní školy 

a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2017.   

2/ NOVÁK, Svatopluk, Vladimír ŠTEFL, Josef TRNA a Martin WEINHÖFER. Zeměpis: 

učebnice. 5. aktualizované vydání. Ilustroval Hana BERKOVÁ. Brno: Nová škola, 2017. 

Duhová řada.      

  

 

 

 

 

 



2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Η πρώτη καταγεγραμμένη κρατική δομή στην επικράτεια της σημερινής Τσεχίας ήταν η 

τριπλή ένωση της αυτοκρατορίας Sam. Τον 9ο αιώνα, σχηματίστηκε η μεγάλη 

αυτοκρατορία της Μοραβίας, που εξελίχθηκε αργότερα στο βασίλειο της Τσεχίας. Από 

την περίοδο του Καρόλου IV αποτέλεσε τη γη του στέμματός της Βοημίας. Ακολούθησε 

σταδιακή ενσωμάτωση στη μοναρχία των Αψβούργων.   

Μετά τη διάλυση της Αυστρο-Ουγγαρίας το 1918, σχηματίστηκε η Τσεχοσλοβακία ως 

ενιαίο κράτος με δημοκρατικό πολίτευμα. Το 1939 η επικράτεια της σημερινής Τσεχίας 

κατελήφθη από το Γερμανικό στρατό και εγκαταστάθηκε το προτεκτοράτο – μαριονέτα 

της Βοημίας και Μοραβίας. 

Η Τσεχοσλοβακία αποκαταστάθηκε ως δημοκρατικό κράτος το 1945.  Η Σοσιαλιστική 

Δημοκρατία της Τσεχοσλοβακίας μετατράπηκε σε ομοσπονδία το 1969 υπό 

κομμουνιστικό έλεγχο. Η αντίσταση στον ολοκληρωτισμό και η πορεία προς εξομάλυνση 

σταδιακά αυξήθηκαν και κορυφώθηκαν με τη λεγόμενη Βελούδινη Επανάσταση στις 17 

Νοέμβρη 1989, η οποία ανέτρεψε το κομμουνιστικό καθεστώς και επέτρεψε την 

αποκατάσταση της δημοκρατίας και τη φιλελευθεροποίηση της οικονομίας. 

Στο τέλος του 1992, η ομόσπονδη δημοκρατία της Τσεχίας και της Σλοβακίας διαλύθηκε 

ως κράτος 2 εθνικοτήτων και δημιουργήθηκαν αντ’ αυτής 2 νέα κράτη: οι δημοκρατίες της 

Τσεχίας και της Σλοβακίας. 

  

Βιβλιογραφία:   

1/ Dějepis 9: pro základní školy a víceletá gymnázia. 2., upravené vydání. Plzeň: Fraus, 

2017-.  

2/ Dějepis: 6.-9. ročník. 4. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 

Učební osnovy základní devítileté školy.  

3/ HLAVAČKA, Milan a Petr ČORNEJ. Dějepis pro gymnázia a střední školy. Druhé 

vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 



3. ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η Τσεχία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία σε ένα σύστημα πλουραλιστικό – 

πολυκομματικό. Η νομοθετική εξουσία ασκείται μέσω εκλεγμένων αντιπροσώπων στο 

Κοινοβούλιο, που διαθέτει 2 σώματα: τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. Η 

εκτελεστική εξουσία στην Τσεχία μοιράζεται ανάμεσα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και 

την κυβέρνηση. Ο Πρόεδρος εκλέγεται για μια περίοδο 5 ετών, με μέγιστο 2 συνεχόμενων 

θητειών. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τη χώρα στο εξωτερικό, είναι ο ανώτατος διοικητής 

των ενόπλων δυνάμεων, διορίζει την κυβέρνηση, τους δικαστές, το διοικητικό συμβούλιο 

της Κεντρικής Τράπεζας και μερικούς ακόμη αξιωματούχους. Ο Πρόεδρος μπορεί να είναι 

οποιοσδήποτε πολίτης με εκλογικά δικαιώματα άνω των 40 ετών. Για την εκλογή του 

πραγματοποιείται απευθείας εκλογή από τους πολίτες σε 2 γύρους, με τους 2 

υποψήφιους που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους στον πρώτο να περνούν στο δεύτερο 

γύρο.  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Το φάσμα πολιτικών κομμάτων στην Τσεχία περιλαμβάνει και δεξιά και αριστερή πολιτική 

σκέψη. Η φύση της αριστερής ιδεολογίας καθορίζεται μέσω κινημάτων και τάσεων όπως 

ο σοσιαλισμός, ο φιλελευθερισμός, ο ανθρωπισμός και η πολυπολιτισμικότητα, η ισότητα 

των φύλων και η έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος - εκπρόσωποι: το KSČM 

(Κομμουνιστικό Κόμμα) και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (CSSD).  

Τα χαρακτηριστικά της δεξιάς βασίζονται στα δικαιώματα προστασίας της ιδιοκτησίας – 

την αρχή της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, την προσήλωση στο δυτικό πολιτισμό και 

συντηρητικές αξίες – με εκπροσώπους το ODS (Αστικό Δημοκρατικό κόμμα) και το TOP 

09 (Δημοκρατικό κόμμα).  

Αυτή την περίοδο ολοκληρώνεται ένας συνασπισμός 3 πολιτικών κομμάτων: CSSD, 

KDU-CSL και ANO που είχε κάποιες επιτυχίες στη διακυβέρνηση. Το ΑΕΠ αυξήθηκε, η 

ανεργία μειώθηκε – οι μισθοί αυξήθηκαν, η χώρα ήταν ανάμεσα στις πιο ασφαλείς, 

βελτιώθηκαν οι συνθήκες για τις επιχειρήσεις και για τη δημιουργία νέων οικογενειών.  

Στο τέλος Οκτωβρίου 2017 διεξήχθησαν εκλογές για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και οι 

ψηφοφόροι έδειξαν ξεκάθαρα τη δυσαρέσκειά τους. Ο νικητής των εκλογών σε όλες τις 

περιφέρειες και περιοχές ήταν το κίνημα ANO με πρόεδρο τον Andrej Babis. Τα 

αποτελέσματα δημοσκόπησης μεταξύ των Τσέχων πολιτών υποδεικνύουν ότι 

συντάσσεται με τη δεξιά το 35.4%, με την αριστερά το 26.9% και περισσότερο με τον 

κεντρώο χώρο το 27.4% όσων ανταποκρίθηκαν.  

 

 

 

 



Βιβλιογραφία:   

1/ Political situation in CZE. Available from: 

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%BD_syst%C3%A9m_%C4%8Ceska  (2018-

02-14)  

2/ Political system in CZE. Available from:  

http://www.czech.cz/cz/Objevte-CR/Faktao-CR/Politika/Politicky-system-Ceske-

republiky  (2018-02-14)  

3/ Political situation in CZE. Available from:  

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/VYSLEDKY-VOLEB-

DOPOSLANECKE-SNEMOVNY-CR-2017-509113   (2018-02-14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Η οικονομία της περιοχής της Τσεχίας παραδοσιακά ανήκει στις πιο αναπτυγμένες στην 

Ευρώπη. Το ΑΕΠ είναι εφάμιλλο των αναπτυγμένων κρατών του κόσμου. Η οικονομία 

της Τσεχίας είναι η 16η μεγαλύτερη στην ΕΕ, μπροστά από την Πορτογαλία και την 

Ελλάδα και φθάνοντας στα επίπεδα της Ιταλίας και της Ισπανίας. Η Τσεχία ανήκει στις 22 

πιο αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Το Μάρτιο του 2016, η Τσεχία πέτυχε το 

χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ. 

ΝΟΜΙΣΜΑ 

Το νόμισμα που χρησιμοποιεί η Τσεχία είναι η Τσεχική κορώνα (CZK). Εκδίδεται από την 

Κεντρική Τράπεζα της Τσεχίας και η ισοτιμία της διαμορφώνεται ελεύθερα. 

  

 

 

 

Τσεχικές κορώνες 

Μια πρόσφατη τιμή ισοτιμίας για την κορώνα (20.11.2017):    

- 1EUR  = 25,57 CZK  

- 1$        =  21,70 CZK    

ΜΙΣΘΟΙ 

Ο ελάχιστος μισθός στην ΕΕ συνήθως ορίζεται στο μισό του μέσου μισθού ή είναι περίπου 

διπλάσιος από το ελάχιστο όριο διαβίωσης. Στην Τσεχία δεν ίσχυε πάντα αυτό, καθώς το 

2007 ο ελάχιστος μηνιαίος μισθός ήταν CZK 8 000 (EUR 316). Ο τελευταίος αυξήθηκε 

σταδιακά με κυβερνητικούς κανονισμούς μέχρι το σημερινό ποσό που είναι CZK 12 200 

(EUR 481).  

Οι μισθοί βελτιώνονται σταδιακά στην Τσεχία. Καθώς το ΑΕΠ αυξάνει και η ανεργία 

μειώνεται, αυξάνονται παράλληλα και οι μισθοί. Το δεύτερο τρίμηνο του 2017, ο μέσος 

μικτός μηνιαίος μισθός έφθασε τις CZK 29 346 (EUR 1158), που είναι πάνω από CZK 2 

000 περισσότερο από την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Ωστόσο, ο μέσος μισθός είναι 

λιγότερο από τα 2/3 αυτού και η αύξηση του πραγματικού μισθού αντισταθμίζει την 

αύξηση του πληθωρισμού. 

Μέσος μισθός ενός δασκάλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 25 735 CZK (EUR 1007)  

Μέσος μισθός ενός γιατρού: 58 000 Kč (EUR 2269)  

Μέσος μισθός ενός νοσηλευτή: 22 478 Kč (EUR 879)  



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Στην Τσεχία διακρίνονται 4 είδη συντάξεων: γήρατος, αναπηρίας, χηρείας και ορφανών.  

Οι βασικές προϋποθέσεις για λήψη σύνταξης γήρατος είναι ηλικία 65 ετών και 35 έτη 

εργασίας με εισφορές στο ταμείο συνταξιοδότησης. Αν δεν πληρούνται αυτοί οι όροι, ο 

υπολογισμός του ποσού σύνταξης μειώνεται αντίστοιχα.  

Το Σεπτέμβριο του 2016, η μέση σύνταξη γήρατος αντιστοιχούσε σε CZK 11 441 (EUR 

436), με τους άνδρες να λαμβάνουν κατά μέσο όρο CZK 12 643 (EUR 499) και οι γυναίκες 

CZK 10 383 (EUR 410) - περίπου 2,400,000 άτομα λάμβαναν σύνταξη. Ωστόσο, αυτός ο 

αριθμός αφορά μόλις λίγο πέραν του 1/3 του συνόλου των ατόμων που έχουν αποσυρθεί 

από τον εργασιακό βίο. 

Σύνταξη ανικανότητας χορηγείται σε 3 βαθμούς βαρύτητας αναπηρίας αναλόγως του 

ποσοστού απώλειας ικανότητας για εργασία.  

Η σύνταξη χηρείας χορηγείται μετά το θάνατο ενός εκ των συζύγων. 

Σύνταξη ορφανών χορηγείται στα τέκνα κάτω των 18 ετών ή σε μαθητές κάτω των 26 

που έχασαν τον 1 ή και τους 2 γονείς.  

  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΓΑΘΩΝ 

Η σύγκριση τιμών αγαθών, ενέργειας, υπηρεσιών, υγείας και άλλων προϊόντων είναι 

πολύ δύσκολη. Υα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι μισθοί στην Τσεχία και στο εξωτερικό 

σε ευρώ. Κάποια τρόφιμα και καταναλωτικά αγαθά είναι φθηνότερα από γειτονικές χώρες, 

γεγονός που εκμεταλλεύονται κάτοικοι περιοχών κοντά στα σύνορα πραγματοποιώντας 

συχνές αγορές. Ωστόσο, πολλές τιμές είναι συγκρίσιμες. Η Τσεχία είναι φθηνότερη, για 

παράδειγμα, σε τιμές μπύρας, τσιγάρων, πετρελαίου, ενοικίων, υγειονομικής φροντίδας 

και φαρμάκων.  

Οι τιμές καυσίμων στην Τσεχία αλλάζουν συνεχώς, με το 1 λίτρο του πετρελαίου κίνησης 

να κοστίζει σήμερα περίπου 29,30 CZK (EUR 1,15) και της βενζίνης 30,30 CZK (EUR 

1,19).  

 

 

 

 

 

   

     

πιπεριές          

18 CZK/kg 

(EUR 0,71) 

πιπεριές          

90 CZK/kg 

(EUR 3,55) 

ντομάτες        

68 CZK/kg 

(EUR 2,68) 



 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

,  

  

 

 

 

μπανάνες        

30 CZK/kg 

(EUR1,18) 

πορτοκάλια          

30 CZK/kg 

(EUR 1,18) 

κοτόπουλο           

69 CZK/kg 

(EUR 2,72) 

χοιρινό             

120 CZK/kg 

(EUR 4,74) 

ημι-

αποβουτυρωμ

ένο γάλα    19 

CZK/l 

(EUR0,75) 

αυγά 10 

τεμάχια        
55 CZK/  

(EUR 2,17) 



ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Τα πιο διάσημα προϊόντα της Τσεχίας περιλαμβάνουν το γυαλί, του οποίου η παραγωγή 

εξελίχθηκε ήδη από το 13ο αιώνα. Αποτελείται από το ορυκτό κρύσταλλο και το 

τεμαχισμένο γυαλί. Η μάρκα Moser έχει την καλύτερη ποιότητα τσέχικων κρυστάλλων. 

Επίσης παγκοσμίως γνωστή είναι η πορσελάνη με κρεμμυδοειδές πρότυπο και η 

πορσελάνη Thun από το Karlovy Vary, όπως και προϊόντα κατασκευασμένα από 

τσέχικους πολύτιμους λίθους που λαμβάνουν σχήμα μετά την πολύ υψηλής ποιότητας 

επεξεργασία από τεχνίτες και χρυσοχόους, με έως και 3 500 διαφορετικά σχέδια. Γυναίκες 

σε όλο τον κόσμο επιλέγουν να στολίζονται με τσέχικα κοσμήματα. 

 

 

 

 

 

Τα πιο δημοφιλή και διάσημα προϊόντα της Τσεχίας αφορούν μπύρες και 

ειδικά τις ποικιλίες Pilsner Urquell και Budweiser Budvar.   

Στα διάσημα ποτά ανήκει και η Carlsbad Becherovka – ένα λικέρ που χαρακτηρίζεται και 

ως η 13η πηγή του Karlovy Vary Spa, καθώς και το μεταλλικό νερό Mattoni.   

Μια σπεσιαλιτέ της Τσεχίας είναι το τυρί Olomouc, που παράγεται για πάνω από 500 

χρόνια. 

Σε βιομηχανικά προϊόντα, πρέπει να αναφέρουμε τα αυτοκίνητα Škoda  με μια παράδοση 

άνω των 100 ετών της Škoda Holding a.s., που είναι η διάδοχος της επώνυμης 

παραδοσιακής βιομηχανίας Škoda Plzeň. Κατασκευάζει μεγάλο εύρος μέσων μεταφοράς, 

π.χ. το Škoda Ineken 10T τραμ που κινείται σε πολλές μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο.  

   

Από την οπτική των εξαγώγιμων προϊόντων, δεν πρέπει να παραλείψουμε το μεγαλύτερο 

παραγωγό πιάνων στην Ευρώπη – Petrof και το γίγαντα των υποδημάτων Bata  - με 50 

μονάδες παραγωγής και παρουσία σε 68 χώρες.  



    

 

 

 

 

 

 

Βιβλιογραφία:      

1/ Typical czech products. Available from: www.czech.cz     (2018-02-14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 

Στην επικράτεια της Τσεχίας ζουν αλλοδαποί σε ποσοστό 5.1% του γενικού πληθυσμού, 

δηλαδή περίπου μισό εκατομμύριο άτομα από 161 χώρες. Η μεγαλύτερη ομάδα 

αλλοδαπού πληθυσμού προέρχεται από τη Σλοβακία και ακολουθεί η Ουκρανία, η 

Ουγγαρία, η Γερμανία και η Ρωσία. 

Ορισμένοι Τσέχοι θεωρούν τους ξένους κίνδυνο για την ασφάλειά τους. Αυτή η νοοτροπία 

έχει αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της μεταναστευτικής κρίσης. Ωστόσο, 

παρόλα αυτά, δεν υπάρχει κατάσταση εθνοτικής έντασης στην Τσεχία. Οι Τσέχοι 

αναμένουν οι ξένοι να αφομοιωθούν στο τσεχικό περιβάλλον. Πιστεύουν ότι οι ξένοι θα 

πρέπει να προσαρμοστούν κατά το δυνατόν περισσότερο στις συνήθειές τους, να 

μπορούν να μιλήσουν τσέχικα και να εργαστούν στην επικράτεια της Τσεχίας. Οι Τσέχοι 

συμπαθούν πολύ τους Σλοβάκους λόγω της μακράς συμβίωσης, της κοινής ιστορίας, της 

παρόμοιας γλώσσας κτλ.  

Μια σημαντική κοινότητα στην Τσεχία είναι οι Βιετναμέζοι. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη 

κοινότητα, λόγω της μετανάστευσης που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950. Η κατάσταση 

των Βιετναμέζων σήμερα δεν είναι τόσο κακή σήμερα όσο παλαιότερα και η δημοτικότητά 

τους ανεβαίνει. Οι Βιετναμέζοι είναι μια πολύ κλειστή κοινότητα που δεν θέλουν ξένους 

να έχουν πρόσβαση στην ιδιωτική τους ζωή και διατηρούν τις παραδόσεις και τα έθιμά 

τους. Η αλλαγή λαμβάνει χώρα στη νέα γενιά, που ενσωματώνεται με μεγάλη επιτυχία 

στην Τσεχική κοινωνία και καταργεί τους γλωσσικού και πολιτιστικούς φραγμούς. Αυτοί 

παραμένουν μόνο στην παλαιότερη γενιά. 

Η πολυπληθέστερη εθνική μειονότητα στην Τσεχία είναι οι Ρωμά. Με βάση εκτιμήσεις 

από το 2003, υπάρχουν περίπου 300 000 στη χώρα. Οι Ρωμά έχουν την εθνική τους 

γλώσσα, ενώ τα έθιμα και η νοοτροπία τους διαφέρουν από την πλειοψηφία του 

πληθυσμού. Ζουν στην επικράτεια της Τσεχίας από το 14ο αιώνα και είναι η ομάδα που 

επηρεάζεται περισσότερο σήμερα από τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ως αποτέλεσμα, έχουν 

χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, υψηλή εγκληματικότητα και ανεργία. Αίτιο της ανεργίας είναι 

επίσης και το μη σωστά οργανωμένο σύστημα πρόνοιας, που οδηγεί στο να συμφέρει 

κάποια άτομα να λαμβάνουν επίδομα παρά να εργάζονται. Μεγάλη μερίδα των Τσέχων 

είναι αντι-Ρωμά, γεγονός που οφείλεται, μεταξύ άλλων, σε προβληματικές σχέσεις 

γειτονίας, θόρυβο και ταραχές και στον εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής των Ρωμά.  

Η Τσεχία είναι η πιο εκκοσμικευμένη χώρα στην Ευρώπη και έχει το δεύτερο χαμηλότερο 

ποσοστό πολιτών που ανήκουν σε κάποια θρησκεία. Στην ιστορία τους, οι περιοχές της 

Τσεχίας είχαν σύνθετη σχέση με την Εκκλησία. Μια από τις πιο περίπλοκες περιόδους 

ήταν το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, όταν η υπάρχουσα ζωντανή Εκκλησία καταπιέστηκε 

από το κομμουνιστικό καθεστώς. Μετά την πτώση του καθεστώτος το 1989, υπήρξε 

αναγέννηση και η θρησκεία ξαναέγινε μέρος της δημόσιας ζωής. Όμως η πλειοψηφία του 

πληθυσμού είχε μεγάλες προσδοκίες για τη νέα θέα της Εκκλησίας στην κοινωνική ζωή 

και επειδή δεν επαληθεύθηκαν (π.χ. για τη διευθέτηση αιτημάτων αποκατάστασης 

περιουσιών ή εσωτερικής κάθαρσης από περιόδους συνεργασίας με το κομμουνιστικό 



καθεστώς κτλ) μέρος της κοινωνίας αποσύρθηκε από την Εκκλησία και η δημόσια 

σημασία της θρησκείας μειώθηκε. 

Με βάση το νόμο 308/91 ένας πολίτης της Τσεχίας μπορεί να ομολογεί, να μετέχει και να 

προάγει οποιοδήποτε δόγμα. Κανένας όμως δεν πρέπει να πιέζεται να μετέχει ή να απέχει 

από τη θρησκεία.  

Σήμερα, οι περισσότεροι πολίτες δεν θέλουν παρεμβάσεις της Εκκλησίας στην πολιτική 

και οικονομική ζωή της χώρας. Το έργο της Εκκλησίας αναδεικνύεται στη φιλανθρωπία. 

Οι περισσότεροι πολίτες πιστεύουν ότι οι Εκκλησίες πρέπει να είναι οικονομικά 

ανεξάρτητες και μόνο ένα μικρό ποσοστό θωρεί ότι πρέπει να χρηματοδοτούνται από το 

κράτος.  

  

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 2011 

Καθολικοί      1 150 000  (περίπου 11 % του πληθυσμού)  

Ευαγγελική Εκκλησία αδελφών Τσέχων   50 000  

Εκκλησία των Τσεχοσλοβάκων Ουσσιτών  39 000  

Ορθόδοξη Εκκλησία      27 000  

Μάρτυρες του Ιεχωβά     13 000  

Αδελφότητα Εκκλησίας    10 000  

Χριστιανικές κοινότητες     10 000  

Εβραίοι       15 000   

Μουσουλμάνοι      3 500  

Βουδιστές      6 000   

  

Σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια, ο αριθμός των πιστών στην Τσεχία είναι ο ίδιος 

σήμερα, αλλά ο αριθμό των ατόμων που συντάσσονται με τους μεγαλύτερους 

εκκλησιαστικούς φορείς μειώνεται. Υπάρχει δηλαδή αυξημένο ενδιαφέρον για μικρότερες 

και εναλλακτικές θρησκευτικές ομάδες. 

  

 

 

 

 



ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ 

Οι Χριστιανοί είναι η μεγαλύτερη κοινότητα της Τσεχίας. Γεωγραφικά οι περισσότεροι 

ζουν στην Νότια Μοραβία, μετά στη Νότια Βοημία και στο νότιο μέρος της Vysočina. Οι 

λιγότεροι πιστοί βρίσκονται στη Βόρεια Βοημία. Το μεγαλύτερο ποσοστό πιστών 

βρίσκεται σε μικρές κοινότητες με έως 200 κατοίκους. Λιγότεροι άνθρωποι είναι πιστοί σε 

πόλεις με 50 000 ως 100 000 κατοίκους. Υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών πιστών 

παρά ανδρών και οι μεγαλύτερες ηλικίες κυριαρχούν. Οι περισσότεροι πιστοί άνδρες και 

γυναίκες ανήκουν σε ηλικίες 60-70 +. Στην κατηγορία των σαραντάρηδων, το ποσοστό 

πιστών είναι 20%. Από πλευράς μόρφωσης, οι περισσότεροι πιστοί έχουν δευτεροβάθμια 

επαγγελματική εκπαίδευση και οι λιγότερο πιστοί είναι τα άτομα πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης.  

Περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι μετέχουν τακτικά στη λειτουργία. Ωστόσο, οι 

περισσότεροι πιστοί πηγαίνουν στην εκκλησία μόνο σε γιορτές (Πάσχα, Χριστούγεννα) ή 

σε σημαντικά γεγονότα της ζωής (γέννηση, γάμος, θάνατος). Μόνο 37% των ζευγαριών 

πραγματοποιούν θρησκευτικό γάμο.  

Εκκλησίες υπάρχουν σε κάθε χωριό. Η είσοδος στους χώρους αυτούς δεν επιτρέπεται 

μόνο σε πιστούς, αλλά επίσης και σε μη πιστούς ή άτομα που ανήκουν σε άλλα δόγματα. 

Οι μη πιστοί επισκέπτονται εκκλησίες την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων στο 

πλαίσιο τουρισμού, καθώς οι εκκλησίες θεωρούνται μέρος της ιστορικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς της Τσεχίας. Όταν εισέρχεται κανείς σε εκκλησία, απαιτείται σεμνή 

ενδυμασία, δηλαδή μακρά παντελόνια, καλυμμένοι ώμοι και αφαίρεση καπέλου από τους 

άνδρες. Ωστόσο τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού γίνονται ανεκτά πιο άνετα ρούχα π.χ. 

κοντά παντελόνια.  

Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο σύμβολο της χριστιανικής πίστης είναι ο σταυρός που 

συνήθως φοριέται ως περιδέραιο. Αυτό το σύμβολο όμως φοριέται στην Τσεχία όχι μόνο 

από πιστούς, αλλά και από μερικούς μη πιστούς και αυτή η συνήθεια είναι ανεκτή στην 

κοινωνία. Σε κρατικά κτίρια και σχολεία δεν χρησιμοποιείται ο σταυρός ή άλλο χριστιανικό 

σύμβολο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ 

Οι Εβραίοι της Τσεχίας ανήκουν στον πληθυσμό των Εβραίων Ashkenazi. Οι πρώτοι 

Εβραίοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της σημερινής Τσεχίας το 10ο αιώνα. Ωστόσο ήταν 

υπό πίεση, που πολλές φορές εξελίχθηκε σε μαζική σφαγή ή εκδίωξη των Εβραίων. Η 

κατάσταση βελτιώθηκε μόνο την περίοδο του Διαφωτισμού. Μια κρίσιμη αλλαγή συνέβη 

κατά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν 80 000 Εβραίοι της Τσεχίας δεν επέζησαν από το 

ολοκαύτωμα. Ως αποτέλεσμα του κομμουνιστικού καθεστώτος, ο αριθμός των Εβραίων 

συνέχισε να μειώνεται. Σήμερα, περίπου 15-20 000 Εβραίοι ζουν στην Τσεχία. Υπάρχουν 

10 Εβραϊκές κοινότητες στην Τσεχία και η λειτουργία διεξάγεται σε διάφορες συναγωγές 

διεσπαρμένες σε όλη τη χώρα (η Πράγα έχει 4 συναγωγές).     

  

 

 

 

 

 

ΙΣΛΑΜ 

Το Ισλάμ δεν έχει μεγάλη παρουσία στην Τσεχία και αφορά 

κυρίως μετανάστες. Μόνο ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού των μουσουλμάνων έχουν 

προσηλυτιστεί από άλλη θρησκεία. Τζαμιά σε λειτουργία υπάρχουν στην Πράγα και το 

Brno.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μεγάλη συναγωγή 

του Plzen  

 

Τζαμί στην Πράγα 



ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ 

Η μειονότητα των Βιετναμέζων, ανήκουν στον κλάδο του Mahayana Βουδισμού. Στην 

Τσεχία βουδιστικός ναός υπάρχει στο Varnsdorf και 3 Κορεατικοί Βουδιστικοί ναοί στην 

Πράγα και το Brno. Οι Τσέχοι Βουδιστές ακολουθούν κυρίως τον Vajraya, δηλαδή τον 

Θιβετιανό, Βουδισμό. 

  

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Η τσεχική εκπαίδευση είναι κοσμική. Σε ορισμένα σχολεία (εκκλησιαστικά) τα θρησκευτικά 

διδάσκονται ως μάθημα επιλογής, αλλά δεν διατηρούνται ακριβή μητρώα του αριθμού 

των μαθητών. Τα παιδιά μπορούν επίσης να πάνε κατηχητικό στην ενορία τους. Η 

μεγαλύτερη παρουσία πνευματικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων της ζωής 

παρατηρείται στα σχολεία Waldorf.  
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6. ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 

 

Υπάρχουν 12 επίσημα αναγνωρισμένες αργίες στην Τσεχία:  

Πρωτοχρονιά (1.1.)  

Μεγάλη Παρασκευή 

Δευτέρα του Πάσχα 

Εργατική Πρωτομαγιά (1.5.)  

Ημέρα της Νίκης (8.5.)  

Η ημέρα των Σλάβων Διαφωτιστών Κυρίλλου και Μεθοδίου (5.7.)  

Ημέρα της καύσης του άρχοντα Jan Hus (6.7.)  

Ημέρα της Τσεχικής Δημοκρατίας (28.9.)  

Εθνική ημέρα ανεξαρτησίας της Τσεχοσλοβακίας (28.10.)  

Ημέρα Αγώνα για Ελευθερία και Δημοκρατία (17.11.)  

Παραμονή Χριστουγέννων (24.12.)  

Ημέρα Χριστουγέννων (25.12.)  

  

Αυτές οι μέρες είναι αργίες των εργαζομένων, οι μαθητές δεν πηγαίνουν σχολείο και οι 

ώρες λειτουργίας των μεγάλων καταστημάτων είναι μειωμένες ή κλείνουν εντελώς. Οι 

περισσότεροι κάτοικοι της Τσεχίας εορτάζουν αυτές τις μέρες είτε ως παράδοση (βλ. 

επόμενες ενότητες για Χριστούγεννα και Πάσχα) είτε απλά τις θεωρούν διακοπές. Κυρίως 

περνούν τη μέρα με οικογένεια και φίλους. Στις δημόσιες αργίες οργανώνονται ημερίδες 

με κονσέρτα και ειδικές εκθέσεις. Διάφορα πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία έχουν 

τροποποιημένο ωράριο λειτουργίας αυτές τις μέρες. Η κρατική τηλεόραση εκπέμπει 

ταινίες και ντοκιμαντέρ που αναδεικνύουν και εξηγούν τη σημασία και, κυρίως, την ιστορία 

που συνδέεται με την αργία. Με αφορμή κάποιες αργίες, αποδίδονται κρατικές τιμές σε 

άτομα που εκπροσωπούν την Τσεχική κοινωνία από όλες τις εκφάνσεις της ζωής, όπως 

επιστήμονες, αθλητές, καλλιτέχνες και άλλοι.  

Ορισμένες χριστιανικές αργίες εορτάζονται από την πλειοψηφία του πληθυσμού της 

Τσεχίας ανεξαρτήτως περιοχής. Η πρώτη μεγάλη γιορτή είναι τα Χριστούγεννα και η 

δεύτερη σημαντικότερη το Πάσχα, αν και για τους Χριστιανούς το Πάσχα είναι η πιο 

σημαντική γιορτή του έτους.  

  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 



Την περίοδο πριν τα Χριστούγεννα ακολουθούνται διάφορες παραδόσεις. Στα 

περισσότερα νοικοκυριά παρασκευάζονται διάφορα είδη χριστουγεννιάτικων γλυκών. Τα 

σπίτια επίσης διακοσμούνται με χριστουγεννιάτικα στεφάνια. Χριστουγεννιάτικες 

διακοσμήσεις υπάρχουν επίσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

σε σπίτια και πλατείες. Σε πολλές πόλεις 

υπάρχουν χριστουγεννιάτικες αγορές, 

κονσέρτα και φωταγωγημένα δέντρα. 

Τραγουδιούνται κλασικά τσέχικα 

κάλαντα, καθώς και τραγούδια 

δημοφιλούς τσέχικης και ξένης μουσικής. 

Στην προ-χριστουγεννιάτικη περίοδο και 

μετά κατά τα Χριστούγεννα οι άνθρωποι 

στέλνουν κάρτες ή, σήμερα, ευχές μέσω 

κινητού τηλεφώνου ή μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. 

    Κλασικά Τσέχικα κάλαντα:   

„ Vánoce, Vánoce přicházejí“    https://www.youtube.com/watch?v=1Upx_hdmtkA  

„ Půjdem spolu do Betléma“  https://www.youtube.com/watch?v=moFy1FvYHf4   

„ Veselé vánoční hody“ 

https://www.youtube.com/watch?v=zQS9fXIqEB4&list=PLsn74HU4tcpmTR88MrEKAR4

NEvRvBDLJ   

„ Narodil se Kristus Pán“   

https://www.youtube.com/watch?v=HGQR2VRvW_8&list=PLsn74HU4tcpmTR88MrEKA

R4NEvRvBDLJ&index=10   

„ Nesem Vám noviny“  



https://www.youtube.com/watch?v=pPxJSLId7ik&index=9&list=PLsn74HU4tcpmTR88M

rEKAR4NEvRvBDLJ   

„ Tichá noc“   

https://www.youtube.com/watch?v=JiLL1NwEX8U&list=PLsn74HU4tcpmTR88MrEKAR

4NEvRvBDLJ&index=3   

 

Μια αξέχαστη παράδοση είναι η ημέρα της Αγίας Βαρβάρας 

στις 4 Δεκεμβρίου, όταν ένα κλαδάκι με κεράσια τοποθετείται 

στο νερό. Το κλαδάκι αυτό αφενός χρησιμεύει για διακόσμηση, 

αλλά επίσης πιστεύεται ότι έχει και μαγικές ιδιότητες. Αν 

παραμένει ανθισμένο την παραμονή των Χριστουγέννων, 

σηματοδοτεί γάμο σύντομα. 

Μια άλλη ειδική παράδοση της Τσεχίας συμβαίνει στις 5 Δεκεμβρίου – η λεγόμενη γιορτή 

Mikuláš – οπότε επισκέπτονται τα παιδιά ο Άγιος 

Νικόλαος, ο διάβολος και ένας άγγελος. Τα παιδιά 

φοβούνται, αλλά την ίδια ώρα αναμένουν πολλά γλυκά, 

φρούτα και μικρά παιχνίδια. Ο Άγιος Νικόλαος ρωτά τα 

παιδιά αν ήταν καλά όλη τη χρονιά. Αν ναι, τα παιδιά 

λαμβάνουν τα δώρα που θέλουν. Αν όχι, ο άγιος 

Νικόλαος και ο άγγελος τα προστατεύουν από το 

διάβολο και την κόλαση. Από αυτούς τους 3 χαρακτήρες 

ο άγιος Νικόλαος είναι ο πιο τυπικός και ο πιο δημοφιλής 

και φορά χαρακτηριστικά ρούχα: τα ράσα του επισκόπου  – ένα μακρύ λευκό ένδυμα, ένα 

κόκκινο και χρυσό πανωφόρι, μια επισκοπή μήτρα (στέμα) και μια μακριά ποιμαντορική 

ράβδο.  

Οι διακοπές των Χριστουγέννων θεωρούνται οι πιο σημαντικές για τους Χριστιανούς, 

αλλά επίσης μια δημόσια γιορτή που σχετίζεται με το τέλος του χρόνου. Αυτές οι μέρες 

είναι επίσημες εθνικές αργίες στην Τσεχία. Οι περισσότεροι αυτή την περίοδο τηρούν τα 

παραδοσιακά έθιμα των Χριστουγέννων. Πολλές παραδόσεις είναι χριστιανικού 

χαρακτήρα, αλλά μερικές προέρχονται από προ-χριστιανικές περιόδους και σχετίζονται 

με τον εορτασμό του ηλιοστασίου. Σήμερα, η αρχική θρησκευτική σημασία των 

Χριστουγέννων έχει μειωθεί. Στην Τσεχία, η κορύφωση των διακοπών των 

Χριστουγέννων είναι στις 24 Δεκέμβρη – την παραμονή των Χριστουγέννων. Τη μέρα 

αυτή οι περισσότεροι άνθρωποι διακοσμούν το χριστουγεννιάτικο δέντρο και τη φάτνη. 

Οι άνθρωποι δίνουν και παίρνουν δώρα που τοποθετούν κάτω από το δέντρο. Τα παιδιά 

πιστεύουν ότι τα δώρα τα φέρνει το θείο βρέφος. Την παραμονή των Χριστουγέννων το 

δείπνο αποτελείται από ψαρόσουπα, πατατοσαλάτα και ψάρι, συνήθως τηγανητό 

κυπρίνο. Μια και η παραμονή των Χριστουγέννων είναι μια γιορτή σχεδιασμένη κυρίως 

για παιδιά, στα περισσότερα σπίτια συνδυάζεται με παρακολούθηση παραμυθιών στην 

τηλεόραση. Οι Τσέχοι προτιμούν κλασικά τσέχικα παραμύθια. Υπάρχουν πολλά 



παραδοσιακά έθιμα, για παράδειγμα, το έθιμο της τοποθέτησης ψαροκόκαλου ή 

νομίσματος κάτω από ένα πιάτο κατά το δείπνο των Χριστουγέννων, επειδή μπορεί να 

φέρει ή να κρατήσει χρήματα στο σπίτι. Τα παιδιά ανάβουν κεράκια μέσα σε κέλυφος 

κάστανου και πετούν ένα παπούτσι μετά το γεύμα και πιστεύουν ότι η μύτη του 

παπουτσιού καθορίζει την πορεία αυτού του ατόμου για την επόμενη χρονιά. Επίσης 

κόβουν μήλα και αναζητούν μέσα σχήμα αστεριού, που προβλέπει καλή υγεία για την 

επόμενη χρονιά. Πολλές οικογένειες επισκέπτονται επίσης κοντινές εκκλησίες για τη 

μεσονύκτια λειτουργία. Μοντέρνες συνήθειες περιλαμβάνουν βόλτες πριν το γεύμα, 

επίσκεψη σε συγγενείς ή επιστροφή του κυπρίνου που αγόρασαν πίσω στο νερό. Μια 

σύγχρονη παράδοση είναι επίσης το φως της Βηθλεέμ, που μεταφέρεται από 

Αυστριακούς προσκόπους σε προσκόπους από το Brno και μετά διανέμεται σε όλη την 

Τσεχία. Το φως διατίθεται μετά σε εκκλησίες, πλατείες κτλ. 

Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς (31 Δεκεμβρίου) είναι εργάσιμη ημέρα, αλλά μεγάλος 

αριθμός πολιτών παίρνουν άδεια αυτή τη μέρα. Όλη η μέρα θεωρείται μια χαρούμενη 

γιορτή για το τέλος του παλαιού έτους και την αρχή του νέου. Οι άνθρωποι ανασκοπούν 

και αξιολογούν τη χρονιά που πέρασε. Οι εορτασμοί ποικίλλουν – από κοινές μεγάλες 

εκδηλώσεις μέχρι απλά οικογενειακές συναντήσεις. Μερικές φορές οι άνθρωποι πάνε 

ταξίδια σε γύρω λόφους και βουνά. Εκεί οργανώνονται συναντήσεις από τοπικές 

κοινότητες. Οι εορτασμοί για την Παραμονή Πρωτοχρονιάς περιλαμβάνουν μενού που 

αποτελείται από διάφορα φαγητά όπως σάντουιτς, ορεκτικά, τυριά, διάφορα τσιπς κτλ. Η 

παραμονή Πρωτοχρονιάς εορτάζεται επίσης με προπόσεις και βεγγαλικά. Πολλές πόλεις 

οργανώνουν πυροτεχνήματα τα μεσάνυκτα ή κατά τη διάρκεια της Πρωτοχρονιάς. 

Νέες παραδόσεις συνδέονται με την Πρωτοχρονιά (1.1.), ενώ οι παλιές τείνουν να 

ξεχαστούν και δεν ακολουθούνται. Μια από αυτές είναι το γνωμικό <<όπως είσαι την 

Πρωτοχρονιά, έτσι θα πάει όλη η χρονιά>>. Σε μερικές οικογένειες σερβίρονται φακές για 

μεσημεριανό για να φέρουν γούρι / οικονομική ασφάλεια. 

Το Πάσχα γιορτάζεται με χριστιανικό πνεύμα, αλλά την ίδια ώρα θεωρείται και γιορτή της 

άνοιξης που γιορτάζει την αφύπνιση της φύσης. Το τετραήμερο του Πάσχα (από 

Παρασκευή μέχρι Δευτέρα) είναι δημόσια αργία. Οι 4 μέρες πριν το Πάσχα έχουν ειδικό 

όνομα: Ash Wednesday, Green Thursday, Good Friday, White Saturday. Σύμφωνα με τις 

χριστιανικές παραδόσεις, μετά τη Μεγάλη Πέμπτη, οι καμπάνες των εκκλησιών σιγούν σε 

όλη τη χώρα και χτυπούν ξανά την Κυριακή του Πάσχα . 

Ο εορτασμός του Πάσχα συνδέεται με πολλά έθιμα που, όπως και τα Χριστούγεννα, 

εφαρμόζονται ανάλογα με τις παραδόσεις κάθε οικογένειας ή περιοχής. Οι περισσότερες 

παραδόσεις του Πάσχα διατηρούνται στην επαρχία και στη Μοραβία, λόγω του 

μεγαλύτερου αριθμού πιστών στις περιοχές αυτές. Τα παραδοσιακά πιάτα της Τσεχίας 

το Πάσχα περιλαμβάνουν το πασχαλινό κέικ με αρνί και γλυκό σε σχήμα σταυρού. Καθώς 

και πιάτα με αρνίσιο κρέας και αυγά. 

Οι χριστιανικές γιορτές συνεχίζονται μέχρι την Κυριακή του Πάσχα. Τη Δευτέρα 

συνηθίζονται περισσότερο παγανιστικά έθιμα. Οι άντρες και τα αγόρια πλέκουν τα 



λεγόμενα „pomlázka“ από κλαδιά νέων ιτιών, που προσφέρουν μετά σε κορίτσια και 

γυναίκες. Αυτό θεωρείται ότι φέρνει στις γυναίκες υγεία, ομορφιά, σοφία και χαρά όλη τη 

χρονιά. Τα κορίτσια και οι γυναίκες δίνουν μετά στα αγόρια και τους άντρες χρωματιστά 

αυγά, που είναι σύμβολο γονιμότητας και ζωτικότητας. Σήμερα διατίθενται επίσης 

σοκολατένια αυγά και άλλα γλυκά. Το βάψιμο των αυγών είναι πολύ διασκεδαστικό, 

υπάρχουν πολλές τεχνικές και μέθοδοι βαφής. 

  

Βιβλιογραφία:   

1/ Traditions in Czech. Available from: https://www.cesketradice.cz/tradice/zima/vanoce  

(2018-02-14)  

2/ Traditions in Czech. Available from: http://ekomarket.cz/content/73--vanoce-vcesku-a-

ve-svete-171212     (2018-02-14)  

3/ Traditions in Czech. Available from: 

https://www.cesketradice.cz/tradice/jaro/velikonoce  (2018-02-14)  

4/ Traditions in Czech. Available from: http://www.czech.cz/cz/Objevte-CR/Zivotnistyl-v-

CR/Tradice/Jak-se-slavi-Velikonoce-v-Cesku  (2018-02-14)  

5/ Traditions in Czech. Available from:  
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7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ   

 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Η βασική ολοκληρωμένη οικογένεια στην Τσεχία αποτελείται από ένα άντρα, μια γυναίκα 

και τα παιδιά τους. Η διευρυμένη οικογένεια στην Τσεχία περιλαμβάνει επίσης άλλους 

συγγενείς – παππού και γιαγιά, θείες, θείους, ξαδέλφια κτλ. Στην παραδοσιακή τσεχική 

οικογένεια, οι σύντροφοι επιλέγουν πολιτικούς ή θρησκευτικούς γάμους, αλλά όλο και πιο 

πολλά ανύπαντρα ζευγάρια μένουν ανύπαντρα τα τελευταία χρόνια. Ειδικά στη νέα γενιά, 

οι οικογένειες από ανύπαντρα ζευγάρια προωθούν συμβιώσεις χωρίς δέσμευση. Στην 

Τσεχία συναντά κανείς επίσης την περίπτωση ατελών οικογενειών, όπου ένας από τους 

γονείς απουσιάζει.  

Οι οικονομικά πιο αδύναμες οικογένειες καταφεύγουν στο κρατικό σύστημα στήριξης, που 

αποτελείται από κοινωνικά επιδόματα για γονείς χαμηλού εισοδήματος, επιδόματα 

ενοικίου και παιδιών. 

Το τσεχικό κράτος προσπαθεί να στηρίξει τη γεννητικότητα, η οποία μειώνεται τα 

τελευταία χρόνια, μέσω της κοινωνικής συνεισφοράς για γέννηση παιδιού. Το ποσό έχει 

οριστεί στις13000 κορώνες, ενώ για πολύδυμη κύηση στις 19 500. Το τσεχικό σύστημα 

προστασίας της οικογένειας είναι επίσης μοναδικό στην Ευρώπη και τον κόσμο στην 

οικονομική στήριξη μονογονιών (κυρίως μητέρες αλλά και πατέρες) επιτρέποντας να 

μείνουν με το παιδί στο σπίτι από τη γέννα μέχρι να κλείσει τα 4 έτη. Το κράτος πληρώνει 

το λεγόμενο επίδομα μητρότητας / πατρότητας. 

1 / Το επίδομα μητρότητας πληρώνεται στη μητέρα για 28 εβδομάδες συνολικά (για 2 ή 

περισσότερες παράλληλες κυήσεις το σύνολο φθάνει τις 37 εβδομάδες), αρχίζοντας από 

6 ως 8 εβδομάδες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού. Το ποσό του επιδόματος 

μητρότητας είναι άμεσα ανάλογο των πρότερων αποδοχών, αλλά αυτές μειώνονται και 

το μέγιστο ποσό επιδόματος έχει όριο. Ο πατέρας του παιδιού μπορεί να αρχίσει άδεια 

πατρότητας το νωρίτερο από την 7η εβδομάδα ζωής του. Το μέσο ποσό είναι περίπου 15 

000 κορώνες.  

2 / Επίδομα πατρότητας –ένας πατέρας που φροντίζει ένα παιδί μέχρι 4 ετών το 

δικαιούται μέχρι ένα μέγιστο ποσό 220 000 κορωνών.  

 

ΓΑΜΟΣ – ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 

Ο γάμος στην επικράτεια της Τσεχίας μπορεί να έχει μορφή πολιτική ή θρησκευτική. Οι 

πολιτικοί γάμοι είναι πιο συχνοί και περιλαμβάνουν μια δημόσια τελετουργία, συνήθως σε 

κλειστό κύκλο στο δημαρχείο σε παρουσία 2 μαρτύρων. Τα τελευταία χρόνια, είναι όλο 

και συχνότεροι οι γάμοι σε ανεπίσημα μέρη – στη φύση, σε πλοία, σε αεροσκάφη κτλ. 

Ωστόσο, είναι απαραίτητη η παρουσία εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου και μαρτύρων. Ο 



αριθμός των καλεσμένων σε γάμο στην Τσεχία είναι συνήθως 30, αλλά ο αριθμός τους 

μπορεί να ποικίλλει σημαντικά. Ειδικά σε μικρότερες πόλεις ή χωριά, γάμοι με 100 

καλεσμένους δεν αποτελούν εξαίρεση. Οι καλεσμένοι της νύφης περιλαμβάνουν τους 

γονείς, αδέλφια και συντρόφους και τα παιδιά τους, θείους και θείες, ξαδέλφια με 

συντρόφους και τα παιδιά τους, συνάδελφοι από τη δουλειά και γείτονες. 

Έθιμο του γάμου: η νύφη θα φορέσει κάτι νέο στην εορταστική αυτή μέρα (νέα αρχή), κάτι 

παλιό (διατήρηση της οικογενειακής παράδοσης), κάτι δανεικό (για να φροντίζουν και 

άλλους) και κάτι γαλάζιο (το χρώμα της πίστης). Μια δημοφιλής παράδοση είναι το 

ψήσιμο της τούρτας του γάμου μέρες πριν την τελετή, που αποτελεί και την προσωπική 

πρόσκληση των καλεσμένων. Ο γαμπρός δεν πρέπει να δει τη νύφη με το νυφικό πριν το 

γάμο επειδή θα της φέρει κακή τύχη.  

Πριν το τραπέζι του γάμου, ο γαμπρός και η νύφη θα μαζέψουν μαζί το σπασμένο πιάτο 

για να δείξουν ότι μπορούν να συνεργαστούν και επίσης επειδή τα θραύσματα φέρνουν 

χαρές. Η δεξίωση του γάμου ξεκινά πάντα με μια πρόποση, συνήθως εκ μέρους του 

πατέρα της νύφης ή του μάρτυρα.  

Όταν οι νεόνυμφοι καθίσουν στο τραπέζι του γάμου, το προσωπικό τυλίγει στο λαιμό τους 

ένα μεγάλο λευκό ύφασμα. Μετά παίρνουν ένα κουτάλι και ταΐζουν ο ένας τον άλλο 

σούπα. Είναι το παραδοσιακό σύμβολο της κοινής ζωής που πρέπει να μοιραστούν 

ισότιμα.  

Ένα άλλο από τα πολλά έθιμα στον τσέχικο γάμο είναι το κόψιμο της τούρτας. Η τούρτα 

του γάμου είναι σύμβολο γονιμότητας. Για να κρατήσει ο γάμος, η νύφη και ο γαμπρός 

πρέπει να δοκιμάσουν την τούρτα. Μια άλλη παράδοση είναι ο πρώτος χορός. Ο 

παραδοσιακός χορός για την περίσταση αυτή ήταν το βαλς, αλλά τα τελευταία χρόνια 

είναι το αγαπημένο τραγούδι των νεονύμφων. Οι καλεσμένοι σχηματίζουν ένα κύκλο και 

σταδιακά μπαίνουν και αυτοί στο χορό.  

Στην Τσεχία, είναι δυνατό να επισημοποιηθεί με σύμφωνο συμβίωσης η σχέση δύο 

ενηλίκων ιδίου φίλου (2 γυναίκες ή 2 άνδρες), αρκεί τουλάχιστον ο ένας να έχει εθνικότητα 

Τσεχίας. Ακολούθως οι σύντροφοι έχουν δικαίωμα πληροφόρησης για θέματα υγείας, 

κοινής περιουσίας και κληρονόμησης... Ωστόσο, δεν έχουν δικαίωμα υιοθεσίας παιδιού ή 

αναδοχής.  

 

ΔΙΑΖΥΓΙΟ 

Στην Τσεχία, ο γάμος δεν είναι εγγύηση μιας αδιάρρηκτης σχέσης. Το διαζύγιο θεωρείται 

σχεδόν φυσικό επακόλουθο. Στην Τσεχία, πάνω από 31 000 ζευγάρια χωρίζουν κάθε 

χρόνο, που αντιστοιχούν περίπου στους μισούς γάμους. Τα πιο συχνά αίτια διαζυγίου 

είναι η ασυμφωνία χαρακτήρων, απόψεων και ενδιαφερόντων – με άνω του 40%, ενώ 

απιστία αναφέρεται σε ποσοστό 10%.  

Οι εξωσυζυγικές σχέσεις είναι συνηθισμένες και ανεκτές από την κοινωνία . 



ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΕΚΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ 

Η υιοθεσία παιδιού είναι εγγυημένη από το τσεχικό κράτος. Με την υιοθεσία, η 

οικογενειακή σχέση μεταξύ του παιδιού και της βιολογικής οικογένειάς του παύει. Η 

υιοθεσία πρέπει πάντα να ακολουθεί τις προϋποθέσεις του νόμου και να οδηγεί στο 

συμφέρον του παιδιού. Προϋπόθεση είναι η συναίνεση των βιολογικών γονέων ή νόμιμων 

κηδεμόνων για την υιοθεσία.  

Η υιοθεσία είναι αναλόγως μια μακρά διαδικασία στην Τσεχία. Οι γονείς που έχουν αιτηθεί 

υιοθεσία παιδιού πρώτα υπόκεινται σε ποικιλία δοκιμασιών και συνεντεύξεων και 

προετοιμάζονται επίσης μέσω μαθημάτων για την υιοθεσία. Μπορούν επίσης να 

εκφράσουν τις επιθυμίες τους για το παιδί, όπως φύλο, ηλικία, το αν μπορούν να 

μεγαλώσουν ένα παιδί με αναπηρία, άλλης εθνικότητας ή με χρόνια νόσο.  

Η αναδοχή είναι μορφή εναλλακτικής οικογενειακής φροντίδας που καθορίζεται από τη 

νομοθεσία για την κοινωνική και νομική προστασία των παιδιών όταν ένα άτομο, 2 

σύζυγοι ή 2 σύντροφοι έχουν αναλάβει τη φροντίδα ενός παιδιού που δεν μπορεί να 

μεγαλώσει με τους γονείς του. Αντίθετα με την υιοθεσία, όμως, οι ανάδοχοι γονείς δεν 

έχουν τη νομική εκπροσώπηση, δεν αλλάζουν το πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού, 

δεν έχουν δικαιώματα γονέα ή υποχρεώσεις διατήρησης φροντίδας και μετά το τέλος της 

αναδοχής είναι νομικά εντελώς <<ξένοι>> με το παιδί. Ο σκοπός της αναδοχής είναι 

κυρίως να παρέχει οικογενειακή φροντίδα σε ένα παιδί που αλλιώς θα μεγάλωνε σε 

κάποιο ίδρυμα. 

 

Βιβλιογραφία:   
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8. ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ο τρόπος ζωής του μέσου Τσέχου βασίζεται στις ατομικές του ανάγκες. Η επιλογή τρόπου 

ζωής επηρεάζεται από την οικογένεια, τις παραδόσεις της, αλλά και το οικονομικό 

υπόβαθρο. Οι νέες τάσεις και ο μοντερνισμός παίζουν σημαντικό ρόλο για τους νέους. Οι 

γονείς συνήθως ανέχονται το στυλ που επιλέγουν τα παιδιά τους. 

Ανάμεσα στους παράγοντες με την πιο βλαπτική επίπτωση στην υγεία των Τσέχων είναι 

το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η κακή διατροφή, η χαμηλή φυσική 

δραστηριότητα, η κατάχρηση φαρμάκων και το υπερβολικό ψυχολογικό στρες.  

Με βάση τα δεδομένα του Κρατικού Ινστιτούτου Υγείας, ο τσεχικός πληθυσμός στην 

Ευρώπη είναι στις πρώτες θέσεις αυτών των παραγόντων κινδύνου για ανάπτυξη 

χρονίων παθήσεων – τρίτος έρχεται στο κάπνισμα, πρώτος στην κατανάλωση αλκοόλ και 

στην παχυσαρκία στη δεύτερη ως τέταρτη θέση. Ως αποτέλεσμα, το μέσο προσδόκιμο 

ζωής ενός Τσέχου με βάση το CZSO είναι 78.9 έτη.  

Τα δεδομένα νοσηρότητας δείχνουν αύξηση των καρδιακών και αγγειακών παθήσεων και 

του καρκίνου. Η θνησιμότητα μειώνεται μόνο ως αποτέλεσμα των τεραστίων δαπανών 

θεραπείας στην Τσεχία.  

Ο λόγος είναι ότι ο πληθυσμός που γεννήθηκε το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα 

επηρεάστηκε από την τεράστια τεχνολογική πρόοδο που άλλαξε ριζικά τον τρόπο ζωής 

τους. Πολλές δουλειές του σπιτιού έχουν πλέον αντικατασταθεί λόγω της τεχνολογίας και 

έχει αυξηθεί ο αριθμός θέσεων εργασίας γραφείου με Η/Υ. Μετά την επανάσταση, οι 

άνθρωποι είχαν σπουδαίες ευκαιρίες σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής, του 

ταξιδιού, της εργασίας, της εκπαίδευσης, της διαθεσιμότητας φαγητού, των νέων 

προϊόντων κάθε είδους κτλ. Σε όλη την κοινωνία, άρχισε η εποχή της κατανάλωσης και 

συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. 

Το σημερινό στυλ από τη μια έχει γίνει άνετο, αλλά από την άλλη, συνεπάγεται 

επιτάχυνση ρυθμού, στρες, περιορισμό της εξασφάλισης στην καθημερινή ζωή π.χ. στην 

εργασία. Το μακροχρόνιο στρες είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που 

απειλούν την υγεία. Οι πολύ συχνές επιπτώσεις του μακροχρόνιου στρες αποτελούν το 

σύνδρομο εξουθένωσης. 

Η Τσεχία δεν προωθεί παθητικά τον υγιή τρόπο ζωής. Εγκρίθηκαν νέα προγράμματα 

πρόληψης και η απαγόρευση καπνίσματος σε εστιατόρια και δημόσιους χώρους. Σε όλο 

το σύστημα εκπαίδευσης, ο υγιής τρόπος ζωής περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα 

σπουδων. 

Δεν υπάρχει ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα για εναλλακτικούς τρόπους ζωής-διαφορετικούς 

από τον παραδοσιακό. Έχουν διαφορετικές απόψεις για την υγεία, τη μόδα, τη μουσική, 

τον κόσμο, την κατοικία κτλ (χορτοφάγοι, μακροβιοτικά, οπαδοί εναλλακτικής ιατρικής …).  



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Τσεχία βασίζεται κυρίως στους νόμους για την 

Εκπαίδευση / Ανώτερη Εκπαίδευση.  

Εκπαίδευση παρέχουν τα δημόσια σχολεία (τέως κρατικά, τώρα σε επίπεδο κομητείας), 

που είναι η πλειοψηφία και είναι δωρεάν για τους μαθητές / σπουδαστές. Λιγότερο 

ποσοστό σχολείων είναι εκκλησιαστικά και ιδιωτικά, με δίδακτρα 3-10 χιλιάδες κορώνες 

το μήνα ανά μαθητή / σπουδαστή. Οι αριθμοί δείχνουν αυξητική  τάση και ρυθμίζονται 

από το Υπουργείο Παιδείας.  

Στα κολλέγια, οι μαθητές μπορούν να σπουδάζουν ελεύθερα μέχρι τα 26 έτη, μετά πρέπει 

να πληρώνουν ασφάλιση υγείας, που προηγουμένως πληρωνόταν από το κράτος, καθώς 

και δίδακτρα (όχι ψηλά στην Τσεχία).   

Ατομικά επίπεδα εκπαίδευσης στην Τσεχία:  

Η προσχολική εκπαίδευση εφαρμόζεται σε παιδιά από ηλικία 6 μηνών μέχρι την αρχή του 

σχολείου. Παρέχεται από το κράτος, ιδιωτικά και από εκκλησιαστικούς οργανισμούς, με 

πληρωμή περίπου 1000 κορώνες (40 Eυρώ) το μήνα. Περιλαμβάνει φαγητό για όλη τη 

μέρα και φροντίδα για το παιδί. Τα παιδιά μέχρι 3 ετών επισκέπτονται βρεφικό σταθμό. 

Από ηλικία 2 ετών μέχρι το παιδί να μπει στο δημοτικό μπορεί να τοποθετηθεί σε 

νηπιαγωγείο. Η προδημοτική εκπαίδευση είναι εθελοντική, εκτός από το τελευταίο έτος 

πριν την έναρξη της υποχρεωτικής δημοτικής εκπαίδευσης, οπότε ο γονιός είναι 

υποχρεωμένος να εγγράψει το παιδί στην προσχολική εκπαίδευση. 

Στην Τσεχία υπάρχει έλλειψη δομών που παρέχουν προσχολική εκπαίδευση και συχνά 

ο γονιός δεν μπορεί να βρει εργασία επειδή δεν μπορεί να τοποθετήσει το παιδί του σε 

κάποιο προδημοτικό σχολείο.  

Η δημοτική εκπαίδευση παρέχεται από ένα δίκτυο δημοτικών σχολείων για παιδιά ηλικίας 

6-15 ετών. Η βασική 9-χρονη παρακολούθηση είναι υποχρεωτική στην Τσεχία.  

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι για ηλικίες 15-18 ετών. Συνήθως διαρκεί 3 ή 4 έτη.  

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται στην Τσεχία και ως επαγγελματική εκπαίδευση, 

μετά την οποία οι απόφοιτοι είναι έτοιμοι για την εργασία σε οποιοδήποτε πεδίο. Οι 

απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους.  

Το κατώτερο επίπεδο αυτής της εκπαίδευσης – μαθητεία – ολοκληρώνεται με 

πιστοποιητικό (συνήθως στα πεδία της γαστρονομίας, ξενοδοχειακής βιομηχανίας, 

μηχανικής και κατασκευών).  

Τα ανώτερα δευτεροβάθμια σχολεία ολοκληρώνονται με την εξέταση αποφοίτησης 

“maturita”, που επιτρέπει συνέχιση σπουδών σε τριτοβάθμιο επίπεδο (οικονομικά, 

ηλεκτρονικά, τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία υπολογιστών, μηχανική και υγεία).  

Μια άλλη επιλογή είναι η επιλογή γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο – 

grammar school, λύκειο), που στοχεύει να προετοιμάσει μαθητές για σπουδές σε κολλέγια 



και πανεπιστήμια. Οι σπουδές ολοκληρώνονται με την εξέταση “maturita”. Ειδική 

κατηγορία είναι το οκταετές γυμνάσιο – ένας τύπος grammar school, που μπορεί να 

ξεκινήσει από το δημοτικό σχολείο (μετά την 5η ή 7η τάξη της δημοτικής εκπαίδευσης). 

Θεωρείται το πιο απαιτητικό.  

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση επιτρέπει στους αποφοίτους να αυξήσουν περαιτέρω τα 

προσόντα τους σε ποικιλία εξειδικεύσεων σπουδάζοντας σε ωδεία, ανώτερες 

επαγγελματικές / τεχνικές σχολές ή πανεπιστήμια.  

Η ανώτερη εκπαίδευση εφαρμόζεται σε 3 επίπεδα: πρώτο πτυχίο/bachelor, 

μεταπτυχιακό/master και διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών. 

Αυτή τη στιγμή, οι πιο δημοφιλείς κλάδοι σπουδών στα κολλέγια και τα πανεπιστήμια είναι 

η διοίκηση επιχειρήσεων, δημόσια διοίκηση και νομική, ιατρική, μηχανική, κατασκευές, μη 

ιατρική φροντίδα υγείας (φαρμακευτική, νοσηλευτική, μαιευτική).  

Η δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι δυνατή στα περισσότερα πεδία, εκτός 

από δια ζώσης και σε εξ αποστάσεως μορφή, που συνδυάζει συναντήσεις, e-learning και 

αυτοδιδασκαλία.  

  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

Οι Ευρωπαίοι, συμπεριλαμβανομένων των Τσέχων, ανήκουν στην Ευρωποειδή φυλή. Τα 

εξωτερικά χαρακτηριστικά είναι το ανοικτό χρώμα δέρματος; μια στενή, συχνά εξέχουσα 

μύτη; ένα στενό ή μέσου πλάτους πρόσωπο με σχετικά στενά χείλη; Καλά αναπτυγμένα 

μαλλιά, που περιλαμβάνουν ελαφρά κυματιστά μαλλιά διαφόρων αποχρώσεων, που 

μπορούν να μεγαλώσουν σε μεγάλο μήκος. Οι άνδρες μπορεί να έχουν γενειάδα.  

Οι άνδρες φθάνουν κατά μέσο όρο ύψος 180cm. Ο σωματότυπος ποικίλλει και εξαρτάται 

πολύ από ηλικία, τρόπο ζωής και τύπο αθλητικής δραστηριότητας που εκτελούν. Αυτό 

ισχύει και για τις γυναίκες. Το μέσο ύψος των γυναικών είναι 167cm.  

Η Τσεχία ανήκει στις χώρες με τον πιο παχύσαρκο πληθυσμό, συγκεκριμένα 19.3% των 

ενηλίκων, σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ - 15.9%.  

Η εμφάνιση των ατόμων εξαρτάται από τη μόδα, τον τρόπο ζωής, το σύστημα αξιών, τις 

οικονομικές δυνατότητες και την προσωπικότητα.  

Γενικά, οι άνδρες τείνουν να έχουν κοντά κομμένα μαλλιά και γένια, ενώ οι γυναίκες 

μπορεί να προτιμούν μακρύτερα χτενίσματα. Είναι περήφανες για αυτά και δεν τα 

καλύπτουν. Οι γυναίκες τείνουν να καλύπτουν τα γκρίζα μαλλιά με βαφή. Όλο και 

περισσότερη έμφαση τίθεται στην υγιεινή, την αισθητική, τη φροντίδα νυχιών, τα 

αποσμητικά και τη θεραπεία τριχοφυίας στο σώμα. Το μέικ απ είναι σημαντικό για τις 

περισσότερες Τσέχες. Τόσο σε άνδρες όσο και οι γυναίκες αρέσει να διακοσμούνται με 

τατού που έχουν γίνει μεγάλη μόδα. 



Κοσμήματα χρησιμοποιούνται επίσης για τη διακόσμηση του σώματος, χρυσά, ασημένια 

ή ατσαλένια. Σχεδόν οι μισοί Τσέχοι φορούν γυαλιά που επίσης θεωρούνται 

διακοσμητικά.  

Επίσης και στους Τσέχους αυξάνει η δημοφιλία των πλαστικών επεμβάσεων κάθε είδους. 

  

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Από τους Τσέχους υπάρχει τυπική επικοινωνία με μεγάλη αναλογία μη λεκτικών 

μηνυμάτων, τη σημασία των οποίων πρέπει να αντλήσει ο συμμετέχων από το 

περιεχόμενο. Υποτίθεται ότι στη συναλλαγή ο συμμετέχων γνωρίζει το γενικό πλαίσιο και 

το λαμβάνει υπόψη. Είναι σημαντικό να κατανοήσει το νόημα της επικοινωνίας.  

Στη μη λεκτική επικοινωνία, οι Τσέχοι προτιμούν μια πιο συντηρητική προσέγγιση και όχι 

πολύ αυθόρμητες κινήσεις. Θεωρείται άσχημο να δείξεις κάποιον με το δάκτυλο δημόσια, 

να φτύσεις στο πάτωμα, να σκίσεις ή να τραβήξεις το μανίκι κάποιου με τον οποίο θέλεις 

να μιλήσεις. Επίσης δεν είναι σωστό να διακόψεις κάποιον. Οι Τσέχοι δεν έχουν 

κουλτούρα επαφής, οπότε δεν συνηθίζεται η επαφή στη διάρκεια μιας κοινωνικής 

συζήτησης. Η μέση προσωπική ζώνη έχει ακτίνα 1 μέτρο. Τα ανεπιθύμητα στοιχεία 

επικοινωνίας είναι το μάσημα τσίχλας, το τσιγάρο στο στόμα, τα χέρια στις τσέπες ή η 

ιδιοτελής συμπεριφορά. Οι Τσέχοι προτιμούν μια θετική ατμόσφαιρα και ένα μη 

συγκρουσιακό περιβάλλον. Δεν είναι επαρκείς στην επικοινωνία αρνητικών 

πληροφοριών, οπότε μπορεί να αποφύγουν τη σύγκρουση. Δεν τους αρέσει αν αργούν 

σε συναντήσεις – μικρές καθυστερήσεις μπορεί να συμβούν φυσιολογικά, αλλά μια 

καθυστέρηση πέρα των 15 λεπτών θεωρείται αγένεια. Γενικά, δεν δείχνουν 

αυτοπεποίθηση.  

Η βάση της λεκτικής επικοινωνίας είναι η Τσεχική γλώσσα. Ανήκει στις Σλαβικές γλώσσες 

και προέρχεται από την Αρχαία Σλαβική. Ξεκίνησε να χρησιμοποιείται τον 9ο αιώνα. Το 

19ο αιώνα την εποχή της εθνικής αναγέννησης, μετασχηματίστηκε στη σύγχρονη 

γλώσσα. Χαρακτηρίζεται από πλούσια ανεπτυγμένη ευελιξία. Κάθε λέξη υπάρχει σε 

ποικιλία άλλων μορφών (με χρήση καταλήξεων) ανάλογα με τη γραμματική ή συντακτική 

λειτουργία που εκφράζουν. Για τους ξένους είναι μια από τις πιο δύσκολες γλώσσες στην 

Ευρώπη για μάθηση. 

Σχετικά με την ικανότητα των Τσέχων να επικοινωνούν σε άλλες γλώσσες, η κατάσταση 

είναι χειρότερη από ότι σε άλλες χώρες της δυτικής Ευρώπης. Σχεδόν 1/3 Τσέχους δεν 

μιλούν καμία ξένη γλώσσα. Οι περισσότεροι μιλούν Σλοβάκικα. 27% των ατόμων 

επικοινωνούν στα αγγλικά, 15% Γερμανικά και 13% Ρώσικα. Απλά γραπτά κείμενα σε 

ξένη γλώσσα μπορούν να γίνουν κατανοητά από απ΄οσχεδόν ¾ των Τσέχων. Όταν όμως 

ερχόμαστε στην ενεργό επικοινωνία, η κατάσταση είναι σαφώς χειρότερη. Φοβούνται να 

κάνουν λάθη ή ντρέπονται την κακή προφορά που συχνά υποτιμάται στη διδασκαλία, 

ειδικά στο σχολικό σύστημα. Το πρόβλημα είναι επίσης το φτωχό λεξιλόγιο, ειδικά στο 

πεδίο της επαγγελματικής γλώσσας, καθώς και η έλλειψη γνώσεων γραμματικής.  



ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

Στην Τσεχία, η συμπεριφορά και η επικοινωνία είναι η βάση της κοινωνίας.   

Για να κατανοήσουμε τους κανόνες, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι 

κοινωνικά σημαντικό άτομο, που έχει το δικαίωμα να καθορίσει την ανάπτυξη της 

κοινωνικής σχέσης. Ανάμεσα στα άτομα ιδίου φύλου, είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία (χωρίς 

να λαμβάνεται διαφορά έως 10 έτη) Μια γυναίκα θεωρείται πιο σημαντική από ένα άντρα 

(ακόμη και με διαφορά 30 ετών δεν δίνει πλεονέκτημα στον άντρα). Σε ένα περιβάλλον 

εργασίας, είναι το ανώτερο ιεραρχικά άτομο, ασχέτως ηλικίας ή φύλου.  

Έτσι, συνοπτικά, το σημαντικότερο άτομο μπορεί να είναι γυναίκα, ηλικιωμένος ή ο 

ιεραρχικά ανώτερος σε χώρο εργασίας.  

Σε χαιρετισμούς, το λιγότερο σημαντικό άτομο πρέπει να χαιρετίσει κοινωνικά το πιο 

σημαντικό. Υπάρχει ένας κανόνας στην Τσεχία: "Ο χαιρετισμός έχει χάρη, αλλά η 

ανταπόκριση είναι καθήκον." Εκτός από λεκτικούς χαιρετισμούς, οι άνθρωποι μπορούν 

να σφίξουν τα δεξιά τους χέρια ή να φιληθούν στο μάγουλο. Τα χέρια δεν 

διασταυρώνονται και όλα συνοδεύονται από ελαφριά κλίση της κεφαλής μπροστά. Η 

επαφή των ματιών πρέπει να είναι κατά μέτωπο. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν επίσημα 

τη φράση „καλημέρα / καλησπέρα / καληνύχτα“, ή ανεπίσημα απλά „γεια“…  

Στην τσεχική γλώσσα, υπάρχουν 2 τυπικοί τρόποι προσφώνησης: „tykání“ – 2ο ενικό 

πρόσωπο σε ανεπίσημο πλαίσιο (παιδιά, φίλοι, συγγενείς), και „vykání“ – 2ο πληθυντικό 

πρόσωπο σε επίσημο πλαίσιο.  

Η σύσταση ατόμων έχει παρόμοιους κανόνες. Συστήνουμε το λιγότερο σημαντικό 

κοινωνικά άτομο στο πιο σημαντικό, π.χ. τον άντρα στη γυναίκα ή το νεότερο στο 

μεγαλύτερο.  

Επίσης συστήνουμε σε άλλους άτομα με ακαδημαϊκό τίτλο ή λειτουργία. Αν συστήσουμε  

τους εαυτούς μας, είναι καλύτερη η χρήση της φράσης: "Καλησπέρα ... επιτρέψτε μου να 

συστηθώ, το όνομά μου είναι ..."  

Τα ρούχα είναι επίσης σημαντικά. Η ενδυματολογική επιλογή είναι γενικά αποδεκτή. 

Υπάρχουν μερικοί κανόνες που καθορίζουν τι μπορεί να φορεθεί στην εργασία, στο 

γραφείο, σε επαγγελματικές συναντήσεις ή κοινωνικά γεγονότα. Οι γυναίκες μπορούν να 

φορέσουν και φούστες και παντελόνια στη δουλειά. Ωστόσο οι περισσότερες επιχειρήσεις 

και τράπεζες δεν επιτρέπουν τζιν στην εργασία. Από τη δεκαετία του 1990, φοριούνται 

φούστες σχεδόν κάθε μήκους. Το σωστό μήκος φούστας εξαρτάται περισσότερο από την 

κοινωνική περίσταση. Χρησιμοποιούμε φωτεινά, παστέλ χρώματα για φυσιολογικό 

καθημερινό ντύσιμο και σκούρα (μπλε, μαύρο) για το απόγευμα. Οι γυναίκες 

χρησιμοποιούν το λεγόμενο κοντό μαύρο απογευματινό φόρεμα με μήκος κάτω από τα 

γόνατα. Το μακρύ απογευματινό ένδυμα είναι κατάλληλο για χορό και σημαντικά 

κοινωνικά γεγονότα.  



Οι άνδρες στο γραφείο, σε επαγγελματικές συναντήσεις ή γεύματα με πελάτη φοράνε 

κοστούμι και πουκάμισο οποιουδήποτε χρώματος με γραβάτα. Για απογευματινά ή πιο 

εορταστικά  γεγονότα, φορούν ένα σκούρο κοστούμι με μαύρα παπούτσια και κάλτσες. 

Μερικές φορές μπορεί να συνδυαστεί με μπλούζα. Για πιο λαμπερές περιστάσεις 

χρησιμοποιείται λευκό πουκάμισο και παπιγιόν. Λιγότερο επίσημο είναι ένα σακάκι χωρίς 

γραβάτα.  

Υπάρχουν μερικοί κανόνες στο τραπέζι. Αν υπάρχουν περισσότερα πιάτα, τα 

μαχαιροπήρουνα αφαιρούνται σταδιακά από εξωτερικά προς το πιάτο. Στο τραπέζι, 

καθόμαστε στητοί, με τα χέρια να προβάλλουν προς το άκρο του τραπεζιού πάνω από 

τον καρπό. Δεν βάζουμε ποτέ μαχαίρι στο στόμα παρά μόνο το χρησιμοποιούμε για 

τομές. Δεν πίνουμε γουλιές, δεν μιλάμε με γεμάτο στόμα. Βάζουμε υφασμάτινη πετσέτα 

στα πόδια μας. Πριν να πιούμε, σκουπίζουμε το στόμα μας με χαρτοπετσέτα. Βάζουμε τη 

χαρτοπετσέτα στο πιάτο αφού τελειώσουμε το γεύμα (η υφασμάτινη πετσέτα τοποθετείται 

δεξιά του πιάτου). Στο τέλος του γεύματος, βάζουμε τα μαχαιροπήρουνα παράλληλα με 

το πιάτο. Οι θέσεις προς τον τοίχο με θέα στο δωμάτιο ανήκουν σε πιο σημαντικά άτομα. 

Ένα σημαίνον πρόσωπο κάθεται στα δεξιά. 

Στο σινεμά και στο θέατρο κλείνουμε το κινητό τηλέφωνο. Πάμε στην ώρα μας στο σινεμά 

και το θέατρο ώστε να μην ενοχλήσουμε το υπόλοιπο κοινό. Αν καθόμαστε στη μέση, 

ερχόμαστε πάντα μπροστά από τη θέση. Αν τρώμε φαγητό στο σινεμά, το κάνουμε 

ήσυχα. Στο τέλος της θεατρικής παράστασης, χειροκροτούμε. Στο σινεμά μέχρι να 

τελειώσουν και οι τίτλοι τέλους. Μια γυναίκα κάθεται συνήθως στα δεξιά ενός άντρα. 

Αν πάρουμε λεωφορείο, τρένο, τραμ ή τρόλεϊ επίσης τηρούμε τους κανόνες. Πρώτα 

αποβιβάζονται τα άτομα και μετά επιβιβάζονται νέα. Δεν μένουμε στην είσοδο για να μην 

παρεμποδίσουμε άλλους να μπουν. Αν χρησιμοποιούμε φαγητό σε μέσο συγκοινωνίας, 

δεν χρησιμοποιούμε κάτι με έντονη οσμή. Δεν πετάμε σκουπίδια από το παράθυρο. 

Μεταφέρουμε αποσκευές προσεκτικά ώστε να μην χτυπήσει κανείς. Αν ένα λεωφορείο 

είναι συνωστισμένο, προσφέρουμε θέση σε ηλικιωμένους, αρρώστους, γυναίκες, εγκύους 

ή μικρά παιδιά. Αν θέλουμε να ανοίξουμε το παράθυρο, πρώτα ζητάμε άδεια από τους 

συνεπιβάτες. Στο τρένο όταν μπούμε στο βαγόνι χαιρετάμε και ρωτάμε αν υπάρχει 

ελεύθερη θέση. Όταν μπαίνουμε σε αυτοκίνητο, ο άντρας ανοίγει την πόρτα για τη 

γυναίκα. 

  

Οι μεγαλύτερες αδυναμίες των Τσέχων: 

Κάποτε δεν συμπεριφέρονται καλά στο τραπέζι – συγκριτικά με άλλους λαούς που 

θεωρούν το γεύμα κοινωνικό γεγονός και τους αρέσει να τρώνε αργά, οι Τσέχοι προτιμούν 

να τρώνε γρήγορα. Μερικοί χρησιμοποιούν μάλιστα φορητό Η/Υ ή κινητό τηλέφωνο στο 

γεύμα. 



Εγωισμός κινητού – οι Τσέχοι δεν κλείνουν τα κινητά τους σε σημεία που θα έπρεπε στο 

σινεμά, το θέατρο, το τραπέζι, σε ένα κατάστημα, στο σχολείο ή ακόμη και στα μέσα 

συγκοινωνίας.   

Οι κανόνες συμπεριφοράς ενός άντρα προς μια γυναίκα – η νεώτερη γενιά μπορεί να 

συναντιέται και να επικοινωνεί μέσω διαδικτύου, αλλά έχει σημαντικό περιθώριο ανεκτής 

συμπεριφοράς μέσα στην παρέα. Κάποιοι νέοι άντρες συχνά δεν ξέρουν πως να φερθούν 

σωστά σε ένα εστιατόριο ή σε συνάντηση (θα έπρεπε να ανοίξουν την πόρτα σε μια 

γυναίκα, να βοηθήσουν κουβαλώντας μια βαριά τσάντα, να βοηθήσουν να φορέσει το 

παλτό της).  

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Η Τσεχία είναι ηπειρωτική χώρα με ηπιότερο κλίμα, ώστε και η βάση της γαστρονομίας 

της ήταν πάντα τοπικό φαγητό, ειδικά δημητριακά, πατάτες και κρέας. Σήμερα, χάρη στην 

παγκοσμιοποίηση, άλλα είδη φαγητού εισάγονται.  

Το τσέχικο μενού τυπικά αποτελείται από 2 ή περισσότερα πιάτα – το πρώτο είναι 

παραδοσιακά σούπα. Οι τυπικές τσέχικες σούπες είναι βοδινό με noodles ή με 

συκωτάκια, σούπα με ξινή σάλτσα και μανιτάρια, πατάτες, γκουλάς ή σούπα λάχανο.  

Το κυρίως πιάτο συνήθως αποτελείται από κάποιο κρεατικό με συνοδευτικά πιάτα. Το 

πιο συχνά χρησιμοποιούμενο κρέας είναι το χοιρινό, το βοδινό, το κοτόπουλο και κάποτε 

ψάρι ή κουνέλι.  

Οι Τσέχοι τρώνε ψάρια του γλυκού νερού (παραδοσιακά κυπρίνο τα Χριστούγεννα) ή 

θαλασσινά ψάρια αλλά μόνο 6.2 kg ανά άτομο το χρόνο, που σημαίνει 2x λιγότερο από 

άλλους Ευρωπαίους.  

Η κατανάλωση φρούτων από τους Τσέχους (περίπου 90 κιλά το άτομο το χρόνο) 

αυξάνεται. Τους αρέσουν τα μήλα, τα πορτοκάλια, οι μπανάνες και άλλα νότια φρούτα.  

Παραδοσιακά πιάτα είναι το χοιρινό schnitzel (τηγανητό φιλέτο χοιρινό παναρισμένο σε 

αλεύρι, αυγά και σουσάμι), χοιρινό με κεφτέδες και λάχανο, ψητό χοιρινό, γκουλάς ή 

τηγανητό κυπρίνο.  

Οι σπεσιαλιτές της τσεχικής κουζίνας περιλαμβάνουν σάλτσες και κεφτεδάκια. Ο ισάλτσες 

συνήθως περιέχουν βάση από λαχανικά, κρέμα, βούτυρο και αλεύρι. Υπάρχουν πολλά 

είδη κεφτέδων, π.χ. ψωμί, πατάτα ή φρούτο. Πολλά είδη κέϊκ ή γλυκού που είναι δημοφική 

στην κεντρική Ευρώπη προέρχονται από την τσεχική κουζίνα.  

Από τις σπεσιαλιτέ μπορούμε να αναφέρουμε σάντουιτς, διάφορες σαλάτες, ώριμο τυρί 

(Olomouc) ή χοιρομέρι Πράγας.  

Η τσέχικη μπύρα είναι παγκοσμίως γνωστή και έχει μακρά παράδοση. Οι Τσέχοι τη 

θεωρούν εθνικό ποτό. Οι πιο διάσημες είναι οι Pilsner Urquell και Budweiser Budvar. Οι 

Τσέχοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες μπύρας παγκόσμια-151 λίτρα μπύρα ανά άτομο ετήσια. 



Στην Τσεχία υπάρχουν επίσης πολλοί αμπελώνες, ειδικά στη νότια Μοραβία. Οι Τσέχοι 

οινοπαραγωγοί παράγουν περίπου 550 000 εκατόλιτρα κρασί το χρόνο. Η ποιότητα των 

λευκών κρασιών Μοραβίας είναι στην κορυφή του κόσμου, όπως τεκμηριώνεται από 

αριθμό σημαντικών διεθνών βραβείων. Μια σημαντική ομάδα σε αυτή την περιοχή είναι 

τα κελάρια κρασιού σε μικρά χωριά.  

Το αγαπημένο τσέχικο σουβενίρ είναι, μαζί με το κρασί, το γλυκόπικρο λικέρ βοτάνων 

Becherovka, που προέρχεται από την ιαματική πόλη του Karlovy Vary.  

Η διατροφή, η ποιότητα και η ισορροπία της είναι επίσης απαραίτητο μέρος του τρόπου 

ζωής. 

Θετικό για την Τσεχία είναι η τάση μείωσης της κατανάλωσης λιπαρών, χοιρινού και 

βοδινού κρέατος και αυγών. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη μεγάλη δημοφιλία τηγανητών 

γευμάτων και αναψυκτικών. Υπάρχει μικρότερη αναλογία φρούτων και λαχανικών στη 

διατροφή σε σύγκριση με άλλους Ευρωπαίους. Η νεότερη γενιά, ειδικότερα, θέλει να 

τρώει σε ταχυφαγεία. 

Υπάρχουν κάποιες συσχετίσεις, για παράδειγμα, όσο υψηλότερη η εκπαίδευση, τός πιο 

υγιής η διατροφή των ατόμων. Επίσης, η έλλειψη πόρων για κοινωνικά μειονεκτικές 

ομάδες οδηγεί σε ορισμένες περιπτώσεις στην κατανάλωση τροφών πιο φθηνών αλλά 

και χειρότερης ποιότητας.  

  

ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

Το ταμπεραμέντο των Τσέχων είναι πολύ ποικίλο, αλλά μπορεί κανείς να συνοψίσει τα 

βασικά χαρακτηριστικά του χαρακτήρα τους. Οι Τσέχοι ήταν πάντα ένα μικρό έθνος. 

Εκτός από λίγες σύντομες περιόδους, το τσεχικό έθνος ήταν πάντα μέρος μεγαλύτερων 

μορφωμάτων που κυβερνούνται από άλλους. Η απελευθέρωση επήλθε στις 17.11.1989 

(Βελούδινη Επανάσταση – εθνική εορτή). Με την καθιέρωση της δημοκρατίας και της 

ελευθερίας των Τσέχων όμως, υπάρχει επίσης και μεγαλύτερη ευθύνη για τους εαυτούς 

τους. Όλα τα ιστορικά γεγονότα είχαν σημαντική επιρροή στην ανάπτυξη του χαρακτήρα 

των Τσέχων.  

Οι Τσέχοι θεωρούνται τυπικοί Κεντροευρωπαίοι. Είναι περήφανοι που είναι μέλη του 

έθνους και τη ιστορίας της Τσεχίας. Επιπλέον, είναι επίσης περήφανοι για Τσέχους που 

είναι προσωπικότητες στα πεδία της τέχνης, της λογοτεχνίας, του αθλητισμού, της 

επιστήμης και της τεχνολογίας.  

Οι Τσέχοι είναι περήφανοι για τις αρετές της ευελιξίας, καινοτομίας και 

προσαρμοστικότητας. Για τους Τσέχους υπάρχει τυπικά δυσπιστία για σχεδόν οτιδήποτε 

δεν γνωρίζουν. 

Οι Τσέχοι είναι ικανοί να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα και αλλάζουν την 

ιεράρχηση των προτεραιοτήτων τους ανάλογα με την τρέχουσα σημασία τους και με 

εμπιστοσύνη στις ικανότητές τοτς για αυτοσχεδιασμό.   



Οι Τσέχοι συχνά τείνουν να μην τηρούν γενικούς κανόνες και συχνά σκέφτονται πως 

μπορούν να παρακάμψουν τους νόμους. 

Η φιλία είναι σημαντική για τους Τσέχους, βάζουν έμφαση σε συγκεκριμένες ανθρώπινες 

σχέσεις, καθώς και στα καλά συναισθήματα που απορρέουν από αυτές.  

Οι Τσέχοι χαρακτηρίζονται ως έθνος που του είναι δυσάρεστη η μετωπική αντιπαράθεση 

και η συνομιλία για τα δικά του προβλήματα. Προτιμούν να αποφεύγουν τις συγκρούσεις. 

Ακόμη και αν υπάρχει μια κατάσταση όπου μπορεί να υπάρξει σύγκρουση, θα 

προτιμήσουν να μην τη διευθετήσουν. Όταν η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, μπορεί να 

διεξαχθεί με σιωπή ή μπορεί να έχει ένταση και να να οδηγήσει στο τέλος της σχέσης. 

Υπάρχουν πολύ λίγοι ΤσέχοιThere are very few Czechs who have reasonable 

selfconfidence.   

  

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

Οι ώρες εργασίας στην Τσεχία έχουν οριστεί σε 8 τη μέρα, 5 μέρες την εβδομάδα. Σχετικά 

με τον ελεύθερο χρόνο, οι Τσέχοι έχουν περίπου 6,5 ώρες τη μέρα, κυρίως τα 

Σαββατοκύριακα. 

Οι πιο δημοφιλείς δραστηριότητες στις οποίες οι Τσέχοι δαπανούν κατά μέσο όρο 2 ώρες 

τη μέρα περιλαμβάνουν την παρακολούθηση τηλεόρασης, τη χρήση Η/Υ και άλλων 

πολυμέσων, τη συμμετοχή σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες και το διάβασμα. 

Περίπου μια ώρα τη μέρα δαπανάται με την οικογένεια και με φίλους, σε βόλτες είτε μόνοι 

είτε με το σκύλο. Το 90% των Τσέχων ασχολούνται με ατομικά χόμπι. Η νεώτερη γενιά 

τελευταία επανήλθε στο να δαπανά ελεύθερο χρόνο με πιο παραδοσιακούς τρόπους 

όπως η καλλιέργεια της γης ή δημιουργικές δραστηριότητες. 

Οι νεώτεροι άνθρωποι κάτω των 30 ετών συχνά ακούν μουσική, βλέπουν διάφορα βίντεο 

στο διαδίκτυο, πάνε σε συναυλίες, στον κινηματογράφο και σε εστιατόρια. Επίσης 

αθλούνται ή περνούν περισσότερο χρόνο αυξάνοντας τις επαγγελματικές και γλωσσικές 

τους δεξιότητες.  

Είναι ακόμα δημοφιλής συνήθεια η αγορά και η δαπάνη χρόνου σε εμπορικά 

πολυκαταστήματα.  

Οι γυναίκες συχνότερα από τους άνδρες διαβάζουν περιοδικά και βιβλία, πάνε στο 

θέατρο, σε εκθέσεις και σε δημοτικές βιβλιοθήκες ή παρακολουθούν μουσικές 

παραστάσεις. Αντίθετα, οι άνδρες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε χόμπι και 

αθλήματα.  

Περίπου 60% των Τσέχων δεν ταξιδεύουν στο εξωτερικό για τις καλοκαιρινές διακοπές 

για λόγους οικονομικούς και ασφάλειας. Το καλοκαίρι είναι πολύ δημοφιλείς η ποδηλασία 

και η οδοιπορία. Εκτός του κράτους είναι δημοφιλής η διαμονή κοντά στη θάλασσα 

(κυρίως σε Κροατία, Ιταλία, Βουλγαρία, Αίγυπτο και Τουρκία) για την οποία οι οικογένειες 

δεν θέλουν να ξοδέψουν πέραν των 1000 ευρώ. Το χειμώνα, τους αρέσουν οι διακοπές 



για σκι, αλλά μόνο οι πλουσιότερες οικογένειες έχουν αρκετά χρήματα για αυτές, λόγω 

του υψηλού κόστους του χιονοδρομικού εξοπλισμού, της εισόδου στα χιονοδρομικά 

κέντρα και της διαμονής. 
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ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ / ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ/ ΑΡΧΕΣ  

 

Στην Δημοκρατία της Τσεχίας, το σχέδιο υγείας για τον πληθυσμό της αποτελεί ένα 

σημαντικό μέρος της κρατικής πολιτικής και η παροχή της διασφαλίζεται από το σύνταγμα 

της Τσεχικής Δημοκρατίας. Περιλαμβάνει το κεφάλαιο των θεμελιώδη δικαίων και 

ελευθεριών, το οποίο δηλώνει: “ Όλοι έχουν το δικαίωμα στην ασφάλεια υγείας.”  Αυτό το 

συνταγματικό δικαίωμα για τους κατοίκους τους εκπληρώνεται από τη Δημοκρατία της 

Τσεχίας μέσω ενός συστήματος δημόσιας υγείας, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με Act 

48/1997. (Ασφάλεια Δημόσιας Υγείας Act).  

Το σύστημα υγείας στη Δημοκρατίας της Τσεχίας δεν είναι μοναδικό στην Ευρώπη και 

περιλαμβάνεται γενικά ανάμεσα στα ευρωπαϊκά μοντέλα ασφάλισης βασισμένο στις 

αρχές της αλληλεγγύης. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι κάτοικοι της δημοκρατίας της Τσεχίας 

υποχρεούνται να συνεισφέρουν, σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζει το κράτος, στα 

ασφαλιστικά ταμεία, από τα οποία η υγειονομική περίθαλψη στη συνέχεια επιστρέφεται 

ανάλογα με τις ανάγκες των ασθενών. 

 

Τα θέματα του σχεδίου υγείας. 

Το τσεχικό σύστημα υγείας στηρίζεται σε τρείς πυλώνες, οι οποίοι είναι: 

• πληρωτές ασφάλισης υγείας 

• ασφαλιστικές εταιρείες υγείας 

• πάροχοι υπηρεσιών υγείας 

Σύστημα χρηματοδότησης 

Στην  υποχρεωτική ασφάλιση υγείας στη Δημοκρατία της Τσεχίας περιλαμβάνονται:  

•  Όλοι οι πολίτες που έχουν μόνιμη κατοικία στη Δημοκρατία της Τσεχίας και τα παιδιά 

τους, συμπεριλαμβανομένων αλλοδαπών με μόνιμη κατοικία στο έδαφος της Τσεχικής 

Δημοκρατίας (αλλοδαποί που έχουν άδεια μόνιμης διαμονής).  

• Οι υπάλληλοι του εργοδότη με έδρα στην Τσεχική Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων 

των αλλοδαπών που δεν έχουν μόνιμη κατοικία στην Τσεχική Δημοκρατία.  

• Παιδιά που γεννιούνται από αλλοδαπούς με μόνιμη κατοικία, συμπεριλαμβανομένων 

των παιδιών που γεννιούνται από αλλοδαπούς που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση μόνιμης 

διαμονής. 

 • Παιδιά - αλλοδαποί που έχουν ανατεθεί στην υποκατάστατη εκπαίδευση. 



▪ Οι αιτούντες άσυλου - δικαιούνται μόνιμη διαμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας της 

Τσεχίας κατά τη διάρκεια της απόφασης ασύλου. Τα παιδιά που γεννιούνται από 

αιτούντες άσυλου θεωρούνται ως αλλοδαποί με άδεια μόνιμης διαμονής για σκοπούς 

ασφάλισης δημόσιας υγείας έως ότου αποφασιστεί το άσυλο ή άλλο είδος κατοικίας του 

παιδιού.  

▪ Αλλοδαποί που έχουν θεώρηση για προσωρινή προστασία ή για λόγους προσωρινής 

διαμονής. 

 

Μέθοδοι πληρωμής και ποσό των ασφαλίστρων 

Η πριμοδότηση καθορίζεται σε 13,5%. Για τους μισθωτούς, ο εργοδότης πληρώνει 9% 

και ο εργαζόμενος συνεισφέρει 4,5% του ακαθάριστου μισθού. Οι αυτοαπασχολούμενοι 

καταβάλλουν το 13,5% των ακαθάριστων απολαβών τους κάθε χρόνο για το 

προηγούμενο έτος, με ελάχιστο ποσό - τη λεγόμενη ελάχιστη βάση αξιολόγησης - που 

ορίζει το κράτος. Για το 2017, το ελάχιστο ποσό κατάθεσης ανέρχεται σε 1 906 CZK. Το 

ποσό αυτό αλλάζει σε σχέση με την αύξηση του μέσου μισθού στην Τσεχική Δημοκρατία 

κάθε χρόνο και επομένως το επίπεδο ελάχιστης αποζημίωσης για τους 

αυτοαπασχολούμενους αυξομειώνεται επί του παρόντος.  

Ο τρίτος πιθανός πληρωτής της ασφάλισης υγείας στην Τσεχική Δημοκρατία είναι το 

κράτος. Αναλαμβάνει την υποχρέωση πληρωμής στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

□ Παιδιά και φοιτητές ηλικίας κάτω των 26 ετών 

□ Συνταξιούχοι 

□ Οι γυναίκες σε άδεια μητρότητας 

□ Άνεργοι 

□ Άτομα σε κοινωνική ανάγκη 

□ Κρατούμενοι 

□ Σε αιτητές άσυλου 

 

 

Το ποσό των ασφαλίστρων που καταβάλλει το κράτος στα πρόσωπα αυτά χωρίς 

φορολογητέο εισόδημα είναι 13,5% του ελάχιστου μισθού για το προηγούμενο έτος. Ο 

κατώτατος μισθός στην Τσεχική Δημοκρατία το 2016 ήταν 9 900 Kc, οπότε η κρατική 

ασφάλιση υγείας το 2017 ήταν 1 337 Kc. Οι παροχές ασφάλισης υγείας καταβάλλονται 

στα ταμεία ασφάλισης υγείας. Στη Τσεχική Δημοκρατία έχουμε σήμερα 9 εταιρείες 

ασφάλισης υγείας: 



 Γενική Ασφαλιστική Εταιρεία Υγείας VZP 

 Ασφαλιστική Εταιρεία Υγείας του Υπουργείου Εσωτερικών της Τσεχικής Δημοκρατίας 

ZPMVČR 

 Ασφαλιστική εταιρεία εργαζομένων Skoda ZPŠ 

 Η Military Health Insurance Company VoZP 

 Το Υπουργείο Θησαυροφυλακίων Βρετανών-Εταιρεία Ασφάλισης Υγείας RBPZP 

 Επαγγελματική ασφαλιστική εταιρεία υγείας για υπαλλήλους τραπεζών, ασφαλιστικών 

εταιρειών και κατασκευαστική βιομηχανία OZP 

 Τσεχική Ασφαλιστική Εταιρία Ασφάλισης Υγείας ČPZP 

 

Μέθοδοι  αποζημίωσης των εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στη Δημοκρατίας 

της Τσεχίας: 

Στους πάροχους υγειονομικής περίθαλψης (τόσο στις εξωτερικές όσο και στις 

νοσοκομειακές εγκαταστάσεις) οι αποζημιώσεις καταβάλλονται από ασφαλιστικά ταμεία. 

Οι ασφαλιστικοί φορείς συνάπτουν σύμβαση σχετικά με τον τρόπο και το ύψος της 

αποζημίωσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής φροντίδα 

ποιότητας. 

 

Εύρος παροχής υγειονομικής περίθαλψης 

Κάθε ασφαλισμένος στη Δημοκρατία της Τσεχίας έχει το δικαίωμα της δωρεάν 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Το εύρος αυτής της φροντίδας περιλαμβάνει: 

 Εξωτερική και ενδονοσοκομειακή φροντίδα 

 Ασθενοφόρο 

 Επείγουσα ιατρική περίθαλψη με καταβολή του τελικού ποσού από τον ασθενή 90CZK 

□ Τη κάλυψη της επείγουσας περίθαλψης κατά το Σάββατο / Κυριακή ή σε περίοδο 

διακοπών για 24 ώρες και στις εργάσιμες ημέρες μεταξύ 17:00 και 07:00. 

 Μακροχρόνια επαγγελματική φροντίδα 

 Προληπτική φροντίδα 

 Φάρμακα (για κάθε ομάδα φαρμάκων ένα παρέχεται δωρεάν, τα άλλα με την οικονομική 

συμβολή του ασθενούς) 

 Οδοντιατρική φροντίδα - μόνο τα βασικά υλικά, συνήθως ο ασθενής πληρώνει για 

περισσότερη φροντίδα 



 Θεραπείες Spa 

 Μεταφορά ασθενών από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 

 Έλεγχος του νεκρού 

Η υγειονομική περίθαλψη που δεν καλύπτεται από την ασφάλιση υγείας πρέπει να 

καλύπτεται από τον ίδιο τον ασθενή και αφορά: 

 Θεραπείες που δεν περιλαμβάνονται στις συνήθεις ιατρικές και νοσηλευτικές 

δραστηριότητες 

 Ορισμένες περιπτώσεις που δεν έχουν καθαρά θεραπευτικό χαρακτήρα (διάφορες 

ιατρικές μαρτυρίες, πιστοποιητικά, δηλώσεις κ.λπ.) 
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2.  ΥΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΣ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ Η 

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

Μεταξύ των πιο βαρυσήμαντων αρχών για την τσεχική κοινωνία είναι η οικογένεια, η 

υγεία, το υγιές περιβάλλον, η ικανοποίηση της ζωής και η εκπαίδευση. 

 

Υγεία και νόσος  

Η εθνική στρατηγική που αφορά την υγεία της Δημοκρατίας της Τσεχίας καταρτίζεται 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τους στόχους της Παγκόσμιας Οργάνωσης 

Υγείας, στην οποία η Δημοκρατία της Τσεχίας έγινε μέλος το 1993. Σύμφωνα με αυτούς, 

ορίζονται οι όροι υγείας και ασθένειας: 

"Η υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας και 

όχι μόνο η απουσία ασθένειας" 

"Η ασθένεια είναι μια κατάσταση όπου, λόγω εξωτερικών ή εσωτερικών επιδράσεων, η 

ομοιόσταση του οργανισμού διαταράσσεται ή παραβιάζεται η δομή ή η λειτουργία ενός 

οργάνου ή ολόκληρου του συστήματος" 

Σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Έρευνών και Δημόσιας Γνώμης του Κοινωνιολογικού 

Ινστιτούτου της Ακαδημίας Επιστημών της  Δημοκρατίας της Τσεχίας, οι πολίτες θεωρούν 

ως υψηλότερες αξίες στη ζωή τους: 

 να ζήσεις μια ευτυχισμένη ζωή μεταξύ οικογενειών / συνεργατών 

 να ζουν με υγεία και σε ένα υγιές περιβάλλον 

 να ζουν ελεύθερα σύμφωνα με τις πεποιθήσεις τους 

Παρά το γεγονός ότι οι πολίτες της Δημοκρατίας της Τσεχίας εκτιμούν την υγεία ως ένα 

από τα υψηλότερα αγαθά, ειδικά για τα άτομα της νεότερης γενιάς. Συχνά όμως  η 

υγειονομική περίθαλψη και η πρόληψη παραμελούνται και η πρωτοβουλία για τη 

διατήρηση της υγείας δεν αρκεί,  ωθώντας ορισμένους ασθενείς να εξακολουθούν να 

έχουν την τάση να μεταφέρουν την ευθύνη για ασθένειες σε επαγγελματίες του τομέα της 

υγείας. Χάρη στα προγράμματα υγείας της Δημοκρατίας της Τσεχίας,  οι άνθρωποι είναι 

πιο δραστήριοι και συνεπείς όσον αφορά τη φροντίδα της υγείας τους. 

 

 

 

 



Σύστημα πρόληψης στη Δημοκρατία της Τσεχίας 

 

Η πρόληψη χωρίζεται σε: 

 Πρωτοβάθμια 

Επικεντρώνεται στις δραστηριότητες για τη διατήρηση και την προώθηση της υγείας σε 

μια εποχή που η ασθένεια δεν έχει ακόμη συμβεί. Περιλαμβάνει δραστηριότητες 

κοινοτικής υγείας, εκπαίδευση για την υγεία, υποχρεωτικό εμβολιασμό κ.λπ. 

 Δευτεροβάθμια 

Επικεντρώνεται σε ομάδες κινδύνου και σε άτομα που κινδυνεύουν από ασθένεια. Έχει 

το χαρακτήρα της αναζήτησης απειλούμενων ατόμων και στην έγκαιρη ανίχνευση της 

ασθένειας. Αυτά περιλαμβάνουν προληπτικές εξετάσεις και εξετάσεις διάγνωσης. 

 Τριτοβάθμια 

Επικεντρώνεται στην πρόληψη των επιπλοκών, στην καθυστέρηση της επιδείνωση της 

κατάστασης της νόσου που έχει ήδη συμβεί. Περιλαμβάνει, για παράδειγμα, 

αντισταθμιστικές ενισχύσεις ή προληπτικά μέσα αποκατάστασης και εκπαίδευσης. 

Η πρόληψη στη Δημοκρατία της Τσεχίας περιλαμβάνει ένα σχετικά εξελιγμένο σύστημα 

προληπτικών εξετάσεων, οι οποίες καλύπτονται από την ασφάλιση υγείας. Το σύστημα 

αυτό βασίζεται στην έγκαιρη ανίχνευση σοβαρών ασθενειών σε πρώιμα στάδια που δεν 

είναι τόσο δαπανηρά όσο οι περιπτώσεις κακομεταχείρισης και καθυστερημένης 

διάγνωσης. Εκτός από την προληπτική φροντίδα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και 

της παιδικής ηλικίας, το προληπτικό σύστημα περιλαμβάνει επίσης προληπτικές 

εξετάσεις για ενήλικες. Η ασφαλιστική εταιρεία πληρώνει για εξολοκλήρου διαγνωστικές 

εξετάσεις για το κάθε άτομο κάθε δύο χρόνια. Αυτό περιλαμβάνει αιματολογική και 

βιοχημική εξέταση, μέτρηση και αξιολόγηση φυσιολογικών λειτουργιών (πίεση αίματος, 

παλμός, αναπνοή και ΗΚΓ), υπολογισμός δείκτη μάζας σώματος, εξέταση δέρματος, 

εξέταση ακουστικών και οφθαλμικών λειτουργειών, μαστογραφία ( για γυναίκες 45 ετών), 

απόκρυφης αιμορραγίας (από 50 ετών). Στο σύστημα προληπτικών εξετάσεων 

περιλαμβάνονται επίσης οι οδοντικοί έλεγχοι, δύο φορές το χρόνο για παιδιά ηλικίας κάτω 

των 18 ετών και μία φορά το χρόνο για ενήλικες. Περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της 

κατάστασης των ούλων και των οδόντων, την υγιεινή και την ανίχνευση ανωμαλιών στα 

δόντια. Ο τελευταίος σημαντικός τομέας της προληπτικής φροντίδας είναι οι έλεγχοι από 

γυναικολόγο και αφορά γυναίκες ηλικίας άνω των 15 ετών μία φορά το χρόνο, 

συμπεριλαμβανομένων κυτταρολογικών, βακτηριολογικών και ιολογικών εξετάσεων. 
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3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Υπάρχουν κρατικές και μη κρατικές υπηρεσίες υγείας στην Τσεχική Δημοκρατία. Όλες 

αυτές οι υπηρεσίες έχουν κατά κανόνα, σύμβαση για την παροχή και την επιστροφή των 

ιατροφαρμακευτικών περιουσιακών στοιχείων με τις εταιρείες ασφάλισης υγείας, και 

μπορούν συνεπώς να παρέχουν περίθαλψη χωρίς άμεση αποζημίωση. Οι υπηρεσίες 

φροντίδας υγείας στην Τσεχική Δημοκρατία παρέχονται από ένα σύστημα κρατικών και 

μη κρατικών υπηρεσιών υγείας. Το σύστημα αυτό αποτελείται από: 

Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: 

Επαγγελματίες υγείας: Οι ασθενείς μπορούν να επιλέξουν έναν Γενικό Ιατρό και στη 

συνέχεια να γίνει εγγραφή σε αυτόν. Η εγγραφή υποχρεώνει τον γιατρό να παρέχει 

συνεχή φροντίδα για τον ασθενή (βασική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένων των 

επισκέψεων). Ο γιατρός μπορεί να απορρίψει έναν νέο ασθενή μόνο εξαιτίας της 

πληρότητας. Ο γιατρός δεν πρέπει να αρνηθεί την επείγουσα περίθαλψη. Ο ασφαλιστής 

μπορεί να αλλάξει την εγγραφή και συνεπώς και τον γιατρό μετά από τρεις μήνες. 

!! Οι συντελεστές της ασφάλισης ασθενείας με σύμβαση δεν εγγράφονται στους γιατρούς. 

Η θεραπεία τους εκτελείται από συμβεβλημένους ιατρούς ή από υπηρεσίες υγείας της 

ασφαλιστικής εταιρείας, όπου η ασφάλιση υγείας ανατέθηκε! 

Εξωνοσοκομειακή επαγγελματική φροντίδα 

Ο ειδικός στην Τσεχική Δημοκρατία μπορεί να τον επισκεφθεί ακόμη και χωρίς τη 

σύσταση ενός γιατρού - γενικού ιατρού. 

Θεσμική φροντίδα 

Εάν η φύση της ασθένειας απαιτεί, ένας γιατρός πρωτοβάθμιας περίθαλψης ή ένας 

εξειδικευμένος εξωτερικός συνεργάτης συνιστά νοσηλεία σε νοσοκομειακή ιατρική 

μονάδα. Σχετικά με τον τύπο της μονάδας φροντίδας υγείας, ο ασθενής ενημερώνεται και 

έχει τη δυνατότητα να συμβουλευτεί και να επιλέξει μια μονάδα φροντίδας υγείας, όσον 

αφορά την επιτέλεση ή τη φροντίδα που απαιτείται από τον ασθενή. Μετά το εξιτήριο από 

την μονάδα, ο ασθενής λαμβάνει ιατρική έκθεση (συμπεριλαμβανομένης της πορείας και 

των αποτελεσμάτων της νοσηλείας ή συστάσεις για άλλες διαδικασίες) για τον γενικό 

ιατρό. Ο ασθενής λαμβάνει επίσης φαρμακευτική αγωγή για τρεις ημέρες. 

Υπηρεσία πρώτων βοηθειών και διάσωσης 

Η φροντίδα υγείας παρέχεται στην Τσεχική Δημοκρατία ακόμη και σε περίπτωση 

αιφνίδιας ασθένειας και ατυχήματος κατά τη διάρκεια των εκτός ωρών εργασίας ή λόγω 

απουσίας του θεράποντος ιατρού. Η επείγουσα περίθαλψη έχει χαρακτήρα ανά την 

τοποθεσία στην Τσεχική Δημοκρατία. Στις μεγαλύτερες πόλεις υπάρχει ιατρικό τμήμα 

έκτακτης ανάγκης. Σε μικρότερες περιοχές, υπάρχει συνεργασία εξωτερικών ιατρών που 



αναπληρώνει ο ένας τον άλλο. Η θεραπεία έκτακτης ανάγκης συγχρηματοδοτείται από 

την πλευρά του ασθενούς με τέλος 90Kč / 24hrs. 

Για περιπτώσεις αιφνίδιων σοβαρών ασθενειών και καταστάσεων όπου ο ασθενής δεν 

μπορεί να μεταφερθεί σε γιατρό και όταν απαιτείται ταχεία θεραπεία και μεταφορά σε 

ιατρική κέντρο, η Υπηρεσία Διάσωσης της Δημοκρατίας της Τσεχίας που δημιουργήθηκε, 

μπορεί να καλείται δωρεάν μέσω ειδικής τηλεφωνικής γραμμής: 155 ή 112 (εδώ 

επικοινωνούν επίσης στα αγγλικά και τα γερμανικά). 

Υπηρεσίες φαρμακείων 

Αυτές οι υπηρεσίες παρέχουν φάρμακα και ιατρο-τεχνικά προϊόντα στην Τσεχική 

Δημοκρατία, βάσει ιατρικής συνταγής (φάρμακα που καλύπτονται από ασφάλιση ή με 

επιπλέον πληρωμή) και χωρίς αυτό (ο ασθενής πληρώνει ο ίδιος). 

Η ιατρική συνταγή που έχει εκδοθεί έχει χρονικό όριο ισχύος: 

- Η συνταγή από έκτακτη ανάγκη ισχύει για 24 ώρες 

- Η συνταγογράφηση για τα αντιβιοτικά ισχύει για 5 ημέρες 

- Η συνταγή για τα οπιούχα ισχύει για 3 ημέρες 

- Οι άλλες συνταγές ισχύουν συνήθως για 1 εβδομάδα 

Μετά τη λήξη αυτών των προθεσμιών, η συνταγή ακυρώνεται. Εάν ένα φαρμακείο δεν 

έχει το φάρμακο, ένα άλλο φάρμακο με ισοδύναμη αποτελεσματικότητα μπορεί να 

χορηγηθεί με τον ίδιο τρόπο. 

Οδοντιατρικές θεραπείες 

Είναι καθήκον του γιατρού να προσφέρει στον ασθενή θεραπεία που καλύπτεται 

πλήρως από τη δημόσια ασφάλιση υγείας. Όλες αυτές οι παροχές περιλαμβάνονται στην 

σχετική αποζημίωση που ισχύει για τη σχετική περίοδο. Πρόκειται για μια λίστα 

διαγνωστικών και θεραπευτικών διαδικασιών που χρησιμοποιούν πρότυπα υλικά. Για τις 

θεραπείες αυτές, οποιαδήποτε επιστροφή από τον ασθενή δεν είναι αποδεκτή, δηλ. ο 

γιατρός μπορεί να μην απαιτεί πρόσθετη επιβάρυνση για τον ασθενή. 

Ο γιατρός μπορεί επίσης να προσφέρει θεραπεία χρησιμοποιώντας τα υλικά που 

περιγράφονται παραπάνω. Αυτή η θεραπεία δεν καλύπτεται πλέον από τη γενική 

ασφάλιση υγείας, ο ασθενής πληρώνει για τον εαυτό του. Οι τιμές αυτών των υπηρεσιών 

υπολογίζονται με βάση έναν ατομικό υπολογισμό της χειρουργικής επέμβασης. Ο 

ασθενής έχει το δικαίωμα να ενημερωθεί πριν από τη θεραπεία με το κόστος της 

υπηρεσίας. 

Τα νοσοκομεία παρέχουν συνήθως ενδο-νοσοκομειακή περίθαλψη και εξω-

νοσοκομειακή περίθαλψη. Σε γενικές γραμμές, ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για το 

νοσοκομείο. Το νοσοκομείο αποτελείται από οικονομικά τμήματα, τμήμα προσωπικού, 

τεχνικό υπόβαθρο, εξειδικευμένα τμήματα, εργαστήρια, νοσοκομειακά φαρμακεία. Τα 

εξειδικευμένα τμήματα των νοσοκομείων είναι διεπιστημονικά. Οι γιατροί αλληλεπιδρούν 

με άλλα τμήματα προκειμένου να παρέχουν όσο το δυνατόν καλύτερη φροντίδα. Τα 



τμήματα των νοσοκομείων απαρτίζονται επίσης από νοσηλευτικές μονάδες 

τυποποιημένης και εξειδικευμένης περίθαλψης. Οι τυποποιημένες μονάδες παρέχουν 

φροντίδα σε ασθενείς που δεν διατρέχουν κίνδυνο ζωής. Η νοσηλευτική φροντίδα 

συνήθως παρέχεται από ένα σύστημα ομάδας ή ένα λειτουργικό σύστημα φροντίδας. 

Στην ομάδα φροντίδας, οι νοσηλευτές είναι υπεύθυνοι για μια ομάδα ασθενών. Στη 

λειτουργική φροντίδα, οι νοσηλευτές χωρίζονται σύμφωνα με την υπηρεσία που εκτελούν 

σε όλους τους ασθενείς. Οι ειδικευμένες κλίνες επικεντρώνονται σε εντατικές (ασθενείς με 

απειλητικές για τη ζωή ζωτικές λειτουργίες, απαραίτητη παρακολούθηση) και ενδιάμεση 

φροντίδα (σταθεροποιημένα ζωτικά σημεία υπό επίβλεψη). Η πιο εξειδικευμένη φροντίδα 

παρέχεται σε τμήματα αναισθησιολογικής ανάνηψης όπου οι ασθενείς με περισσότερες 

από μία οργανική λειτουργικότητα απέτυχε. Ατομική φροντίδα επίσης παρέχεται (ένας 

νοσηλευτής ανά ασθενή). 
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4. ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ 

Από το 1990, η φροντίδα στο σπίτι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος 

υγείας και κοινωνικής πρόνοιας στην Τσεχική Δημοκρατία. Κάθε ασφαλισμένος έχει το 

δικαίωμα να φροντίζεται κατ 'οίκον. Καλύπτεται από την ασφάλιση υγείας. Η φροντίδα 

στο σπίτι παρέχει στον πελάτη τις απαραίτητες υπηρεσίες στο κοινωνικό περιβάλλον του 

πελάτη. Συνδυάζει την υγεία, την κοινωνική και την γενική περίθαλψη. 

Καθήκοντα και περιεχόμενο της φροντίδας στο σπίτι στην Τσεχική 

Δημοκρατία & Νοσηλευτής στην κατ΄οίκονφροντίδα 

Το μέγιστο εύρος φροντίδας στο σπίτι είναι 3 φορές την ημέρα για 1 ώρα. Οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες είναι για παράδειγμα: η παρακολούθηση των φυσιολογικών 

λειτουργιών, η λήψη βιολογικών υλικών, η θεραπεία των παθήσεων του δέρματος, η 

χορήγηση φαρμάκων, η φαρμακευτική αγωγή, η εκπαίδευση στην ινσουλίνη, η 

αυτοεξυπηρέτηση, το κλύσμα, η φροντίδα του καθετήρα ουρήθρας, στοματική υγιεινή και 

λοιπά. Μόνο ειδικευμένοι νοσηλευτές χωρίς επαγγελματική επίβλεψη, που μπορούν να 

αναλάβουν πλήρη ολοκληρωμένη νοσηλευτική φροντίδα, μπορούν να εργαστούν στην 

κατ’οίκον φροντίδα. 

Ορισμένες υπηρεσίες στην Τσεχική Δημοκρατία προσφέρουν επίσης υπηρεσίες 

φροντίδας που περιλαμβάνουν βοήθεια προσωπικής υγιεινής, παροχή τροφίμων, 

στήριξη σίτισης κλπ. Οι υπηρεσίες αυτές είναι κοινωνικές, χρεώνεται ο ίδιος ο πελάτης ή 

από την κοινωνική εισφορά που λαμβάνει από το κράτος. 

Νοσοκομειακή φροντίδα στο σπίτι  

Πρόσφατα, υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για κατ 'οίκον νοσοκομειακή περίθαλψη 

(υπάρχουν 15 στην Τσεχική Δημοκρατία). Αυτή η υπηρεσία απευθύνεται σε ανίατες 

ασθενείς κάθε ηλικίας. Η φροντίδα περιλαμβάνει, αφενός, τις υπηρεσίες υγείας σύμφωνα 

με τις ανάγκες και την τρέχουσα υγεία του ασθενούς, καθώς και τις ψυχοκοινωνικές 

υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αφορούν τόσο τον ασθενή όσο και την οικογένεια του, 

συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας μετά το θάνατο ενός ατόμου. Αυτή η υπηρεσία είναι 

η μόνη που παρέχει εξειδικευμένη παρηγορητική φροντίδα στα παιδιά. Η νοσοκομειακή 

φροντίδα στο σπίτι καλύπτεται εν μέρει από τον πελάτη ή την οικογένειά του. 

 

 

 

 

 

 



Πηγές:  

1/ Typologie zdravotních služeb. Available from: 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/typologie-zdravotnich-sluzeb_2131_1065_3.html ( 2018-

02-14) 

2/ Druhy zdravotní péče. Available from: https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/druhy-

zdravotni-pece_2627_22.html ( 2018-02-14) 3/ Zdravotní služby: zákon o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování, zákon o specifických zdravotních službách, 

zákon o zdravotnické záchranné službě : nové prováděcí vyhlášky k reformním zákonům 

: podle stavu k 14.5.2012. Ostrava: Sagit, 2012. ÚZ, č. 905. 

4/ ANDREJKIVOVÁ, P. Hospicová domácí péče. Sestra. 2008, č. 12, s. 49-50 

5/ LENOCHOVÁ, E., BLINKOVÁ, M. Hospicová a paliativní péče. Sestra. 2008, č. 

12, s. 47-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΤΟΠΙΚΗ / ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

Ο χρόνος και η τοπική διαθεσιμότητα της φροντίδας υγείας στην Τσεχική 

Δημοκρατία καθορίζεται από τον νομικό κανόνα. Κάθε ασφαλισμένος πολίτης της 

Τσεχικής Δημοκρατίας έχει εξασφαλίσει υγειονομική περίθαλψη. Ο νόμος ορίζει τις 

προθεσμίες για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Ο νόμος ορίζει το μέγιστο χρόνο 

ταξιδιού από τον τόπο κατοικίας του ασθενούς σε ειδικά ασθενοφόρα και σε κέντρα 

υγείας, γεγονός που εγγυάται τη διαθεσιμότητα ατομικών υπηρεσιών υγείας σε κάθε 

πολίτη. 

- γενικός ιατρός, παιδίατρος, οδοντίατρος, γυναικολόγος, φαρμακείο: έως 35 λεπτά 

- βασικά εξειδικευμένα τμήματα (χειρουργική, διαβατολογία, εσωτερικά): έως 45 

λεπτά 

- πιο εξειδικευμένα τμήματα (καρδιοχειρουργική): 60 έως 120 λεπτά 

- φροντίδα κλινών σε βασικές περιοχές: έως 60 λεπτά 

- φροντίδα κλινών σε άλλες ειδικότητες: έως 180 λεπτά 

- χρόνος των υπηρεσιών διάσωσης: εντός 20 λεπτών από την κοινοποίηση 

Επιπλέον, ο νόμος καθορίζει μέγιστη προθεσμία για προγραμματισμένες (μη οξείες) 

ιατρικές διαδικασίες και εξετάσεις: 

- αντικατάσταση ισχίου: εντός 52 εβδομάδων 

- χειρουργική επέμβαση καταρράκτη: εντός 30 εβδομάδων 

- ενδοσκοπική εξέταση: εντός 4 εβδομάδων 

- απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού: εντός 5 εβδομάδων 

 

Πηγές:  

1/ Dostupnost zdravotních služeb. Available from: www.lkcr.cz/.../307-2012-o-mistni-a-
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Χρηματοδοτική διαθεσιμότητα (βλέπε επίσης "Χρηματοδότηση της υγειονομικής 

περίθαλψης") 

 

 

 

 



5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΤΟΠΙΚΗ / ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

Ο χρόνος και η τοπική διαθεσιμότητα της υγειονομικής περίθαλψης στην Τσεχική 

Δημοκρατία καθορίζεται από τo νομικό κανόνα. Κάθε ασφαλισμένος πολίτης της Τσεχικής 

Δημοκρατίας έχει εξασφαλίσει υγειονομική περίθαλψη. Ο νόμος ορίζει τις προθεσμίες για 

την παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Ο νόμος ορίζει το μέγιστο χρόνο ταξιδιού από τον τόπο 

κατοικίας του ασθενούς σε ειδικούς ασθενοφόρων και σε υγειονομικές εγκαταστάσεις, 

γεγονός που εγγυάται τη διαθεσιμότητα ατομικών υπηρεσιών υγείας σε κάθε πολίτη. 

 Γενικός ιατρός, παιδίατρος, οδοντίατρος, γυναικολόγος, φαρμακείο: έως 35 λεπτά 

 Bασικά ειδικά τμήματα (χειρουργική, διαβητολογικό, παθολογικό): έως 45 λεπτά 

 Εξειδικευμένα τμήματα (καρδιοχειρουργική): 60 έως 120 λεπτά 

 Φροντίδα στο κρεβάτι σε βασικές ειδικότητες: έως 60 λεπτά 

 Φροντίδα στο κρεββάτι σε άλλες ειδικότητες: έως 180 λεπτά 

 Χρόνος των υπηρεσιών διάσωσης: εντός 20 λεπτών από την κοινοποίηση 

 Επιπλέον, ο νόμος καθορίζει μέγιστη προθεσμία για προγραμματισμένες (μη 

οξείες) ιατρικές διαδικασίες και εξετάσεις: 

 Αντικατάσταση ισχίου: εντός 52 εβδομάδων 

 Χειρουργική επέμβαση καταρράκτη: εντός 30 εβδομάδων 

 Ενδοσκοπική εξέταση : μέσα σε 4 εβδομάδες 

 Απεικόνιση μαγνητικού τομογράφου εντός 5 εβδομάδων 
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6. Το σύστημα Νοσηλευτικής Φροντίδας στη Τσεχία  

 Η παρούσα κατάσταση της Νοσηλευτικής Φροντίδας στη Τσεχία  

Η νοσηλευτική είναι ξεχωριστή επιστημονική περιοχή η οποία εστιάζει στη ενεργή 

διερεύνηση και ικανοποίηση των αναγκών τόσο των υγιών όσο και των ασθενών 

πληθυσμών. Η νοσηλευτική φροντίδα είναι ένα σύνολο επαγγελματικών δραστηριοτήτων 

οι οποίες στοχεύουν στη πρόληψη, διατήρηση, υποστήριξη και επαναφορά της υγείας 

των ατόμων, των οικογενειών, και των ατόμων που διαβιούν σε ένα κοινό περιβάλλον. 

Παράλληλα περιλαμβάνει φροντίδα για ανίατη ασθένεια.  Το χαρακτηριστικό γνώρισμα 

της παρούσας νοσηλευτικής είναι η προσπάθεια να παρέχει εξατομικευμένη φροντίδα 

βασισμένη στην ικανοποίηση των αναγκών του ατόμου  σε σχέση με την υγεία ή τις 

ανάγκες που εμφανίζονται τη στιγμή της ασθένειας.  

Η νοσηλευτική φροντίδα παρέχεται από μια ομάδα νοσηλευτών η οποία αποτελείται από 

επαγγελματίες υγείας διαφόρων επιπέδων και προσόντων. Οι ικανότητές τους ορίζονται 

ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης και εξειδίκευσης τους. Τα ιδρύματα υγείας έχουν 

αναπτύξει πρότυπα παροχής νοσηλευτικής φροντίδας τα οποία καθορίζουν κριτήρια για 

την παροχή και αξιολόγηση τους 

 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Η παρούσα αντίληψη στην Τσεχική Δημοκρατία στοχεύει στη χρήση της μεθόδου της 

νοσηλευτικής διεργασίας στις εργασίες του νοσηλευτικού προσωπικού. Χρησιμοποιούμε 

το σύστημα νοσηλευτικών διαγνώσεων κατά  NANDA για να δημιουργήσουμε 

νοσηλευτικές διαγνώσεις. Αλλά είμαστε ακόμα στην αρχή ενός πολύπλοκου έργου στη 

νοσηλευτική διαδικασία. Η νοσηλευτική διαδικασία περιλαμβάνεται στη διδασκαλία για 

φοιτητές ιατρικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πανεπιστημίων. Στα 

περισσότερα ιδρύματα, η νοσηλευτική φροντίδα παρέχεται μέσω ενός συστήματος 

ομαδικής φροντίδας όπου οι νοσηλευτές φροντίζουν μια ομάδα ασθενών κατά τη διάρκεια 

της βάρδιας. Ορισμένες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν επίσης το σύστημα 

"πρωτοβάθμιας νοσηλευτικής" ή "υπευθύνου προσωπικού". Αυτή η νοσοκόμα είναι 

υπεύθυνη για το σχεδιασμό της νοσηλευτικής διεργασίας για τον ασθενή, αλλά και για 

άλλους ασθενείς. Ολόκληρη η νοσηλευτική ομάδα συμμετέχει στη σχεδιαζόμενη 

νοσηλευτική διεργασία. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται μάλλον σε ιδρύματα με 

μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής ασθενών. Για κάθε ασθενή, παρέχεται ιατρική και 



νοσηλευτική τεκμηρίωση. Είναι σε γραπτή μορφή και εν μέρει και σε ηλεκτρονική μορφή. 

Κάθε εγγραφή στην τεκμηρίωση υπογράφεται από το άτομο που το έφτιαξε. 

 

Resources: 

1/ CHLOUBOVÁ, Helena, Alena MELLANOVÁ, Jiří NEUWIRTH, Marta STAŇKOVÁ, 

Pavla PAVLÍKOVÁ a Irena NERUDOVÁ. Základy ošetřování nemocných: obecná část. 

1. vyd. Praha: Karolinum, 2005, Sestra.  

2/ KELNAROVÁ, Jarmila. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 1. ročník: obecná 

část. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, Sestra.  

3/VYTEJČKOVÁ, Renata a Alena ŠAFRÁNKOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o 

nemocné I: obecná část. 1. vyd. Praha: Grada, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Η ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα στην Τσεχική Δημοκρατία βασίζεται σε μια ολιστική 

προσέγγιση στο άτομο. Εστιάζεται όχι μόνο στο φυσικό, πνευματικό και κοινωνικό 

επίπεδο της ύπαρξής του, αλλά και στο πνευματικό με  προσπάθειες ικανοποίησης των 

αναγκών των ασθενών. 

Νομοθεσία 

Το νομικό πλαίσιο για την παροχή πνευματικής υπηρεσίας 

Ο συνταγματικός νόμος της Τσεχικής Δημοκρατίας και ο Χάρτης των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων και Ελευθεριών αριθ. 2/1993 αναφέρουν στα άρθρα 15 και 16 το δικαίωμα 

κάθε ατόμου στην θρησκευτική ελευθερία και περιλαμβάνει το δικαίωμα του ανθρώπου 

να εκφράζει ελεύθερα τη θρησκεία ή τις πνευματικές του πεποιθήσεις είτε ατομικά ή μαζί 

με άλλα πρόσωπα, ιδιωτικά ή δημόσια, με τη μορφή λατρείας ή άλλων θρησκευτικών 

πράξεων. 

Η παροχή πνευματικών υπηρεσιών ισχύει στην Τσεχική Δημοκρατία με την έκδοση του 

νόμου αριθ. 3/2002 Coll., Για τις εκκλησίες και τις θρησκευτικές κοινωνίες και 

υποστηρίζεται επίσης από τον υιοθετημένο ευρωπαϊκό ηγέτη για την υγεία. 

Η πνευματική εργασία στα νοσοκομεία περιλαμβάνεται περαιτέρω στον νόμο αριθ. 

273/2011 Coll., Περί υγειονομικών υπηρεσιών, ο οποίος αναφέρει ότι ο ασθενής έχει το 

δικαίωμα να λάβει πνευματική φροντίδα κατά την διάρκεια της νοσηλείας του σε ιατρική 

εγκατάσταση και έχει το δικαίωμα να λάβει υποστήριξη από τις πνευματικές εκκλησίες και 

τις θρησκευτικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Τσεχική Δημοκρατία. Ο νόμος 

ορίζει επίσης ότι μια πνευματική επίσκεψη δεν μπορεί να αρνηθεί σε έναν ασθενή σε 

περιπτώσεις σοβαρού κινδύνου για τη ζωή του ή σοβαρής βλάβης στην υγεία. 

Ειδικό περιεχόμενο πνευματικής περίθαλψης 

Τα περισσότερα νοσοκομεία στην Τσεχική Δημοκρατία παρέχουν υπηρεσίες πνευματικής 

διαμεσολάβησης, εφόσον ζητηθούν, και ορισμένες εγκαταστάσεις έχουν τα δικά τους 

παρεκκλήσια. Στη Δημοκρατία της Τσεχίας υπάρχουν επίσης οργανώσεις 

νοσοκομειακών παρεκκλησιών - επαγγελματικά εκπαιδευμένοι κληρικοί που παρέχουν 

πνευματική φροντίδα όχι μόνο για τους ασθενείς αλλά και για το νοσοκομειακό 

προσωπικό. 

Όσον αφορά την αθεϊστική κυριαρχία της τσεχικής κοινωνίας, η πνευματική φροντίδα στα 

τσεχικά νοσοκομεία δεν είναι ένα κοινό και συνήθη μέρος της παρεχόμενης φροντίδας, 

αλλά σε περίπτωση ενδιαφέροντος και ανάγκης από τον ασθενή ή την οικογένειά του, 

υπάρχουν μέσα και τρόποι παροχής τέτοιας Φροντίδας. 

 



Πηγές: 

1/ KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Křesťanská péče o nemocné. Praha: Advent, 1991.   

2/ KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie nemoci. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2002.   

3/ SLABÝ, Adolf. Pastorální medicína a zdravotní etika. Praha: Karolinum, 1991.  

4/ SVATOŠOVÁ, Marie. Víme si rady s duchovními potřebami nemocných? Praha: 

Grada, 2012. 1.Vyd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ OI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

• Το δικαίωμα επιλογής μιας από τις ασφαλιστικές εταιρείες υγείας και την αλλαγή της μία 

φορά το χρόνο, πάντοτε προς το τέλος του τριμήνου 

• Το δικαίωμα επιλογής ενός γιατρού και μιας μονάδας υγειονομικής περίθαλψης 

• Υποχρέωση τήρησης του καθεστώτος θεραπείας σε περίπτωση ασθενείας και εμφάνιση 

ασφάλισης υγείας σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης 

 

Υποχρέωση γνωστοποίησης για έναν ασφαλιστή δημόσιας υγείας: 

• Έναρξη της απασχόλησης 

• Αλλαγή της ασφαλιστικής εταιρείας 

• Αλλαγές προσωπικών δεδομένων 

• Γέννηση 

•Θάνατος 

• Απώλεια ή κλοπή της κάρτας του ασφαλισμένου 

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασθενών στην Τσεχική Δημοκρατία 

κατοχυρώνονται νομοθετικά από τον νόμο περί υγειονομικής περίθαλψης 372 / 2011Sb 

 

Δικαιώματα ασθενών 

• Το δικαίωμα ελεύθερης αποδοχής ή άρνησης παροχής υπηρεσιών υγείας 

• Το δικαίωμα παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών υγείας 

• Το δικαίωμα σεβασμού, αξιοπρέπειας και ιδιωτικότητας 

• Το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής παρόχου 

• Το δικαίωμα να συμβουλευτείτε άλλες υπηρεσίες 

• Το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την εσωτερική τάξη των εγκαταστάσεων 

υγειονομικής περίθαλψης 

• Το δικαίωμα των ανηλίκων στη συνεχή παρουσία ενός νόμιμου κηδεμόνα ή των 

προσώπων που ορίζει ο νόμιμος εκπρόσωπος 



Το δικαίωμα ενός ατόμου με περιορισμένο δικαίωμα παρουσίας κηδεμόνα 

• Το δικαίωμα στην παρουσία στενού προσώπου σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες 

της ιατρικής εγκατάστασης 

• Το δικαίωμα εκ των προτέρων ενημέρωσης σχετικά με την τιμή για την παρεχόμενη 

υπηρεσία υγείας 

ο δικαίωμα να γνωρίζετε τα ονόματα και τα επώνυμα των εργαζομένων στον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης που εμπλέκονται στην υγειονομική περίθαλψη 

• Το δικαίωμα άρνησης της παρουσίας ατόμων που δεν εμπλέκονται άμεσα στη φροντίδα 

• Το δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών για την υγεία 

• Το δικαίωμα επισκέψεων στη μονάδα υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά την 

κατάσταση της υγείας τους και σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες της εγκατάστασης 

• Το δικαίωμα στην πνευματική φροντίδα και υποστήριξη 

• Το δικαίωμα των ασθενών με αισθητήρια και βαριά προβλήματα επικοινωνίας στις 

υπηρεσίες με σαφή και κατάλληλο τρόπο 

• Το δικαίωμα ενημέρωσης για την υγεία σας 

• Το δικαίωμα του νόμιμου εκπροσώπου σε πληροφορίες σχετικά με έναν ασθενή ασθενή 

• Το δικαίωμα εντοπισμού στενών προσώπων τα οποία μπορεί να ενημερώνονται για την 

κατάσταση της υγείας ενός ασθενούς και ποιος μπορεί να εξετάσει τα τεκμήρια υγείας του 

• Το δικαίωμα υποβολής δηλώσεων και αντιγράφων ιατρικών αρχείων 

• Το δικαίωμα άρνησης χειρουργικής επέμβασης ή υγειονομικής περίθαλψης 

 

Υποχρεώσεις των ασθενών 

• Ο ασθενής καλείται να ακολουθήσει την προτεινόμενη θεραπεία εάν συμφωνεί 

• Ο ασθενής υποχρεούται να τηρεί τους εσωτερικούς κανονισμούς της συγκεκριμένης 

ιατρικής εγκατάστασης 

• Ο ασθενής είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον πάροχο για το κόστος των 

παρεχόμενων υπηρεσιών που δεν πληρώθηκαν ή καλύφθηκαν μερικώς από τη δημόσια 

ασφάλιση 

• Ο ασθενής υποχρεούται να ενημερώνει τον επαγγελματία υγείας για την κατάσταση της 

υγείας του, συμπεριλαμβανομένων των λοιμωδών νοσημάτων 



Κάθε μονάδα υγείας έχει, λαμβάνοντας υπόψη το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών 

υγείας, αναπτύξει εσωτερικούς κανόνες οι οποίοι πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τον 

ασθενή και οι οποίοι πρέπει να υπακούν κατά την άφιξή τους. 

 

Γενικοί κανόνες νοσηλείας στην Τσεχική Δημοκρατία: 

• Εξοικονομήστε χρήματα και πολύτιμα πράγματα στο θησαυροφυλάκιο 

• Θα λάβετε ένα βραχιόλι ταυτοποίησης στη ρεσεψιόν 

• Μεταφέρετε προσωπικά φάρμακα στο προσωπικό της υγειονομικής περίθαλψης για 

φύλαξη. Θα σας εκδοθούν όταν απελευθερωθούν. 

• Οι περισσότεροι τυποποιημένοι θάλαμοι στα νοσοκομεία επιτρέπεται να χρησιμοποιούν 

τα δικά σας ρούχα και νυχτικά, τα οποία πρέπει να αλλάζουν σωστά και να διατηρούνται 

καθαρά. 

• Οι ασθενείς μπορούν να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές και 

άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Πρέπει να αποφεύγουν να ενοχλούν άλλους ασθενείς 

• Οι περισσότερες εγκαταστάσεις υγείας έχουν δωρεάν κάλυψη Wi-Fi 

Η διατροφή ετοιμάζεται στα νοσοκομεία ανάλογα με την υγεία του ασθενούς. Τα 

περισσότερα νοσοκομεία λαμβάνουν υπόψη τις διαιτητικές απαιτήσεις του ασθενούς, τις 

οποίες ο ασθενής πρέπει να αναφέρει στη ρεσεψιόν 

• Στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης στην Τσεχική Δημοκρατία, δεν επιτρέπεται 

να καπνίζουν και να πίνουν αλκοόλ 

 

Πηγές: 

1/ Práva a povinnosti pacientů. Available from: 

http://www.mzcr.cz/kvalitaabezpeci/obsah/prava-a-povinnosti-pacientu-_3299_29.html 

(2018-02-14) 

2/ Práva a povinnosti. Available from:https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/prava-a-

povinnosti_2620_22.html (2018-02-14) 
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9. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

 

 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ  

Με την είσοδο του ένας ασθενής σε μονάδα φροντίδας στη Δημοκρατία της Τσεχίας, ο 

ασθενής τοποθετείται στο δωμάτιο. Του δίνεται ένα κρεβάτι και ένα κομοδίνο για 

προσωπικά αντικείμενα. Είναι γνώστης για την οργάνωση του τμήματος και τη μονάδα 

νοσηλευτικής. Στις κρατικές εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, η κανονική 

φροντίδα παρέχεται συνήθως σε δίκλινα έως τρίκλινα δωμάτια. Οι εγκαταστάσεις υγιεινής 

είναι συνήθως μέρος του δωματίου αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις το μπάνιο και οι 

τουαλέτες βρίσκονται κεντρικά στο διάδρομο. Τα μονόκλινα δωμάτια είναι λιγότερο 

συνηθισμένα στα τσεχικά κρατικά νοσοκομεία και η παροχή τους είναι  πιθανό να παρέχει 

πρόσθετη φροντίδα και επιπλέον κόστος. 

Πολύτιμα αντικείμενα και μετρητά φυλάσσονται σε μια θυρίδα ασφαλείας που αντιστοιχεί 

στον κάθε ασθενή. Ο ασθενής λαμβάνει ένα βραχιόλι με το όνομα του και το όνομα του 

τμήματος όπου νοσηλεύεται. Τα βραχιόλια είναι συνήθως λευκά, μόνο ασθενείς με 

ορισμένες αλλεργίες έχουν κόκκινα. Αφού τοποθετηθεί σε κρεβάτι, τον ασθενή 

επισκέπτεται συνήθως ο γιατρός και ενημερώνεται για τη διαδικασία θεραπείας και 

εξέτασης. Η νοσοκόμα θα ζητήσει από τον ασθενή τη συγκατάθεσή του για τη νοσηλεία, 

τη διαδικασία σχετικά με τη ενημέρωση του και τη συγκατάθεσή του και τη ακολουθημένη 

διαδικασία που αφορά τη θεραπεία του. 

Στα νοσοκομεία της Τσεχίας, η καθημερινή φροντίδα αρχίζει στις έξι και μισή το πρωί. Οι 

ίδιοι οι ασθενείς ή με τη βοήθεια νοσηλευτών απολαμβάνουν τη προσωπική τους υγιεινή. 

Στη συνέχεια τους παρέχονται φάρμακα και πρωινό, έπειτα ακολουθεί η επίσκεψη του 

γιατρού. Ένας γιατρός στη Δημοκρατία της Τσεχία καθορίζει τη φαρμακευτική αγωγή, 

οδηγεί και καθορίζει τη θεραπεία και τη διάγνωση για τον κάθε ασθενή. Η νοσηλεύτρια 

είναι υπεύθυνη για τη νοσηλευτική φροντίδα και την ικανοποίηση των ασθενών. Η 

νοσηλεύτρια δεν έχει την αρμοδιότητα να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 

της υγείας και την πορεία της θεραπείας του ασθενή. Στο νοσοκομείο ο γιατρός συνήθως 

επισκέπτεται τον ασθενή δύο φορές την ημέρα, το πρωί και το απόγευμα. Δύο φορές την 

εβδομάδα γίνεται ιατρική επίσκεψη από τον υπεύθυνο γιατρό του ασθενή μαζί με 

ολόκληρη τη ιατρική ομάδα του τμήματος. Αυτές οι επισκέψεις χρησιμεύουν για την 

αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενή, για την αξιολόγηση της υφιστάμενης θεραπείας 

και γίνεται διαβούλευση για τη μελλοντική πορεία. Οι κινητοποιημένοι ασθενείς έχουν την 

ευκαιρία να βγουν για βόλτες αν η κατάσταση της υγείας τους φυσικά το επιτρέπει, αλλά 

πρέπει να αναφέρουν την αναχώρηση και την άφιξή τους στο προσωπικό του τμήματος 

που νοσηλεύονται.  

Η νοσηλεία στη Δημοκρατία της Τσεχίας είναι εθελοντική, οπότε ο ασθενής έχει το 

δικαίωμα να αρνηθεί, να διακόψει τη θεραπεία και να αποδεσμευτεί ανά πάσα στιγμή. Σε 



αυτή την περίπτωση ενημερώνεται για τους κινδύνους της απόφασης του και πρέπει να 

υπογράψει τη λεγόμενο έντυπο άρνησης θεραπείας. Περίοδος ησυχίας απαιτείται στο 

νοσοκομεία από τις 10μ.μ. Οι επισκέψεις διέπονται από τους κανόνες που εφαρμόζονται 

από το κάθε τμήμα. Κατά κανόνα, οι επισκέψεις προγραμματίζονται και συνιστώνται το 

απόγευμα. Οι επισκέψεις εκτός του καθορισμένου χρόνου είναι δυνατές μόνο με την 

έγκριση του επικεφαλής ιατρού του κάθε τμήματος. 

 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 

1/ Hospitalizace v nemocnici. Available from: http://www.ordinace.cz/clanek/pobyt-

vnemocnici-hospitalizace/  (2018-02-14)  

2/ Vnitřní řád v nemocnici.  

Available from: 

http://www.onhb.cz/Article.asp?nDepartmentID=288&nArticleID=1063&nLanguageI D 

=1 (2018-02-14)  
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10. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 ΜΕΛΟΙ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ & ΜΕΛΟΙ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ  

Η διεπιστημονική ομάδα στη Δημοκρατία της Τσεχίας αποτελείται από γιατρούς, 

νοσηλευτικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό και επαγγελματίες υγείας όπως 

φυσιοθεραπευτές, διατροφολόγους,  εργασιολόγους , λογοθεραπευτές, ειδικούς 

εκπαιδευτές, ψυχολόγους κλπ. Η νοσηλευτική ομάδα αποτελείται από εγγεγραμμένους 

νοσηλευτές και βοηθούς νοσηλευτές.  

Οι γιατροί είναι πτυχιούχοι ιατρικών σχολών όπως γενικοί ιατροί, οδοντίατροι, 

φαρμακοποιοί. Για ιδιωτική εργασία σε συγκεκριμένο τομέα, ο γιατρός πρέπει να 

υποβληθεί σε εκπαίδευση για προ-πιστοποίηση και στη συνέχεια να υποβληθεί σε 

εξετάσεις πιστοποίησης. Το εκπαιδευτικό σύστημα για τη πιστοποίηση ρυθμίζεται από το 

νόμο. 

 

Επαγγελματίες Υγείας: 

Κάθε εργαζόμενος στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να υποβληθεί και σε 

νομική εκπαίδευση. Για εργασία χωρίς επαγγελματική επίβλεψη, είναι απαραίτητο να 

παρακολουθήσει πρόγραμμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή κολλεγίου. Επί του παρόντος, 

για παράδειγμα, μπορούν να σπουδάσουν τα ακόλουθα πεδία: γενική νοσηλεύτρια, μαία, 

εργαστηριακός βοηθός, βοηθός ακτινολογίας, διατροφολόγος, οδοντοτεχνίτης, 

οδοντίατρος, παραϊατρικός λειτουργός, φαρμακευτικός βοηθός, ειδικός για 

εξαρτησιογόνες ουσίες, κλινικός ψυχολόγος, κλινικός λογοθεραπευτής κ.α.  

Μετά την αποφοίτησή του από το πρόγραμμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο απόφοιτος 

εργάζεται υπό την επίβλεψη ειδικευμένου επαγγελματία υγείας στους ακόλουθους τομείς: 

βοηθός υγείας, βοηθός εργαστηρίου, βοηθός οδοντιάτρου, βοηθός διατροφολόγου. Τα 

βοηθητικά επαγγέλματα στον τομέα της νοσοκομειακής περίθαλψης μπορούν να 

καταρτιστούν περεταίρω εφόσον παρακολουθήσουν μαθήματα αρκετών εβδομάδων. 

Αυτά τα επαγγέλματα περιλαμβάνουν βοηθό νοσηλευτή, μασέρ, οδηγό ασθενοφόρων. Ο 

νόμος επιβάλλει επίσης τον απαιτούμενο αριθμό ωρών θεωρητικών και πρακτικών 

μαθημάτων, προσδιορίζοντας ακριβώς το φάσμα των αρμοδιοτήτων για τα επιμέρους 

πεδία των επαγγελμάτων υγείας. Επίσης επιβάλλει καθήκον σε κάθε επαγγελματία υγείας 

να εκπαιδεύεται και να επιμορφώνεται συνεχώς. Ο νόμος δημιουργεί επίσης 

προϋποθέσεις για την περαιτέρω κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας 

μέσω εξειδικευμένων μαθημάτων, ειδικοτήτων κ.λπ. Σε ορισμένα στενά εξειδικευμένα 

πεδία μπορεί να απαιτείται συγκεκριμένος τύπος περεταίρω μελέτης. 

 

 

 



Διοίκηση Υγείας 

Στον πολιτικό και οικονομικό τομέα, το νοσηλευτικό προσωπικό εκπροσωπείται από την 

επικεφαλής νοσηλεύτρια της Δημοκρατίας της Τσεχίας, η οποία πρέπει να προστατεύσει 

τα δικαιώματά τους.  

Οι περισσότερες νοσηλευτικές εγκαταστάσεις έχουν την ακόλουθη ιεραρχία του 

νοσηλευτικού προσωπικού: 

  Αναπληρωτής Επικεφαλής Νοσηλευτής που είναι μέλος της ανώτατης διοίκησης μιας 

συγκεκριμένης υπηρεσίας νοσοκομειακής περίθαλψης και είναι υπεύθυνος για τη 

συνολική νοσοκομειακή περίθαλψη. 

 Η επικεφαλής νοσηλεύτρια που είναι υπεύθυνη για τις δραστηριότητες του προσωπικού 

σε ένα συγκεκριμένο τμήμα (χειρουργική, εσωτερική, καρδιολογική ...)  

 Ο τμηματικός προϊστάμενος που είναι υπεύθυνος για το προσωπικό σε ένα  

συγκεκριμένο τμήμα αυτού του τμήματος. Παρέχει ολοκληρωμένη εποπτεία σε αυτόν τον 

τομέα, συντονίζει τις δραστηριότητες των μεμονωμένων μελών αυτού του τμήματος. 

 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 

1/Pracovníci ve zdravotnictví. Available from: 

http://www.mzcr.cz/legislativa/obsah/pracovnici-ve-zdravotnictvi_1792_11.html   (2018-

02-14)  
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11. ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

 ΘΑΝΑΤΟΣ, ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Η παρηγορητική φροντίδα ως ξεχωριστός τομέας της υγειονομικής φροντίδας δεν 

παρέχεται πλήρως στην Τσεχική Δημοκρατία. Πρόσφατα, όμως, υπήρξε ανάπτυξη. Τώρα 

συζητείται περισσότερο μεταξύ των εμπειρογνωμόνων. 

Ο στόχος της παρηγορητικής φροντίδας είναι μια αξιοπρεπής και ποιοτική ζωή στο τέλος 

της, παρά την ανίατη ασθένεια και την ανακούφιση του πόνου με τη συμμετοχή και την 

υποστήριξη των στενών ανθρώπων. 

Επί του παρόντος, στην Τσεχική Δημοκρατία η εξειδικευμένη παρηγορητική φροντίδα 

παρέχεται: 

• Στο οικιακό περιβάλλον (περίθαλψη κινητής οικιακής φροντίδας) 

• Στις εγκαταστάσεις φροντίδας κρεβατιών αποκλειστικά αφιερωμένες στην παρηγορητική 

φροντίδα = νοσοκομείο 

• Στα τμήματα της παρηγορητικής φροντίδας στα νοσοκομεία (τώρα μόνο δύο στην 

Τσεχική Δημοκρατία, αλλά η τάση είναι να δημιουργηθούν περισσότερα τέτοια τμήματα) 

Ωστόσο, η βασική παρηγορητική φροντίδα είναι μέρος της συνήθους φροντίδας σε όλες 

τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας. Τέτοιες διευκολύνσεις ακολουθούν 

συνήθως τα πρότυπα περίθαλψης ασθενών στο τερματικό στάδιο. 

 

Η νοσοκομειακή  φροντίδα στη Δημοκρατία της Τσεχίας 

Στη Δημοκρατία της Τσεχίας υπάρχουν σήμερα 18 εγκαταστάσεις που παρέχουν 

εξειδικευμένη περίθαλψη στο νοσοκομείο. Υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός 

οργανισμών που παρέχουν οικιακή περίθαλψη νοσοκομειακής φροντίδας. 

Ένας ξενώνας είναι μια εγκατάσταση που εγγυάται στον ασθενή τη σιγουριά ότι είναι 

αξιοπρεπής, δεν είναι μόνος και δεν υποφέρει από πόνο. Προορίζεται για ασθενείς που 

βρίσκονται στο τελικό στάδιο μιας ανίατης ασθένειας. 



Οι ασθενείς είναι συνήθως σε μονόκλινα δωμάτια όπου είναι δυνατό να φιλοξενήσουν ένα 

άτομο κατά την διάρκεια όλης της διαμονής. Άλλοι στενοί συγγενείς μπορούν να 

επισκέπτονται τον ασθενή ανά πάσα στιγμή και για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Το 

καθημερινό πρόγραμμα του ασθενούς στηρίζεται απόλυτα στις επιθυμίες και στις ανάγκες 

του ασθενούς. Ο ασθενής μπορεί να έχει όλα τα προσωπικά του αντικείμενα και μπορεί 

να φορέσει οποιοδήποτε από τα ρούχα του. 

Η διαμονή καλύπτεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες υγείας, ο ασθενής συμμετέχει εν 

μέρει (περίπου 10%). Οποιοσδήποτε ασφαλισμένος δικαιούται αυτή τη φροντίδα, 

εξαρτάται μόνο από την χωρητικότητα της υπηρεσίες. Μεταξύ άλλων πληροφοριών, η 

αίτηση του ασθενή πρέπει να παρέχει μια έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση 

της υγείας του ασθενούς, όπου ο γιατρός επιπρόσθετα επιβεβαιώνει ότι ο ασθενής έχει 

χρησιμοποιήσει ανεπιτυχώς όλες τις διαθέσιμες μεθόδους θεραπείας, επομένως η 

ασθένεια δεν μπορεί να θεραπευτεί. Ωστόσο, η ποιότητα ζωής μπορεί να βελτιωθεί με τη 

θεραπεία υποστήριξης. 

Κάποια νοσοκομεία παρέχουν επίσης και άλλες υπηρεσίες: 

Υπηρεσία ανακούφισης ανάπαυσης που βοηθά τις οικογένειες με μακροχρόνια φροντίδα 

για μια ανίατη ασθένεια, η διαμονή μπορεί να είναι εβδομάδες 

- Την οικογένεια και τους στενούς συγγενείς οι οποίοι φροντίζουν ακόμα και μετά το 

θάνατο του ασθενούς, μπορούν να επικοινωνήσουν με το προσωπικό για να τους 

παράσχουν φιλική, ψυχολογική και πνευματική βοήθεια και υποστήριξη 

 

Πηγές: 

1/ Paliativní medicína. Available from: https://www.paliativnimedicina.cz/paliativni-pece-

v-cr-2016-situacni-analyza/ (2018-02-14) 

2/ Historie a současnost paliativní medicíny. http://www.umirani.cz/clanky/historie-a-

soucasnost-paliativni-pece-v-cesku (2018-02-14) 

3/ Hospice v ČR. Available from:  http://asociacehospicu.cz/hospice-v-cr/ 

http://www.hospice.cz/ (2018-02-14) 

4/Umírání. Available from: http://www.umirani.cz/poradna/co-je-a-neni-eutanazie (2018-

02-14) 
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ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ DNR 

Η ευθανασία δεν είναι νόμιμη στην Τσεχική Δημοκρατία, τώρα δεν είναι δυνατόν να γίνει 

σε καμία περίπτωση. Οι συζητήσεις για τη νομιμοποίησή της παρουσιάζονται 

επανειλημμένα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η κοινή γνώμη δεν είναι εντελώς 

ενοποιημένη. Η μεγαλύτερη συζήτηση αφορά τις δυνατότητες κατάχρησης και πιθανών 

μορφών ευθανασίας. 

 

DNR (Μην αναζωογονείτε) αντιμετωπίζεται ως εξής: εάν το ζητήσει ο ασθενής κατά τη 

διάρκεια της ενεργού ζωής του, θα πρέπει να τηρείται. Η επιθυμία πρέπει να είναι σε 

γραπτή μορφή με επαληθευμένες υπογραφές και θα πρέπει επίσης να καταγράφεται στην 

τεκμηρίωση του ασθενούς. Η επιθυμία δεν μπορεί να γίνει σεβαστή για άτομα ηλικίας 

κάτω των 18 ετών και για άτομα με περιορισμένη νομική ικανότητα. 

Γενικά, η ένδειξη για αναζωογόνηση στηρίζεται αποκλειστικά στην απόφαση και είναι υπό 

την ευθύνη του γιατρού. Το καθήκον του είναι να ακολουθεί τους αποδεκτούς και 

συνιστώμενους κανόνες σε σχέση με την ατομικότητα του ασθενούς 

 

  ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

Στην Τσεχική Δημοκρατία, ο θάνατος είναι ένα θέμα που είναι εν μέρει ταμπού, πολλοί 

Τσέχοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα να μιλήσουν για τον θάνατο 

Ο θάνατος, η ταφή, η ανατομή και τα συναφή θέματα διέπονται από νομικά πρότυπα. 

Οποιοδήποτε πρόσωπο που ζει στην Τσεχική Δημοκρατία έχει υποχρέωση να 

ενημερώνει τις αρχές για την εύρεση νεκρού σώματος. Επικοινωνεί με τη γραμμή κλήσης 

έκτακτης ανάγκης 112, ο λήπτης του μηνύματος αποστέλλει ιατροδικαστή ιατρική 

υπηρεσία στο χώρο του θανάτου. Μετά την εξέταση, επιβεβαιώνει ή καταγγέλλει το 

θάνατο. Στη συνέχεια είναι υποχρεωμένος να γράψει τη Επιστολή Εξέτασης του Θανάτου, 

να σηματοδοτήσει το σώμα, να έρθει σε επαφή με την οικογένεια ή ένα στενό πρόσωπο. 

Εάν δεν είναι δυνατόν, καλείται η Αστυνομία της Τσεχικής Δημοκρατίας. Ο ιατροδικαστής 

αποφασίζει επίσης εάν θα γίνει αυτοψία. Εάν η αυτοψία δεν υποδεικνύεται από τον 



ιατροδικαστή, τότε ο αποθανών μπορεί να παραδοθεί σε μια υπηρεσία κηδειών η οποία 

μπορεί να επιλεγεί ελεύθερα από τους συγγενείς του θανούντος. 

Η κηδεία είναι δυνατή στην Τσεχική Δημοκρατία με δύο τρόπους: 

• Τοποθετώντας τα υπολείμματα του σώματος σε ένα φέρετρο και έπειτα σε έναν τάφο ή 

έναν τάφο 

• με την αποτέφρωση των υπολειμμάτων του σώματος 

Σε παλαιότερες εποχές, η τοποθέτηση των υπολειμμάτων του σώματος σε τάφους και 

τάφους έγινε σχεδόν αποκλειστικά. Επί του παρόντος, η καύση χρησιμοποιείται 

συχνότερα και η ουρά (ένα σκάφος με τις στάχτες του αποθανόντος) αποθηκεύεται μέσα 

σε ένα νεκροταφείο. 

Οι άνθρωποι που έχουν εγκαταλειφθεί  πρέπει να παρέχουν το σώμα του αποθανόντος 

εντός 7 ημερών. Η κηδεία καλύπτεται από την οικογένεια ή καταβάλλεται από την 

κληρονομιά του θανόντος. Εάν δεν υπάρχει κανείς που να διευθετήσει και να πληρώσει 

την κηδεία, είναι καθήκον του δήμου στον οποίο βρέθηκε ο νεκρός. 

Εάν ο θάνατος συμβαίνει σε μια μονάδα υγειονομικής περίθαλψης, η διαδικασία συνήθως 

εφαρμόζεται σύμφωνα με το κατάλληλο πρότυπο της εγκατάστασης. Ο θάνατος πρέπει 

να αναφέρεται πάντοτε από έναν γιατρό ο οποίος πρέπει να  συμπληρώνει επίσης την 

Επιστολή Εξέτασης και να αποφασίζει αν πρέπει να γίνει αυτοψία. Πάντα ένας γιατρός 

ενημερώνει την οικογένεια του αποθανόντος (δεν είναι αρμοδιότητα νοσοκόμου). Ο 

γιατρός μπορεί επίσης να έρθει σε επαφή με την οικογένεια όταν ο θάνατος του ασθενούς 

αναμένεται, έτσι ώστε οι πλησιέστεροι συγγενείς να μπορούν να πουν αντίο στον ασθενή 

που πεθαίνει. Κατόπιν αιτήματος ασθενούς ή οικογένειας, είναι δυνατόν να προσκαλέσετε 

έναν ιερέα. 

 

 

 

 

 

 



Υποχρεώσεις ενός επαγγελματία υγείας κατά τη στιγμή του θανάτου: 

• Να καθαρίζετε τον νεκρό να φροντίζετε για την υγιεινή του, να απομακρύνετε τα 

κοσμήματα και τις οδοντοστοιχίες, να αφαιρείτε τους επίδεσμους 

• Η αφαίρεση καναλιών και καθετήρων εξαρτάται από την πρακτική του τμήματος και από 

τη ρύθμιση του γιατρού (ανάλογα με τις περιστάσεις του θανάτου του ασθενούς) 

• τότε η νοσοκόμα ισοπεδώνει το σώμα του νεκρού σε οριζόντια θέση, ωθεί τα μάτια του, 

συνδέει το πηγούνι του, προσαρμόζει την έκφραση του προσώπου του 

• το σώμα πρέπει να επισημαίνεται για να αποφεύγεται η σύγχυση. κάθε εγκατάσταση 

έχει διαφορετικές μεθόδους σήμανσης (το πιο συχνά το σώμα φέρει αυτοκόλλητο στα 

άκρα ή συνδέοντας μια κάρτα με τα άκρα του αποθανόντος, μερικές εγκαταστάσεις 

σηματοδοτούν το σώμα και στο στήθος) 

• μετά από αυτές τις απαραίτητες ενέργειες, το σώμα του νεκρού καλύπτεται και 

μεταφέρεται σε ένα ξεχωριστό δωμάτιο όπου μένει πάντα τουλάχιστον 2 ώρες και στη 

συνέχεια παραδίδεται σε μια υπηρεσία κηδειών ή σε μια παθολογική υπηρεσία 

• η νοσοκόμα υποχρεούται να τεκμηριώνει όλα τα αντικείμενα του ασθενούς, ιδιαίτερα 

πολύτιμα προσωπικά αντικείμενα 

• η τεκμηρίωση των αντικειμένων του ασθενούς εκτελείται πάντα με τη συμμετοχή δύο 

ιατρών που επιβεβαιώνουν την ορθότητα τους με την υπογραφή τους 

 

ΑΥΤΟΨΙΑ/ΝΕΚΡΟΨΙΑ/ΝΕΚΡΟΤΟΜΗ  

Ένας γιατρός που επιβεβαιώνει το θάνατο του ασθενούς αποφασίζει για την ανάγκη 

αυτοψίας. 

Με βάση τις περιστάσεις, η αυτοψία μπορεί να είναι: 

 

 παθολογοανατομική; ο σκοπός είναι να εντοπιστούν οι βασικές και άλλες 

ασθένειες του αποθανόντος. να εντοπίσουν οι επιπλοκές για την επαλήθευση της 

διάγνωσης και της θεραπείας. εκτελείται όταν ο ασθενής πέθανε σε μια μονάδα 

υγειονομικής περίθαλψης 

  πραγματοποιείται ιατρική αυτοψία για να ανιχνεύσει και να εξηγεί τους θανάτους 

ανθρώπων που έχουν πεθάνει έξω από τις εγκαταστάσεις υγειονομικής 



περίθαλψης από ξαφνικό, απροσδόκητο ή βίαιο θάνατο ή όταν υπάρχει υποψία 

αυτοκτονίας 

 η δικαστική αυτοψία γίνεται εάν ο θάνατος προφανώς προκλήθηκε από ποινικό 

αδίκημα 

  η ανατομική αυτοψία γίνεται για σκοπούς επιστήμης, έρευνας ή διδασκαλίας στον 

τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. το άτομο πρέπει να εκφράσει γραπτή 

συγκατάθεση εν ζωή, διαφορετικά υπάρχει αυτόματη διαφωνία με αυτό το είδος 

αυτοψίας 

 

Πηγές: 

1/ Pohřebnictví. Available from: http://www.pracepropravniky.cz/zakony/zakon-o-

pohrebnictvi (2018-02-14) 

2/ Zákon o pohřebnictví.  Available from: http://www.sagit.cz/info/sb17193 (2018-02-14) 

3/ Pitva. Available from: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pitva (2018-02-14) 

4/ Available from: http://www.uslhk.cz/pro-verejnost.htm (2018-02-14) 

 

 ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ 

Στην Τσεχική Δημοκρατία γίνεται μια συνηθισμένη εξέταση για κάθε έγκυο γυναίκα, για 

την εξάλειψη των επιπλοκών της υγείας τόσο της μητέρας όσο και των παιδιών. Η 

φροντίδα μιας εγκύου παρέχεται από περιπατητικούς γυναικολόγους. 

Μέχρι την 36η εβδομάδα της εγκυμοσύνης οι εξετάσεις πραγματοποιούνται κάθε 4 έως 6 

εβδομάδες και περιλαμβάνουν: 

• συνέντευξη, αξιολόγηση της αύξησης βάρους μιας γυναίκας, μέτρηση της αρτηριακής 

πίεσης, ανάλυση ούρων, κολπική εξέταση γυναίκας, μέτρηση της μήτρας 

• Από την 24η έως την 28η εβδομάδα, πραγματοποιείται η δοκιμή OGTT 

• μεταξύ της 27ης και της 28ης εβδομάδας εξετάζονται η ομάδα αίματος και ο παράγοντας 

Rh 
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• Μεταξύ της 27ης και 32ης εβδομάδας εγκυμοσύνης διεξάγεται αιματολογική εξέταση 

αίματος και ορολογική εξέταση αίματος για την παρουσία μολυσματικών ασθενειών 

(σύφιλη, HIV, ηπατίτιδα Β) 

• μεταξύ της 35ης και της 38ης εβδομάδας, εξετάζεται το τραχηλικό επίχρισμα για την 

παρουσία στρεπτόκοκκων 

 ο έλεγχος με υπερήχους αποκαλύπτει πιθανές γενετικές ανωμαλίες, 

προσδιορίζοντας το μέγεθος του εμβρύου, τοποθέτηση του πλακούντα, 

προσδιορίζοντας την ημερομηνία της γέννας: 

 μεταξύ της 11ης και της 14ης εβδομάδας 

 μεταξύ της 20ής και της 22ης εβδομάδας 

 μεταξύ της 30ης και 32ης εβδομάδας 

 ο βιοχημικός έλεγχος επικεντρώνεται στη δυνατότητα συγγενών αναπτυξιακών 

ελαττωμάτων: 

 μεταξύ 12ης και 14ης εβδομάδας 

 μεταξύ της 16ης και της 17ης εβδομάδας 

 εάν διαπιστωθεί κάποια ανωμαλία, η έγκυος αποστέλλεται για διερεύνηση στο 

τμήμα γενετικής, όπου μπορεί να διεξαχθεί περαιτέρω εξέταση (δειγματοληψία 

αμνιακού υγρού, τεστ πλακούντα, απομάκρυνση χοριακών ιχνών, συλλογή 

αίματος ομφάλιου λώρου ...) 

 Επί του παρόντος, οι μητέρες χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο τη μη 

επεμβατική δυνατότητα εξέτασης του εμβρύου από το αίμα της μητέρας. αυτή η 

επιλογή καταβάλλεται από τον ασθενή, το κόστος είναι περίπου 25 000 CZK (980 

E), οι δοκιμές προσφέρουν αναγνώριση ενός ευρέος φάσματος αναπτυξιακών 

ελαττωμάτων 

 

 

 

 

 

 



Από την 37η εβδομάδα έως την προγραμματισμένη ημερομηνία γέννας: 

• οι εξετάσεις εκτελούνται μία φορά την εβδομάδα και περιλαμβάνουν συνέντευξη, 

κολπική εξέταση, έλεγχο βάρους, έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, έλεγχο ούρων και KTG 

(καρδιοτοκογράφημα) 

Από την προγραμματισμένη ημερομηνία γέννας: 

• οι εξετάσεις της εγκύου γυναίκας αναλαμβάνονται από το νοσοκομείο που έχει επιλεγεί, 

όπου ο γιατρός σχεδιάζει τη φροντίδα της εγκύου γυναίκας 

 

Επιλογή της διευκόλυνσης του τοκετού 

Η επιλογή ενός νοσοκομείου μητρότητας είναι εντελώς δωρεάν στη Δημοκρατία της 

Τσεχίας και, πέρα από τη συνήθη φροντίδα, κάθε μονάδα μπορεί να προσφέρει και άλλα 

πλεονεκτήματα και εναλλακτικές επιλογές διαχείρισης γέννησης. Σε ορισμένα νοσοκομεία 

είναι απαραίτητη η εγγραφή σε πρώιμο στάδιο της εγκυμοσύνης. Η γέννηση παιδιού που 

αναμένεται να έχει επιπλοκές ή πρόωρη γέννηση εκτελείται συνήθως σε μεγαλύτερες 

εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης που ειδικεύονται στη νεογνική φροντίδα 

(λεγόμενα νεογνά κέντρα). 

Στην Τσεχική Δημοκρατία, είναι σύνηθες για μια γυναίκα να υποβληθεί σε προγεννητική 

πορεία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, η οποία προετοιμάζει μια γυναίκα για 

εγκυμοσύνη, τοκετό και γεννήτρια και την προετοιμάζει για τη φροντίδα του μωρού. 

Ορισμένα από τα μαθήματα περιλαμβάνουν επίσης κολύμπι εγκυμοσύνης, γιόγκα κλπ. 

Αυτά τα μαθήματα συνήθως λαμβάνουν χώρα στο νοσοκομείο μητρότητας, όπου η 

γυναίκα μαθαίνει ταυτόχρονα για το περιβάλλον. 

Η γυναίκα έχει το δικαίωμα να ετοιμάσει ένα λεγόμενο σχέδιο γέννησης, το οποίο 

εγγράφως εκφράζει τις ιδέες και τις επιθυμίες των μελλοντικών μητέρων για τη διαδικασία 

του τοκετού. Ωστόσο, η γυναίκα πρέπει να εξετάσει εάν αυτές οι επιθυμίες είναι 

πραγματικές και επιτρεπτές. Οι πιο συνηθισμένες επιθυμίες των γυναικών είναι συνήθως 

η άρνηση να κάνουν κλύσμα, η απόρριψη φαρμάκων που υποστηρίζουν τις συσπάσεις 

της μήτρας, η απόρριψη της επισωμοτομής, οι επιθυμίες σχετικά με τη θέση στην οποία 

η γυναίκα θέλει να γεννήσει, η πιθανότητα της σπονδυλικής αναλγησίας κλπ. 

 

 



ΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Για τον τοκετό, μια γυναίκα μπορεί να πάρει έναν στενό συγγενή, συνήθως ο σύζυγός 

της, η αδερφή, ένα φίλο, ή κάποτε ένα βοηθό (το καθήκον του οποίου είναι να βοηθήσει 

την γυναίκα να καλύψει τις ανάγκες κατά τη διάρκεια του τοκετού). 

Η γυναίκα συνήθως έρχεται στο νοσοκομείο όταν έχει συστηματικές συσπάσεις ή έχει 

στραγγίσει το εμβρυϊκό της νερό. Η γυναίκα εξετάζεται από γιατρό που αποφασίζει αν 

είναι πραγματικά τοκετός. 

Στη συνέχεια, η γυναίκα τοποθετείται στο δωμάτιο όπου περνάει την πρώτη φάση του 

τοκετού , ή αν το δωμάτιο είναι εξοπλισμένο, για όλη την ώρα του τοκετού. Η γυναίκα 

μπορεί να επωφεληθεί από δραστηριότητες που διευκολύνουν τον τοκετό, όπως ντους, 

κολύμβηση σε ζεστό νερό, μπάλες αποκατάστασης κ.λπ. Σύμφωνα με την επιθυμία του 

ασθενούς, μπορεί να πραγματοποιηθεί επισκληρίδιο αναισθησία ή να ανακουφιστεί  με 

άλλους τρόπους (μη φαρμακολογικά, αναλγητικά ...). Κατά την διάρκεια όλου του  χρόνου 

του τοκετού, η γυναίκα ελέγχεται τακτικά από μια μαία ή έναν γιατρό και παρακολουθείται 

η καρδιακή δραστηριότητα του μωρού. 

 

Η  προγεννητική διαδικασία εκτελείται από μαία, περιλαμβάνει την εφαρμογή κλύσματος, 

είναι επίσης δυνατό να περιλαμβάνει ξύρισμα στα γεννητικά όργανα και αν η γυναίκα δεν 

αποστραγγίσει το αμνιακό υγρό, γίνεται από την μαία. 

Η γέννηση, εάν είναι απλή, παρακολουθείται από μαία, αλλά ο γιατρός είναι πάντα εντός 

εμβέλειας ή επιβλέπει την πορεία και είναι έτοιμος να γεννήσει σε περίπτωση επιπλοκών. 

Ο τοκετός συνήθως λαμβάνει χώρα σε μια καρέκλα εξέτασης, συνήθως στη θέση της 

στην πλάτη. Όσον αφορά τη φυσιολογική γέννηση, μια γυναίκα μπορεί να επιλέξει μια 

θέση κατά τη διάρκεια του τοκετού σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις δυνατότητές της. 

Ορισμένες εγκαταστάσεις προσφέρουν επίσης εναλλακτικές γεννήσεις (τοκετό, μαιευτικό 

σκαμνί κλπ.). 

Εάν η γέννηση δεν προχωρεί φυσιολογικά, η εγκυμοσύνη τερματίζεται με καισαρική τομή. 

Ένα άτομο συνήθως επιτρέπεται να είναι μαζί με τη γυναίκα, ακόμη και με αυτό τον τρόπο 

γέννησης. Συνήθως, η επισκληρίδια αναισθησία χρησιμοποιείται έτσι ώστε η μητέρα να 

μπορεί να έρθει σε επαφή με τον νεογέννητο αμέσως μετά τη γέννηση. 



Μετά την γέννα, το μωρό τοποθετείται στο μαστό της μητέρας και στη συνέχεια εξετάζεται 

από παιδίατρο. Στη συνέχεια επιστρέφεται στη μητέρα. Ο πατέρας ή άλλο συνοδευόμενο 

άτομο έχει την ευκαιρία να κόψει τον ομφάλιο λώρο. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, το 

μωρό είναι μαζί με τη μητέρα, οι νοσηλευτές βοηθούν τη μητέρα με τη φροντίδα του 

μωρού και με το ξεκίνημα μιας επιτυχημένης γαλουχίας. 

Μετά από μια φυσιολογική γέννηση, η γυναίκα με το μωρό συνήθως νοσηλεύεται σε ένα 

τμήμα συνήθως για 3 ημέρες, αν δεν υπάρχει καμία επιπλοκή κατά τη διάρκεια της γέννας 

της. 

Μετά από καισαρική τομή, η γυναίκα νοσηλεύεται για μία ημέρα στη μονάδα εντατικής 

θεραπείας και στη συνέχεια μεταφέρεται στο τμήμα για 5 έως 7 ημέρες. Οι περισσότερες 

εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης προσφέρουν δωμάτια υψηλής ποιότητας για 

νοσηλεία, όπου μπορεί να μείνει και ένας σύντροφος (ή άλλο άτομο). Η τιμή είναι περίπου 

1 000 CZK (40 E) ανά ημέρα 

Αν ένα παιδί παρουσιάσει ανάγκη περίθαλψης για οποιοδήποτε λόγο τότε νοσηλεύεται 

μαζί του και η μητέρα στο τμήμα νεογνολογίας . 

 

Πηγές: 

1/Těhotenství. Available from: http://www.porodnice.cz/tehotenstvi-a-z  (2018-02-14) 

2/ Porod. Available from: http://www.tehotenstvi.cz/porod (2018-02-14) 

3/Těhotenství a porod. Available from: http://www.aperio.cz/tags/209 (2018-02-14) 

4/ Těhotentsví. Available from: https://www.babyonline.cz/tehotenstvi (2018-02-14) 

5/ KLÍMA, Jiří. Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada Publishing, 

2016. Sestra (Grada).  
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 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Μετά τη γέννηση, το νεογέννητο εξετάζεται από έναν παιδίατρο, αξιολογείται επίσης η 

βαθμολογία APGAR, η νοσοκόμα φροντίζει τον ομφάλιο λώρο, ο νεογνός 

αποστραγγίζεται, ντύνεται  και επισημαίνεται τουλάχιστον με δύο τρόπους - όλα υπό τον 

έλεγχο της μητέρας - τότε ζυγίζεται (το μήκος μετράται την επόμενη μέρα έτσι ώστε το 

νεογέννητο να μην τραυματίζεται με τέντωμα των άκρων του). Ως πρότυπο, δίνονται CRD 

(Septonex gtt.) Και προληπτική βιταμίνη Κ. Η εξέταση του ομφάλιου λώρου είναι επίσης 

τυποποιημένη. 

Μια γυναίκα μπορεί επίσης να αποφασίσει να δωρίσει αίμα ομφάλιου λώρου ή να το 

αποθηκεύσει για δικές του ανάγκες. Είναι απαραίτητο να ενημερώσετε το προσωπικό της 

εγκατάστασης πριν από τη γέννηση, όχι όλες οι εγκαταστάσεις είναι σε θέση να 

πραγματοποιήσουν τη δειγματοληψία. Η αποθήκευση είναι δυνατή για 20 χρόνια αλλά 

μπορεί να επεκταθεί. Το κόστος συλλογής και απόθεσης αίματος ομφάλιου λώρου είναι 

περίπου 40 000 CZK (1 600 E). 

Τις επόμενες ημέρες, λαμβάνεται το τριχοειδές αίμα από τη φτέρνα του νεογέννητου  για 

τη διαλογή αναπτυξιακών ελαττωμάτων και την ομαδοποίηση αίματος. Κατά τη διάρκεια 

της νοσηλείας πραγματοποιείται η πρώτη εξέταση ισχίου, επίσης ακουστική (οτοκαστική), 

οφθαλμική εξέταση, (συγγενής εξέταση καταρράκτη) και υπερηχογράφημα των νεφρών 

και του ουροποιητικού συστήματος (διαλογή των γεννητικών ελαττωμάτων). 

Η βιταμίνη D και η βιταμίνη Κ δίνονται στην Τσεχική Δημοκρατία και ο παιδίατρος 

ενημερώνει τη μητέρα για τη χρήση τους. 

Μετά την εισαγωγή στην οικιακή φροντίδα, η εξέταση πραγματοποιείται σε παιδίατρο (στο 

σπίτι ή στο γραφείο). Κάνει φυσική εξέταση και τις επόμενες εβδομάδες αξιολογεί επίσης 

το κέρδος βάρους του νεογέννητου. 

Άλλες προληπτικές εξετάσεις λαμβάνουν χώρα στη 2η, 3η, 4η, 6η, 8η, 10η, 12η και 18η 

μήνα και στις 5η, 7η, 9η, 11η, 13η, 15η, 17η, 18η χρονιά της ζωής του παιδιού. 

Οι παιδιατρικές εξετάσεις περιλαμβάνουν τη μέτρηση, τη ζύγιση, τον έλεγχο των 

εγκεφαλικών επεισοδίων, τη διενέργεια εξετάσεων ούρων, τη μέτρηση της πίεσης του 



αίματος, την εξέταση των ματιών, την ψυχική κατάσταση, την ομιλία, τη φωνή και πολλά 

άλλα. 

Τα παιδιά εμβολιάζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα εμβολιασμού. Οι εμβολιασμοί είναι 

υποχρεωτικοί στη Δημοκρατία της Τσεχίας, έχουν συνταγογραφηθεί νόμιμα και η μητέρα 

μπορεί να αποφασίσει να εμβολιάσει το παιδί από άλλες ασθένειες. 

Μεταξύ των ασθενειών στις οποίες εμβολιάζεται το παιδί είναι: ιλαρά, ερυθρά, 

διφθερίτιδα, τετάνου, μαύρος βήχας, ηπατίτιδα Β, πολιομυελίτιδα, μολυσματικό 

Haemophilus, παρωτίτιδα. Αυτοί οι εμβολιασμοί καλύπτονται από την ασφάλιση υγείας. 

Η μη συμμόρφωση με το ημερολόγιο εμβολιασμού υπόκειται σε ποινική δίωξη από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο του παιδιού. Το παιδί δεν μπορεί να εισαχθεί σε προσχολικές 

εγκαταστάσεις, δεν μπορεί να συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις, κατασκηνώσεις, 

κ.λπ. 

Οι προαιρετικοί εμβολιασμοί περιλαμβάνουν εμβολιασμό κατά του ροταϊού, 

πνευμονιοκοκκικής νόσου, ανεμευλογιάς, εγκεφαλίτιδας κτλ. 

Resources: 

1/ KLÍMA, Jiří. Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada Publishing, 
2016. Sestra (Grada).  
 

 

 ΑΠΟΒΟΛΗ  

Στην Τσεχική Δημοκρατία, είναι δυνατή η πραγματοποίηση της έκτρωσης μετά από δική 

της αίτηση μέχρι τη 12η εβδομάδα της εγκυμοσύνης. Από την ιατρική ένδειξη (ασθένεια 

της μητέρας) είναι δυνατό να τερματιστεί η κύηση μέχρι την 24η εβδομάδα της 

εγκυμοσύνης. Η αποβολή μπορεί να γίνει μόνο σε νοσοκομεία (1 έως 2 ημέρες). 

Η γυναίκα μπορεί να αποφασίσει ελεύθερα για την πιθανή άμβλωση. Πιο συχνά για τον 

τερματισμό της εγκυμοσύνης, οι γυναίκες αποφασίζουν λόγω της κακής οικονομικής τους 

κατάστασης, χαμηλής ηλικίας, κακής οικογενειακής προέλευσης. Διακοπή σε αυτές τις 

περιπτώσεις καταβάλλεται από την έγκυο γυναίκα, η τιμή είναι μεταξύ 3 500 και 5 000 



CZK (140-200 E). Για ένα κορίτσι ηλικίας κάτω των 16 ετών, ο νόμιμος εκπρόσωπος 

πρέπει επίσης να συμφωνήσει. Για τα κορίτσια ηλικίας 16 έως 18 ετών, είναι καθήκον 

ενός εργαζομένου στον τομέα της υγείας να ενημερώνει τον νόμιμο εκπρόσωπο μετά από 

επιτυχημένη επέμβαση . Η έκτρωση γίνεται συνήθως χειρουργικά, μίνι-επεμβατική, κατά 

τη διάρκεια της σύντομης νοσηλείας (ορισμένα νοσοκομεία προσφέρουν απελευθέρωση 

με συνοδεία μετά από 2 ώρες μετά τη διαδικασία). 

Πριν από τρία χρόνια, το φάρμακο μιφεπριστόνης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

μέχρι την 9η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, εγκρίθηκε επίσης για άμβλωση. 

Συνταγογραφείται από έναν γιατρό ενός νοσοκομείου. Επιτρέπει την έκτρωση χωρίς 

νοσηλεία όταν η γυναίκα λαμβάνει ένα δισκίο σε δύο δόσεις (εντός 3 ημερών), το οποίο 

πρέπει πάντοτε να γίνεται υπό ιατρική παρακολούθηση, αλλά στη συνέχεια μπορεί να 

πάει στο σπίτι. Η τιμή είναι περίπου 5 000CZK (200E). 

Η εφαρμογή των αμβλώσεων στην Τσεχική Δημοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί 

αντικείμενο συζήτησης, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είναι ενάντια στις εκτρώσεις. 

 

Πηγές: 

1/ Interupce. Available from:http://interupce.info/do-kdy-interupce (2018-02-14) 

2/Miniinterupce. Available from: http://miniinterupce.cz/potratova-pilulka-mifegyne-

mifepriston-cena (2018-02-14) 

3/ Interrupce. Available from: http://www.gynprenatal.cz/interrupce/(2018-02-14) 

 

 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 

Η μετάγγιση αίματος ή των συστατικών του είναι μια κοινή πρακτική στην Τσεχική 

Δημοκρατία. Οι μεταγγίσεις δεν απαιτούν συγκατάθεση από τον ασθενή. Το αίμα και τα 

παράγωγα του αίματος αναφέρονται σε λεπτομερή εξέταση μετά την παραλαβή από τον 

δότη, οπότε ο κίνδυνος μόλυνσης από τον δότη και άλλες επιπλοκές είναι πολύ χαμηλός. 

 

http://interupce.info/do-kdy-interupce
http://miniinterupce.cz/potratova-pilulka-mifegyne-mifepriston-cena
http://miniinterupce.cz/potratova-pilulka-mifegyne-mifepriston-cena
http://www.gynprenatal.cz/interrupce/(2018-02-14)


Δωρεά αίματος στην Τσεχική Δημοκρατία 

Στην Τσεχική Δημοκρατία, τα περισσότερα μεγάλα νοσοκομεία διαθέτουν κέντρο 

αιμοδοσίας (συνήθως τμήμα αιματολογικού τμήματος). Τα κέντρα αυτά έχουν ένα 

Μητρώο τακτικών χορηγών που προσκαλούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να 

λάβουν αίμα. Σε περίπτωση οξείας ανάγκης, οι δότες χρησιμοποιούνται επίσης 

εξαιρετικά. Πριν από κάθε δωρεά, ο δότης συμπληρώνει ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο 

όπου απαντά σε διάφορες ερωτήσεις (π.χ. αν έχει ξοδέψει πρόσφατα χρόνο σε εξωτικές 

χώρες, εάν έχει πρόσφατα τατουάζ, αν αισθάνεται υγιής, δεν πάσχει από σοβαρή 

ασθένεια, μερικές ερωτήσεις επίσης αφορά τον σεξουαλικό τομέα ...), ο δότης 

επιβεβαιώνει την αλήθεια των πληροφοριών. Ο δότης θα πρέπει να συμπληρώσει το 

ερωτηματολόγιο υπεύθυνα και οι απαντήσεις του θα πρέπει να αποκλείουν τους 

κινδύνους που σχετίζονται με την μεταγενέστερη μετάγγιση αίματος. Στη συνέχεια 

πραγματοποιείται η δωρεά. Κάθε δωρητής δικαιούται δωρεάν ημέρα (την ημέρα της 

συλλογής) και για σνακ. Κάθε δωρητής μπορεί επίσης να έχει φορολογικά οφέλη ανάλογα 

με τον αριθμό των αιμοδοσιών. 

Στη συνέχεια το αίμα εξετάζεται λεπτομερώς και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον 

ειδικό, σύμφωνα με τις ανάγκες της εγκατάστασης, αμέσως χρησιμοποιείται ή  

αποθηκεύεται για περαιτέρω χρήση. 

Σε ολόκληρη την Τσεχική Δημοκρατία διεξάγονται διάφορες κινητήριες εκδηλώσεις 

αρκετές φορές το χρόνο για την απόκτηση νέων δωρητών. Τέτοια συμβάντα συνδέονται 

επίσης συνήθως με την παρακίνηση των ασθενών να συμφωνήσουν ταυτόχρονα να 

συμπεριληφθούν στο μητρώο δότη μυελού των οστών. 

Η άρνηση της μετάγγισης στην Τσεχική Δημοκρατία δεν είναι πολύ συνηθισμένη. Αυτοί 

είναι συνήθως ασθενείς που είναι οπαδοί της Εκκλησίας των Μαρτύρων του Ιεχωβά. 

Τέτοιες περιπτώσεις συνήθως δεν είναι απλές, ειδικά όταν πρόκειται για παιδιατρικούς 

ασθενείς. Ένας ενήλικας έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη μετάγγιση. Στην περίπτωση αυτή, 

ο γιατρός πρέπει να ενημερώσει προσεκτικά τον ασθενή για τις συνέπειες της απόφασής 

του καθώς και για κάθε πιθανή εναλλακτική λύση. Στη συνέχεια, ο ασθενής υπογράφει 

μια συνειδητή συγκατάθεση για τις συνέπειες της απόφασης. 



Στην περίπτωση ενός παιδιού ή ενός ασθενούς με περιορισμένη ικανότητα, ο ιατρός 

προχωρά σύμφωνα με τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται 

ο ασθενής. Εάν ο ασθενής είναι σε σοβαρή κατάσταση και η μετάγγιση αποτελεί μέρος 

της επείγουσας περίθαλψης γι 'αυτόν, τότε ο γιατρός πρέπει να ακολουθήσει τη (lege 

artis), δηλαδή να δώσει τη μετάγγιση, ακόμη και αν ο νόμιμος εκπρόσωπος αρνείται να 

το πράξει. Ωστόσο, εάν η κατάσταση ενός τέτοιου ασθενούς δεν είναι τόσο σοβαρή και η 

μετάγγιση δεν είναι απαραίτητη για την επείγουσα περίθαλψη, ο γιατρός πρέπει να 

συμβουλεύσει για άλλη μια φορά τον νόμιμο εκπρόσωπο σχετικά με τις συνέπειες της 

απόφασής του και πρέπει να επιβεβαιώσει γραπτώς αυτές τις πληροφορίες. Σε μια τέτοια 

κατάσταση, ο γιατρός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την κρατική αρχή - το Τμήμα 

Κοινωνικής και Νομικής Προστασίας του Παιδιού. Οι γονείς μπορούν να κατηγορηθούν 

ότι παραμελούν τη φροντίδα των παιδιών. 

Παρά τους κανόνες αυτούς, υπάρχει κίνδυνος ο γιατρός να εκδηλωθεί σε νομικές 

διαφορές είτε διότι υπέβαλε μετάγγιση (διαφωνία νομικού εκπροσώπου) είτε διότι δεν είχε 

μεταγγίσει (δεν ακολούθησε lege artis). Σε ορισμένες περιπτώσεις, αμφότερες οι 

παραλλαγές μπορεί να είναι αμφισβητήσιμες. 
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2/ PENKA, Miroslav a Eva. Hematologie a transfuzní lékařství. Praha, 2012. ISBN 978-
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3/ Transfuze. Available from: 

http://www.transfuznispolecnost.cz/index.php?page=dokumenty&identifikator_kategorie

=DOPORUCENE_POSTUPY (2018-02-14) 
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 ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ / ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ  

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΔΩΡΕΑΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

Η μεταμόσχευση οργάνων διοργανώνεται στην Τσεχική Δημοκρατία μέσω του κέντρου 

συντονισμού για τη μεταμόσχευση. Το όλο θέμα αντιμετωπίζεται από το νόμο. Οι 

περισσότεροι Τσέχοι αντιλαμβάνονται τη μεταμόσχευση θετικά, ως ελπίδα σε ασθενείς 

που δεν έχουν άλλες πιθανότητες να θεραπευτούν. Τα νεφρά, το ήπαρ, οι πνεύμονες, η 

καρδιά και το πάγκρεας είναι τα πιο συχνά μεταμοσχευμένα όργνα στην Τσεχική 

Δημοκρατία. Η μεταμόσχευση μυελού των οστών είναι επίσης κοινή. Οι πράξεις 

εκτελούνται πάντοτε σε εξειδικευμένα κέντρα - υπάρχουν επτά στην Τσεχική Δημοκρατία, 

τα οποία καλύπτονται πλήρως από την ασφάλιση υγείας, συμπεριλαμβανομένης τη 

θεραπεία αποκατάστασης. 

Το προσδοκώμενο είναι ένας ασθενής που θεωρείται από τον γιατρό ως κατάλληλος 

δέκτης ιστού ή οργάνου, να περιλαμβάνεται στο εθνικό μητρώο προσώπων που 

περιμένουν στη λίστα μεταμοσχεύσεων = αναμονή. Υπάρχουν καθορισμένα κριτήρια 

υγείας για την ένταξη στη λίστα αναμονής και ο ασθενής πρέπει να συμφωνήσει. Επί του 

παρόντος, υπάρχουν περίπου 700 ασθενείς στη λίστα αναμονής. 

Ένας δότης οργάνου ή ιστού μπορεί να είναι ένας αποθαμένος (εκτός εάν έχει εκφράσει 

τη διαφωνία του κατά τη διάρκεια της ζωής του - βλ. Παρακάτω). Αλλά και ένας ζωντανός 

δότης που προσφέρθηκε εθελοντικά να δωρίσει ένα ζευγαρωμένο όργανο ή τον ιστό που 

αναγεννά. 

Η επιλογή του λήπτη και του δότη αξιολογείται σε σχέση με καθορισμένα κριτήρια που 

είναι διαφορετικά για κάθε όργανο ή ιστό (ανοσολογική αντιστοίχιση, ομάδα αίματος, 

λόγος βάρους, μήκος αναμονής κλπ.). 

Στη Δημοκρατία της Τσεχίας (όπως στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες) ισχύει η 

συμφωνημένη συγκατάθεση για τη δωρεά των ιστών και των οργάνων. Ένας τέτοιος 

δωρητής μπορεί να βοηθήσει έως και 8 αναμένοντες. Η διαφωνία γι 'αυτό πρέπει να 

εκφραστεί κατά τη διάρκεια της ζωής. Οι πιθανοί δότες των οποίων η ηλικία δεν 



υπερβαίνει τα 18 έτη και όσοι έχουν περιορισμένη επάρκεια πρέπει να έχουν νόμιμη 

εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπό τους. 

Το εθνικό μητρώο ατόμων που διαφωνούν με τη μεταθανάτια δωρεά ιστών και οργάνων 

απαριθμεί πρόσωπα που έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους σχετικά με τη δωρεά κατά 

την διάρκεια της ζωή τους. Προς το παρόν, καταγράφονται περίπου χίλιοι άνθρωποι. 

Αυτό είναι δυνατό να προσληφθεί συμπληρώνοντας το σύντομο ερωτηματολόγιο στην 

ιστοσελίδα του μητρώου (http://www.nrod.cz/) και είναι απαραίτητο να επαληθεύσετε την 

υπογραφή. Η δεύτερη επιλογή είναι να εκφράσετε τη διαφωνία σας απευθείας με έναν 

γιατρό σε μια μονάδα υγείας. Απαιτείται ένας μάρτυρας, οπότε οι υπογραφές δεν 

χρειάζεται πλέον να επαληθεύονται. 

Η διαφωνία μπορεί επίσης να εκφραστεί εν μέρει, δηλ. Διαφωνία με τη συλλογή μόνο 

ορισμένων ιστών ή οργάνων. Η διαφωνία μπορεί να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή. 

Σε καταστάσεις όπου λαμβάνεται υπόψη η μεταθανάτια συλλογή ιστών και οργάνων, ο 

κατάλογος αυτός ελέγχεται πάντα. Εάν ένα άτομο δεν είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο, η 

οικογένεια ενημερώνεται πάντοτε για τη δωρεά, αλλά μπορεί να μην συμφωνούν. Στη 

συνέχεια ενημερώνεται το κέντρο συντονισμού, το οποίο οργανώνει τη φροντίδα. 

Όταν εξετάζεται η μεταθανάτια αιμοδοσία, ο ασθενής πρέπει να πληρεί τα κριτήρια 

εγκεφαλικού θανάτου, μια κλινική εξέταση πραγματοποιείται από δύο γιατρούς οι οποίοι 

εξετάζουν ανεξάρτητα τον ασθενή δύο φορές τουλάχιστον σε τέσσερις ώρες. Είναι επίσης 

υποχρεωτική η διεξαγωγή δοκιμασίας ροής αίματος στον εγκέφαλο (CT αγγειογραφία), η 

οποία αξιολογείται από δύο ιατρούς ανεξάρτητα. Κατά συνέπεια, οι γιατροί ακολουθούν 

τις οδηγίες του Συντονιστικού Κέντρου και διατηρούν τον ασθενή σύμφωνα με τις οδηγίες. 
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