
 
 

 חקר מקרים –דפי עבודה 

למצוא פתרון.  ונסה/יהמקרה להלן  תיאוריאת  היטב קרא/י: הנחיות עבודה

 במידע מחומר הלימוד. /יהשתמש

 

 נושא: זמינות של שירותי בריאות

 20, מתגוררת עם בן זוגה בבית משפחתי בכפר בדרום בוהמיה, ים, אלמנה ללא ילד45בת 

, ימין בבטן עוויתיים חזקיםבחילה, כאבים  חשה, האישה 22.00. בשעה הקרובהק"מ מהעיר 

ונעשה בלתי נסבל. דם  חולף, מתגברדקות, הכאב לא  30בחילה, התחיל. לאחר  מלווים

. קרובי משפחה נוהגיםהם אינם מופיע בשתן שלה. לאישה ולבן זוגה אין מכונית ושני

 ק"מ משם. 50הקרובים ביותר הם 

 שאלות:

 איזה שירות בריאות הם יכולים להשתמש?ב. 1

 יתן לקרוא לשירות זה בצ'כיה?בו נמספר טלפון  מהו. 2

 של שירות זה בצ'כיה? ההגעה. מהו הזמן 3

 . כמה מטופל משלם עבור שירות זה?4

 

 נושא: טיפולי בית

לאחר בית החולים מ שוחרר, חולה סוכרת, חי לבד בעיר מחוזית בבית משפחתי. הוא 84בן 

השמאלית הדורש  ברגלוחולה יש כיב כרוני ל. פיצוי סוכרתומצב של  דלקת ריאותמ שהחלים

דרך הפה לסוכרת  מטיפול בבית החוליםהמטופל הועבר וחבישה. פצע בטיפול יומי 

מטופל מתקשה בשלב זה לטפל בפצע ולמרוח משחות עקב קשיים בראיה הלאינסולין. 

טיפול ביתי, אך יש ל להפנות. הרופא שוקל של המטופל פחתההטיפול העצמי  יכולת. בעצמו

האינסולין  בהזרקתצורך בשירותי מעקב נוספים כדי לסייע למטופל בעזרה עצמית, במיוחד 

 רגלו.בובטיפול בפצעים כרוניים 

 

 



 
 

 שאלות:

 שירות יכול הרופא לרשום לחולה?. איזה סוג של 1

 . מי מספק טיפול רפואי זה? לאיזו הכשרה הוא זקוק?2

 . כיצד משולם הטיפול?3

 . באיזו תדירות ובאיזו מידה ניתן לספק טיפול זה?4

 

 וחובותיו, זכויות החולה ות הטיפולבמוסד השוטפת ההתנהלות: נושא

כאבי גב. המטופל נמצא במחלקה הרגילה  בשל, מאושפז במחלקה הנוירולוגית 28גבר בן 

אז הוא הולך כמה פעמים ביום כדי לעשן  כבד ולכןהוא מעשן  המטופל ונח בשקט במיטתו.

לקבל טיפול ומסרב בניין או לשירותים במחלקה. הוא לא נמצא בחדר לעתים קרובות ל מחוץ

הם מקשיבים  ים,אל המטופל מגיעים מבקרים רבהוא לא יכול ללכת לעשן. ש כיוון בעירוי

משקאות אלכוהוליים. הוא הולך לישון הרבה אחרי חצות.  ושותיםלמוסיקה רועשת בחדר 

 .לקבל טיפולומסרב  גם בבקריםמשתף פעולה  אינוהוא 

 שאלות:

 רשום מה זכויות וחובות החולים המאושפזים בבית החולים. .1

 ?לשגרה היומיומיתהמטופל לא הסתגל  באיזה אופן. 2

 המטופל יכול לסרב לטיפול בבית החולים, איך זה עובד?. האם 3

 

 נושא: לידה וטיפול בילד בצ'כיה

, בשבוע השמיני להריונה. היא מצפה לילדה הראשון ותומכת בדרך חיים 32צעירה בת 

שלה ועם  בן הזוגעם  בפרטיותחלופית. היא צמחונית. היא היתה רוצה לידה טבעית בבית, 

 מרגיעה., עם מוסיקה הידיד

היא רוצה שקט בסביבה ללא הפרעה במהלך הלידה ובימים הראשונים לאחר הלידה. היא 

 דם טבורי עבור התינוק. לשמר. היא רוצה במיםמתכננת ללדת את התינוק 

 



 
 

 שאלות:

 ?לידת בית אפשרית בצ'כיה. האם 1

 במערכת הבריאות הצ'כית? אלטרנטיבית ללידה. מהן האפשרויות 2

 ?עליהםמהות בבתי חולים ליולדות בצ'כיה? איך משלמים יא -זמינים לנשים  . אילו חדרים3

 במהלך הלידה? חבר...( מהי ההתנהלות עם מלווה )בעל,. 4

 . מה לגבי איסוף דם טבורי בצ'כיה?5

 

להריונה, מגיעה לבית החולים במחלקת היולדות לבדיקות  40-, בשבוע ה 30צעירה בת 

ע ניתוח קיסרי בהרדמה וצילידה ולב להשראתטרום לידתיות. היא זקוקה לרופא כדי 

 אפידורלית. הסיבה לכך היא שהיא לא יכולה לסבול כאב. היא מוכנה לשלם כל סכום.

 

 שאלות:

 ת בצ'כיה?וי דרישה אפשרי. האם הלידות המושרות על פ1

 בצ'כיה? אינדיקציה רפואית. האם ניתן לבצע ניתוח קיסרי ללא 2

 ?משולםהוא  כיצדניתוח קיסרי רפואי,  הוחלט על. אם 3

 ?רפואיתבצ'כיה ללידה ללא אינדיקציה  אפידורליתהרדמה  ניתן לקבל. האם 4

 

 נושא: מוות והמתת חסד

. אונקולוגיתבמחלקה  הלכימותרפיה. אושפז יםעם גידולים בלבלב עמיד 54 בתחולה 

. המשפחה מעוניינת להיות קרובה לחולה והזנה כאבאיזון  –רק טיפול סימפטומטי מקבלת 

 חייה. לסיים אתאת הרופא  ומבקשתשה תשושה, י. האהוברגעים האחרונים להיפרד ממנ

 שאלות:

 . האם התאבדות בסיוע או המתת חסד אפשרית בצ'כיה?1

 ?בסביבה המשפחתית שלההחולה לחיות בכבוד  הטיפול זמין ואיפה יכול. איזה 2


