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 מאפייני המדינה .1

 גיאוגרפיה 

הרפובליקה הצ'כית היא מדינה בפנים אירופה ובמרכזה, השכנה לגרמניה, פולין, סלובקיה 

מיליון. המדינה ממקומת על שטחן  10.5קמ"ר, ואוכלוסייתה מונה  78,560ואוסטריה. שטחה 

. הנקודה הגבוהה ביותר היא ש'נז'קה בוהמיה, מוראביה וסילסיה –טריטוריות היסטוריות  3של 

 מטר. 1602 –

 תושבים 1,280,500עיר הבירה היא פראג, שבה 

 

מבחינה גיאומורפולוגית, הרפובליקה הצ'כית משתרעת בצומת שבין שני רכסי הרים. החלק המערבי 

והמרכזי, הוא החלק של הרמה הצ'כית )שומאבה,קרוש'נה הורי, קורקונוש'ה, ג'סבינצ'י ועוד(. רכס 

 67%ז'קה וכו(, מכסים את הצד המזרחי של המדינה. כ הקרפטים המערביים )ג'אבורניקי, מוראבסקוסל

 מ'. 500משטחה של צ'כיה נמצא בגובה של יותר מ 
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החלוקה העיקרית של אירופה עוברת דרך הרפובליקה הצ'כית, ומחלקת אותה לאיזור הים הצפוני, 

 איזור הבלטי ואיזור הים השחור.

רשויות מוניציפליות. הרשויות  6200ויותר מ  מחוזות בשלטון עצמי, 14הרפובליקה הצ'כית מחולקת ל 

ראשי עיר וראשי  המוניציפליות והמחוזות מנוהלים על מועצות נבחרות. ראשי הרשויות הם מושלים,

 רשויות מוניציפליות אחרות.

 המדינה והארגון הטריטוריאלי 

לאומי, דגל נשיא סמלים לאומיים: סמל לאומי גדול, סמל לאומי קטן, דגל  6לרפובליקה הצ'כית יש 

 הרפובליקה, חותם המדינה וההמנון הלאומי. השפה הלאומית היא השפה הצ'כית.

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                             

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

 

 הסמל הלאומי הגדול

 חותם המדינה דגל נשיאות הרפובליקה

 סמל הלאומי הקטן
 הדגל הלאומי

 ההמנון הלאומי: "היכן שנמצא ביתי"

https://www.youtube.com/watch?v=e12rGRO4JuA
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, היה הנשיא הראשון לאחר הולדת צ'כוסלובקיה. בהיסטוריה המודרנית, בעבר, תומאס גאריגו מסריק

 זאמן. היה זה ואצלאב האבל, וכעת הנשיא הוא מילוש

 

 

 

 

 

 

 

 

 איזור זמן ואקלים 

העונות הוא אופייני, עם  4האקלים ברפובליקה הצ'כית בין אקלים יבשתי, לאקלים אוקיאני. השינוי בין 

 השפעה משמעותית על האקלים, ועל הגובה וההקלה במזג האויר.

+ שעה. בשעון -הרפובליקה הצ'כית נמצאת באיזור זמן זהה לערים גדולות אחרות כמו ברלין, ווינה 

 (, עולה לשעתיים.31.3-31.10הקיץ )בין 

  מקורות:

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. 

 

 

  . היסטוריה של המדינה2

הראשון בחבל הארץ שבו נמצאת הרפובליקה הצ'כית של היום, הוא מהאיחוד השבטי התיעוד המוכר 

נוצרה, לאחר הממלכה הצ'כית. מאז תקופת  המוראבית , האימפריה9של האמפריה של סם. במאה ה 

נשיא הרפובליקה הצ'כית מילוש 

 זאמן

 ואצלב האבל
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, זו הייתה ממלכה בוהמית. בהמשך, חלה התמזגות הדרגתית עם המונרכיה IVצ'ארלס ה 

   ההאבסבורגית.

, צ'כוסלובקיה מדינה מאוחדת, עם מערכת משטר 1918לאחר התפרקות המדינה האוסטרוהונגרית ב 

הצ'כית, נכבש על ידי הצבא הגרמני, והוקם שלטון  , האיזור שהיום הוא הרפובליקה1939רפובליקני. ב 

 בובות, של בוהמים ומורביה

כמדינה דמוקרטית. הרפובליקה הסוציאליסטית הצ'כוסלובקית,  1945צ'כוסלובקיה הוכרזה מחדש ב 

, תחת שלטון קומוניסטי. ההתנגדות לשלטון הטוטאליטרי, ולנורמליזציה הלכו 1969הפכה לפדרציה ב 

, שבה סולק השילטון 1989לנובמבר  17יעו לשיאם במהפכה שכונתה מהפכת הקטיפה ב עד שהג וגברו

 הקומוניסטי, והוחזרה הדמוקרטיה והיוזמה החופשית.

, הפדרציה הצ'כית והסלובקית התפרקה, לשתי ארצות נפרדות, ושני עמים 1992בסוף 

 הוקמו שתי מדינות: הרפובליקה הצ'כית והרפובליקה הסלובקית. נפרדים.במקומה

 

 מקורות:

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. 

 

 

 . מדיניות3

 פלורליסטי.הרפובליקה הצ'כית היא רפובליקה פרלמנטארית עם שלטון דמוקרטי 

הרשות המחוקקת פועלת ע"י בחירת נציגים לפרלמנט, אשר לו שני בתים: בית המחוקקים והסנאט. 

שנים,  5הרשות המבצעת ברפובליקה הצ'כית מתחלקת בין הממשלה לבין הנשיא. הנשיא נבחר ל 

של שתי קדנציות. הנשיא מייצג את המדינה כלפי חוץ, משמש כראש הכוחות  לתקופה מירבית

על הנשיא להיות  עוד סוכנויות.המזויינים, ממנה את הממשלה, שופטים חבר המנהלים של הבנק ו

. בעת הזו, מתנהלות בחירות ישירות של שני סבבים, עם שני 40אזרח בעל זכות בחירה, מעל גיל 

 פר הקולות הגבוה יותר נספר בסיבוב השני.מועמדים בלבד, כאשר מס
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 מצב פוליטי 

המפלגות הפוליטיות ברפובליקה הצ'כית נעות על טווח של מפלגות בעלות השקפה שמאלנית או 

השקפה ימנית. ניתן לאפיין את הצד השמאלני של המפה, כמחשבה או רעיונות כמו סוציאליזם, 

המפלגה  – KSCMדרי, ודגש על הגנת הסביבה. לדוגמא: ליברליזם, הומניזם, ורב תרבותיות, שיוויון מג

 .CSSDהקומוניסטית והמפלגה הסוציאל דמוקרטית 

מאפייני הצד הימני מתבססים על הגנה על זכויות קניין, ממסדי או בבעלות פרטית, לךויאוליות 

 TOP09מפלגה דמוקרטית אזרחית ו  – ODSלציוויליזציה המערבית, וערכים של שמרנות. לדוגמא 

 .)המפלגה הדמוקרטית(

. ANO, ו CSSD ,KDU-CSLמפלגות פוליטיות:  3בימים אלו מסיימת את כהונתה, קואליציה של 

. המדינה הייתה הייתה זו ממשלה מוצלחת למדי. התל"ג עלה, האבטלה ירדה, השכר הממוצע עלה

 , ונוצרו תנאים משופרים לעסקים ולמשפחות צעירות.בין הבטוחות

, נערכו בחירות לבית המחוקקים, והמצביעים הביעו את חוסר שביעות הרצון 2017בסוף אוקטובר 

 של יושב הראש אנדריי באביס. ANOשלהם בבירור. הזוכים בכל המחוזות והאיזורים היו תנועת 

 26.9%מהציבור נוטים ימינה,  35.4%מתוצאות סקר שנערך בקרב אזרחי הרפובליקה הצ'כית עולה כי 

 , מגדירים עצמם במרכז מבחינה פוליטית.27.4%טים שמאלה וכ נו

  :מקורות:

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/Fakta-

o-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-DO-

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

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%BD_syst%C3%A9m_%C4%8Ceska
http://www.czech.cz/cz/Objevte-CR/Fakta-o-CR/Politika/Politicky-system-Ceske-republiky
http://www.czech.cz/cz/Objevte-CR/Fakta-o-CR/Politika/Politicky-system-Ceske-republiky
https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/VYSLEDKY-VOLEB-DO-POSLANECKE-SNEMOVNY-CR-2017-509113
https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/VYSLEDKY-VOLEB-DO-POSLANECKE-SNEMOVNY-CR-2017-509113
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 . כלכלה4

הכלכלה במדינה הצ'כית, שייכת באופן מסורתי לחלק של המדינות המפותחות באירופה. התל"ג מגיע 

בדירוג האירופאי לעצמה  16. הכלכלה הצ'כית ממוקמת במקום לזה של מדינות מפותחות בעולם

המדינות המפותחות  22הרפובליקה הצ'כית היא בין  פורטוגל, יוון וזהה לאיטליה וספרד.כלכלית, לפני 

 , הרפובליקה הצ'כית השיגה את דירוג האבטלה הנמוך ביותר באירופה.2016ביותר בעולם. במרץ 

 מטבע 

 Czech crownהמטבע הנהוג ברפובליקה הצ'כית הוא כתר צ'כי

(CZK).   הצ'כי ושער החליפין שלו הכתר יוצא בבנק הלאומי

 בימים אלו הוא משתנה.

 

 (20.11.2017של הכתר ) שער חליפין נוכחי

 כתר צ'כי 25.57יורו =  1

 כתר צ'כי 21.70דולר =  1

 

 

  ויחסי שכרמשכורות 

מרמת  2, או שהוא בקירוב פי שכר המינימום באירופה נקבע בדרך כלל כמחצית מהשכר הממוצע

, שכר המינימום ברפובליקה 2007. ברפובליקה הצ'כית הדבר לא תמיד היה כך. ב המינימליתהקיום 

יורו(. השכר עלה בהדרגה על ידי רגולציה ממשלתית עד לרמה  316כתר צ'כי ) 8000הצ'כית עמד על 

 יורו(. 481כתר צ'כי ) 12,200הנוכחית של 

לה התל"ג ועולה האבטלה, המשכורות יחסי השכר משתפרים בהדרגה ברפובליקה הצ'כית. ככל שעו

יורו(, עלייה  1158כתר צ'כי ) 29,346, השכר הממוצע עמד על 2017עולות גם הן. ברבעון השני של 

. עלייה משמעותית 2/3. למרות זאת השכר הממוצע הוא פחות מ 2016כתר מאותה תקופה ב  200של 

 בשכר מכשילה את האינפלציה העולה.

 יורו( 1007כתר צ'כי ) 25,735בבית ספר תיכון: השכר הממוצע של מורה 

 יורו( 2269כתר צ'כי ) 58,000השכר הממוצע של רופא: 

 יורו( 879כתר צ'כי ) 22,478השכר הממוצע לאחות: 

Czech crowns  
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 תמיכה חברתית, גמלאות 

 סוגי פנסיה. זיקנה, נכות, אלמנות/ים, יתומים. 4הרפובליקה הצ'כית מבחינה בין 

שנות עבודה, כלומר תרומה לקרן הפנסיה. אם  35, ו 65התנאי הבסיסי לקבלת קצבת פרישה היא גיל 

 תנאים אלו לא קיימים, גובה הקיצבה מחושב מחדש והוא פחות בהתאם.

יורו(. הממוצע לגברים היה  436כתר צ'כי ) 11,441, קצבת הזקנה הממוצעת היתה 2016בספטמבר 

פנסיונרים קיבלו את הקיצבה.  2,400,000יורו(. כ  410כתר ) 10,833לנשים יורו(, ו 499כתר ) 12,643

 היוצאים לגמלאות.כלל נתונים אלו כוללים רק קצת יותר משליש מ

 קיצבת הנכות ניתנת בשלוש רמות בהתאם לאחוזי הפגיעה ביכולת העבודה.

 קצבת אלמנות ניתנת על בסיס מותו של אחד מבני הזוג.

, שאיבדו אחד או את 26, או לסטודנטים מתחת לגיל 18ת לצאצאים מתחת לגיל קיצבת שאירים ניתנ

 שני הוריהם.

 מחירים ממוצעים 

השוואת מחירים של מוצרים, אנרגיה, שירותים ובריאות ועוד היא מעט מורכבת. יש לקחת בחשבון את 

והמזון זולים  השכר ברפובליקה הצ'כית לעומת זה של מדינות אחרות באירופה. חלק ממוצרי הצריכה

, ומביאים לתושבים הכנים לבצע רכישות תכופות. יחד אם זאת חלק גדול יותר מאשר במדינות השכנות

מהמחירים ניתנים להשוואה. הרפובליקה הצ'כית מציעה מחיר זול יותר למשל לבירות, סיגריות דלק, 

 שכר דירה, טיפול רפואי ותרופות.

יורו(  1.15כתר ) 29.3שתנים. מחיר נוכחי של ליטר סולר הוא מחירי הדלק ברפובליקה הצ'כית עדיין מ

 יורו(. 1.19כתר ) 30.3ומחיר ליטר בנזין הוא 

 

 

 

 

 

 

 

 

          תפוחי אדמה

 0.71כתר ) 18

  יורו( לק"ג

 עגבניות

 2.68כתר ) 68

     יורו( לק"ג
 פלפל

יורו(  3.55כתר ) 90

     לק"ג
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 מוצרים אופייניים לרפובליקה הצ'כית 

תוצרים המפורסמים ביותר ברפובליקה הצ'כית כוללים זכוכית, שהייצור שלה מפותח מאז המאה ה ה

 . צ'כיה מובילה בייצור פורצלן וחיתוך זכוכית. החברה "מוזר", היא יצרנית הזכוכית הצ'כית המובילה.13

 בננות

 לק"ג כתר 30

 יורו( 1.18)

 תפוזים

 כתר לק"ג 30

 יורו( 1.18)

 חזיר

 כתר לק"ג 120

 יורו( 4.74)

 עוף

 כתר לק"ג 69

 יורו( 2.72)

 יחידות 10ביצים 

 כתר לק"ג 55

 יורו( 2.17)
 חלב טרי

 כתר לליטר 19

 יורו( 0.75)
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, מקארלובי וארי, וכן מוצרים THUNכמו כן ידועים בעולם, פורצלן בדוגמת בצל, פורצלן של חברת 

 3500עד  –, בעבודה באיכות גבוהה ביותר של צורפים ומלטשים בסגנון צ'כיומעוצבים שמיוצרים 

 דגמים. נשים בכל העולם עונדות תכשיטים צ'כיים.

באדוויזר ו אורקוול, פילזנרהתוצר המפורסם ביותר והפופולרי ביותר הוא הבירה הצ'כית, בעיקר 

 .בודוואר

 – קארלסבאד בצ'רובקהמשקאות מפורסמים כוללים גם 

של קארלובי וארי ספא, וכן  13ליקר המכונה, המעין ה 

 .מאטונימיים מינרלים מסוג 

  

  

 

 

 

 שנה 500היא מעדן המיוצר בצכיה כבר יותר מ  אולומוק,גבינת ה 

 

שנה של  100, עם מסורת של יותר מ סקודהבתחום התעשייה, יש להזכיר את מפעל המכוניות 

, שהיא ממשיכת דרכה של החברה המסורתית נושאת השם סקודה אחזקותהצלחה של חברת 

. החברה מייצרת מגוון רחב של כלי תחבורה, כולל הרכבת החשמלית סקודה פלזן מפעלי הנדסה

 , שנוסעת בערים גדולות ברחבי העולם.10Tסקודה אינקן 
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 באטה, וחברת פטרוףחברת  –בתחום הייצוא יש להזכיר את יצרנית הפסנתרים הגדולה באירופה 

 מדינות בעולם. 68מפעלים ב  50לייצור נעליים המחזיקה ב 

    

 

 

 

 

 

 מקורות:

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

 

 . דתות, מוצאים אתניים ומיעוטים5

מדינות. הקבוצה  161זרים, כלומר כ חצי מיליון אנשים מ  5.1%בשטחה של הרפובליקה הצ'כית, חיים 

 היא זו של הסלובקים, ולאחריה אוקראינים, הונגרים גרמנים ורוסים.הגדולה ביותר 

חלק מהצ'כים רואים בזרים איום בטחוני. גישה זו הופכת ליותר נוכחת בשנים האחרונות, בהקשר של 

משבר ההגירה. למרות זאת, אין מצבים של מתח אתני ברפובליקה הצ'כית. הצ'כים מצפים מהזרים 

הצ'כי. הם חושבים שעל הזרים להסתגל במידת האפשר למנהגי המקום,  שיטמעו  באוירה והסגנון

שעליהם לדבר צ'כית ולעבוד בתחומי הרפובליקה הצ'כית. הצ'כים מגלים סימפטיה רבה ביותר 

 לסלובקים )מה שנובע מיחסי השכנות הארוכים, ההיסטוריה המשותפת, הדמיון בשפה וכו'(.

http://www.czech.cz/
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הילה הויאטנמית. הם האוכלוסיה השלישית בגודלה, קהילה חשובה ברפובליקה הצ'כית היא הק

. אחוז הויאטנמים באוכלוסיה כעת אינו גבוה כפי שהיה, אבל 1950כתוצאה מהגירה שהחלה ב 

 הפופולריות שלהם עולה. 

היא מאוד סגורה, ואינה מאפשרת להתבונן בפרטיותה. הקהילה דבקה במסורות  הקהילה הויאטנמית

והמנהגים המקוריים שלהם. השינוי קורה בדור הצעיר, שמצליח מאוד בהשתלבות בחברה הצ'כית, 

ומתגבר על מכשול השפה והמחסומים התרבותיים, אשר עדיין מתקיימים עם הדור המבוגר של 

 הקהילה.

, ישנם כ 2003ביותר ברפובליקה הצ'כית הוא הצוענים. על פי ההערכות משנת  המיעוט האתני הגדול

צוענים בשטחה של המדינה. הצוענים מדברים בשפתם הילידית, המנהגים והמנטליות  300,000

, ונחשבים 14שלהם שונים מאלו של הרוב. הם חיים בשטחה של הרפובליקה הצ'כית מהז המאה ה 

משמעותי מההדרה החברתית. כתוצאה מכך, בקרב הצוענים יש רמה לקבוצה שמושפעת באופן הכי 

, שיעורי פשיעה גבוהים, ואבטלה. הסיבה חאבטלה היא בין השאר, המערכת החברתית נמוכה של חינוך

הלא מתאימה שמובילה לכך שלחלק מהאוכלוסיה יותר קל לקבל קיצבאות מאשר לעבוד. חלק גדול 

מתנגד לצוענים, מצב שנגרם בין השאר בגלל יחסי שכנות מהאוכלוסיה של הרפובליקה הצ'כית 

 בעייתיים, רעש והפרעה לסדר הציבורי, ודרך חיים שונה לחלוטין של הצוענים.

הרפובליקה הצ'כית היא היא המדינה הכי חילונית באירופה, ומדורגת שניה באחוז האזרחים הנמוך 

רצות הצ'כיות חוו יחסים מורכבים עם המצהיר על השתייכות לדת מסויימת.במהלך ההיסטוריה, הא

, כאשר הדת 20הכנסייה. אחת מהתקופות הקשות האלו הייתה במחצית השניה של המאה ה 

, 1989והפונקציות הדתיות, דוכאו על ידי השלטון הקומוניסטי. אחרי נפילת המשטר הקומוניסטי ב 

יים. חלק גדול מהאוכלוסיה, הייתה פריחה מחודשת של הדת, והיא הפכה שנית לחלק מהחיים הציבור

בחברה. ציפיות אלו לא נענו על ידי הכנסייה.  פיתח ציפיות רבות לגבי תפקידה המחודש של הכנסיה

גרמו  –סכסוכים של השבת רכוש הכנסייה, וטיהור פנימי של משתפי פעולה עם הקומוניסטים וכו' 

 ת של הדת בחיי החברה.לדחייה של הכנסיה על ידי חלק ניכר בציבור, וירידה במשמעותיו

, אזרחי הרפובליקה הצ'כית יכולים להאמין, לקחת חלק בטקסים ולקדם כל 308/91על פי החוק מס' 

 דת שהיא. אין לכפות שייכות דתית או למנוע שייכות דתית מאף אחד.

ל בזמן הנכוחי, רוב האזרחים אינם מעוניינים במעורבות של הכנסיה בחיים הפוליטיים או הכלכליים ש

המדינה. עבודת הכנסיה נתפסת כצדקה וחסד. רוב האזרחים מחזיקים בדעה כי על הכנסיה להיות 

עצמאית ונפרדת כלכלית מהמדינה ורק חלק זעיר מהאוכלוסיה חושב שהכנסיות צריכות להיות ממומנות 

 על ידי המדינה.
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  2011נתוני מפקד אוכלוסין 

o  מהאוכלוסיה( 11%)כ  1,150,000      קתולים 

o 50,000  הכנסיה האבנגליסטית שלהאחווה הצ'כית 

o  39,000   הכנסייה של ההוסיטיים הצ'כוסלובקים 

o 27,000    הכנסייה האורתודוקסית 

o 13,000      עדי יהווה 

o 10,000     האחווה של הכנסייה 

o 10,000     הקהילות הנוצריות 

o 10,000       יהודים 

o 3500      מוסלמים 

o 6000      בודהיסטים 

 

בהשוואה לשנים קודמות, מספר המאמינים ברפובליקה הצ'כית הוא ללא שינוי, אך מספר המזדהים 

 עם הממסד הכנסייתי נמצא בירידה. ישנו עניין גובר בקבוצות אלטרנטיביות קטנות.

 

 נצרות 

דת הגדולה ביותר ברפובליקה הצ'כית. מבחינה גיאוגרפית החלק הארי של הנוצרים הנצרות היא ה

המאמינים מרוכזים בדרום מוראביה, ולאחר מכן דרום בוהמיה ודרום ויסוצ'ינה. כמות המאמינים הקטנה 

 200ביותר נמצאת בצפון בוהמיה. אחוזי המאמינים הגדולים יותר נמצאים בעיירות ויישובים קטנים, עד 

תושבים. בקרב  100,000ו  50,000ושבים. פחות אנשים מצהירים על אמונה דתית בערים עם ת

. בגילאי 60-70המאמינים ישנם יותר נשים מגברים ויותר אנשים מבוגרים. רוב המאימנים הם בגילאי 

. מבחינת רמת השכלה, רוב המאמינים הם בעלי השכלה תיכונית 20%, אחוז המאמינים הוא 40ה 

 ת. בקרב אנשים בעלי השכלה גבוהה ואקדמאית, אחוז המאמינים הוא הנמוך ביותר.מקצועי

אנשים מבקרים בקביעות בתפילות בכנסיה, אך רוב המאמינים מגיעים לכנסייה רק בחגים  כחצי מיליון

 מהזוגות נישאים בכנסיה. 37%)פסחא וחג המולד( או אירועי חיים מיוחדים )לידות, חתונות לוויות(. רק 

כנסיות ניתן למצוא בכל כפר. הכניסה לכנסיות אלו אפשרית לכל מי שחפץ בכך ולא רק למאמינים בדת 

הנוצרית. חילוניים לרוב יגיעו לכנסיה רק בחג המולד, או בהקשר תיירותי, כאשר הכנסיה נחשבת לחלק 

כים, כתפיים כלומר מכנסיים ארו –מהמורשת ההיסטורית הצ'כית. בכניסה לכנסייה, נדרש לבוש צנוע 
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מכוסות, והגברים מתבקשים להסיר את הכובע שלהם. בקיץ ניתן לאפשר גם לבוש יותר נינוח ומכנס 

 קצר.

הסמל הנפוץ ביותר של האמונה הנוצרית הוא הצלב, אותו ניתן לענוד על הצוואר. הצלב כתכשיט משמש 

על ידי החברה. במוסדות  ובלנילא רק את המאמינים הנוצרים, אלא גם אחרים, ויש למנהג זה יחס ס

 המדינה ובתי הספר של המדינה לא משתמשים בסמל הצלב, או בכל סימן נוצרי אחר.

 

 יהדות 

היהודים ברפובליקה הצ'כית שייכים לקבוצה של היהדות האשכנזית. 

היהודים הראשונים התיישבו בשטח הרפובליקה הצ'כית במאה ה 

בתכניות גירוש שונות. . הם היו נתונים ללחצים שגברו מידי פעם 10

נקודת מפנה חשובה קרתה  מצבם השתפר רק בתקופת ההשכלה.

יהודים נספו בשואה. בהמשך  80,000במלחמת העולם השניה כש 

תחת השלטון הקומוניסטי, מספר היהודים המשיך לרדת. כיום חיים 

קהילות יהודיות  10יהודים. יש  15-20,000ברפובליקה הצ'כית כ

ת, והטקסים מתקיימים בבתי הכנסת המפוזרים ברפובליקה הצ'כי

 בתי כנסת( 4ברחבי המדינה. בפראג ישנם )

 

 

 

 איסלאם 

איסלאם אינו נפוץ כלל ברפובליקה הצ'כית, וניתן למצוא אותו 

. רק חלק קטן מהמוסלמים הם בעיקר בקרב מהגרים

 מקומיים. מסגדים מתפקדים יש בפראג וב ברנו.

 

 

 

 

 

 בית הכנסת הגדול בפילזן

 מסגד בפראג
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 בודהיזם 

המיעוט הויאטנמי, שייך לזרם המהיינה של הבודהיזם. ברפובליקה הצ'כית ישנו מקדש בודהיסטי 

מאמיניו מקדשים בודהיסטים קוריאנים )פראג וברנו(. הבודהיסטים הצ'כים הם בעיקר  3בוארנסדורף, ו

 של ואג'אראיה, כלומר בודהיזם טיבטי.

 

 דת ומוסדות חינוך 

החינוך הצ'כי הוא חילוני. במספר בתי ספר דתיים, דת נלמדת כנושא בחירה אבל תיעוד מדוייק של 

הנוכחות הגבוהה יותר של ההיבט מספר התלמידים אינו קיים. ילדים יכולים לקבל שיעורי דת מהכומר. 

  של וולדורף. בבתי הספרבצ'כיה  קיימתהרוחני והדתי של החיים 

 מקורות:

1/ Religions in Czech. Available from: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD_v_%C4%8Cesku 

(2018-02-14) 

2/ Religions in Czech. Available from:  https://www.czso.cz/csu/czso/nabozenska-

vira-obyvatel-podle-vysledku-scitani-lidu-2011-61wegp46fl  (2018-02-14) 

3/ Religions in Czech. Available from: 

https://www.czso.cz/csu/czso/nabozenske_vyznani_obyvatelstva_ceske_republiky_2

3_12_04  (2018-02-14) 

5/ Ethnics and minorities in Czech. Available from: 

http://www.statistikaamy.cz/2016/02/vyvoj-poctu-cizincu-v-cr/  (2018-02-14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD_v_%C4%8Cesku
https://www.czso.cz/csu/czso/nabozenska-vira-obyvatel-podle-vysledku-scitani-lidu-2011-61wegp46fl
https://www.czso.cz/csu/czso/nabozenska-vira-obyvatel-podle-vysledku-scitani-lidu-2011-61wegp46fl
https://www.czso.cz/csu/czso/nabozenske_vyznani_obyvatelstva_ceske_republiky_23_12_04
https://www.czso.cz/csu/czso/nabozenske_vyznani_obyvatelstva_ceske_republiky_23_12_04
http://www.statistikaamy.cz/2016/02/vyvoj-poctu-cizincu-v-cr/
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 . חגים ומסורות של המדינה6

 חגים רשמיים ברפובליקה של צ'כיה: 12ישנם 

 (1.1ראש השנה )

 שישי הטוביום 

 יום שני של חג פסחא

 (1.5יום העבודה )

 (8.5יום הנצחון )

 Slavic Intelligence Cyril and Methodius (5.7)יום 

 master Jan Hus (6.7) יום שריפתו של

 (28.9יום הממלכתיות הצ'כי )

 (28.10יום העצמאות של המדינה הצ'כוסלובקית )

 (17.11יום המאבק לחופש ודמוקרטיה )

 (24.12כריסטמס )ערב 

 (25.12היום הראשון של כריסטמס )

 

, ושעות המכירה של חנויות גדולות וסטודנטים אינם לומדיםבימים אלה יש יום חופשה, תלמידים 

את החגים האלה או כמסורת  חוגגיםמצטמצמות, או שחלקן סגורות. רוב תושבי הרפובליקה הצ'כית 

בעיקר לבלות עם  נהוגאותם כמו יום חופש.  מחשיבים( או ראו בהמשך...)חג המולד, חג הפסחא, 

קונצרטים שונים ותערוכות מיוחדות. מספר  מאורגנים משפחות וחברים. במהלך החגים הציבוריים

את שעות הפתיחה בימים אלה. ערוץ הטלוויזיה הציבורי  משניםמונומנטים תרבותיים והיסטוריים 

משמעות, ובעיקר את ההיסטוריה הקשורה לחג. הממחישים ומסבירים את ה ותעודהמשדר סרטים 

אנשים  -המדינה לאנשים המייצגים את הרפובליקה הצ'כית מטעם לרגל חגים מסוימים, מוענק כבוד 

 מדענים, ספורטאים, אמנים ועוד. כמומכל תחומי החיים, 

 

ול הראשון הוא כמה חגים נוצריים נחגגים על ידי רוב האוכלוסייה של צ 'כיה, ללא קשר לדתם. החג הגד

חג המולד והחג השני החשוב ביותר הוא חג הפסחא, אבל עבור הנוצרים, חג הפסחא הוא החג החשוב 

 ביותר של השנה.
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 ההתגלות )הימים לפני כריסטמס(, ראש השנה 

         

 

 

 

  

 

           

 

 

 מזמורי חג מולד צ'כיים                    

„ 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  

בתקופה של ההתגלות, נהוגות  

מספר מסורות. ברוב משקי 

הבית אופים כמה סוגים של 

 . עוגיות חג המולד

בתים והכיכרות מקושטים גם הם ומעוטרים  

. בערים רבות יש שוקי חג המולד,  בזרי פרחים

  קונצרטים, עצי חג המולד מוארים.

  מזמורים צ'כים קלאסיים,נהוג לשיר 

כמו גם שירי חג המולד של מוסיקה  

צ'כית ומוזיקה זרה. בתקופת טרום חג 

 המולד ולאחר מכן במהלך חג המולד

אנשים נוהגים לשלוח כרטיסי ברכה או  

כיום, הם שולחים ברכות באמצעות  

 ות.טלפונים ניידים או רשתות חברתי

https://www.youtube.com/watch?v=1Upx_hdmtkA
https://www.youtube.com/watch?v=moFy1FvYHf4
https://www.youtube.com/watch?v=zQS9fXIqEB4&list=PLsn74HU4tcpmTR88MrEKAR4-NEvRvBDLJ
https://www.youtube.com/watch?v=zQS9fXIqEB4&list=PLsn74HU4tcpmTR88MrEKAR4-NEvRvBDLJ
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„ Narodil se Kristus Pán“  https://www.youtube.com/watch?v=HGQR2VRvW_8&list=PLsn74HU4tcpmTR88MrEKAR4-

NEvRvBDLJ&index=10  

„ Nesem Vám noviny“ https://www.youtube.com/watch?v=pPxJSLId7ik&index=9&list=PLsn74HU4tcpmTR88MrEKAR4-NEvRvBDLJ  

-https://www.youtube.com/watch?v=JiLL1NwEX8U&list=PLsn74HU4tcpmTR88MrEKAR4„ Tichá noc“  

NEvRvBDLJ&index=3 

 

, ברבורהסנט שם בדצמבר, על  -ב4היא  שעדיין קיימתמסורת 

של דובדבן ממוקם במים. הענף צריך לשמש הן  של פריחת ענף

כוחות קסם. אם הוא פורח בו שיש  קיימת אמונהלקישוט, אבל 

 .בקרובנישואים  מרמז עלבערב חג המולד, זה 

 

  

 

, כאשר הילדים Mikulášמה שמכונה  -בדצמבר  5 -ב מסורת מיוחדת עבור הרפובליקה הצ'כית היא

הרבה  לקבל ניקולס, השטן והמלאך. ילדים מפחדים, אבל באותו זמן הם מצפיםמ מקבלים ביקורהם 

ילדים אם הם התנהגו היטב במהלך השנה. אם את הממתקים, פירות וצעצועים קטנים. ניקולס שואל 

כן, הילדים יקבלו את המתנות הצפויות. אם לא, הם מוגנים על ידי 

ת הדמויות . מבין שלושוהגהינוםהשטן  מפניהמלאך וניקולס 

את הבגדים  הוא לובשוהנפוץ ביותר,  הוא הפופולריהאלה ניקולס 

שמלה לבנה ארוכה,  -האופייניים: את הגלימה האפיסקופלית 

 ומקל ארוך.אדום, כובע מחודד של הבישוף )מיטרה( ומעיל זהב 

  

גם חג  אךהנוצרי החשוב ביותר,  כחגחופשת חג המולד נתפסת 

ימים אלה הם חג לאומי רשמי הסוף השנה. ל המשוייךהאזרחי 

. מסורות המסורתייםחג המולד  במנהגי דבקיםבצ'כיה. רוב האנשים 

נוצריים, -רבות הן בעלות אופי נוצרי, אבל חלקן מגיעות מזמנים טרום

, המשמעות הדתית בימינו. Solstice -והן קשורות לחגיגת ההיפוך

'כית, שיא חג המולד חג המולד פוחתת. ברפובליקה הצ של המקורית

לקשט נוהגים ערב חג המולד. ביום זה רוב האנשים  - 24הוא דצמבר 

. אנשים נותנים הולדת ישו של את עץ חג המולד ולארגן סצינות

https://www.youtube.com/watch?v=HGQR2VRvW_8&list=PLsn74HU4tcpmTR88MrEKAR4-NEvRvBDLJ&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=HGQR2VRvW_8&list=PLsn74HU4tcpmTR88MrEKAR4-NEvRvBDLJ&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=pPxJSLId7ik&index=9&list=PLsn74HU4tcpmTR88MrEKAR4-NEvRvBDLJ
https://www.youtube.com/watch?v=JiLL1NwEX8U&list=PLsn74HU4tcpmTR88MrEKAR4-NEvRvBDLJ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=JiLL1NwEX8U&list=PLsn74HU4tcpmTR88MrEKAR4-NEvRvBDLJ&index=3
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 .ומקבלים מתנות שמוצבות מתחת לעץ. ילדים מאמינים כי מתנות מובאות על ידי ישו התינוק

 

 ומרק דגים, סלט תפוחי אדמה ודגים. לרוב זה תמורכב, אשר ארוחת ערב חג המולד סועדיםאנשים 

בסיפורי קרפיון מטוגן. חג המולד הוא חג שנועד בעיקר לילדים, ברוב משקי הבית הוא קשור עם צפייה 

 מנהג. ישנם מנהגים מסורתיים רבים, למשל, אגדות צ'כיות קלאסיותבטלוויזיה. צ 'כים מעדיפים  אגדות

לסייע להצלחה ע מתחת לצלחת במהלך ארוחת חג המולד, כי זה יכול דגים או מטב קשקשישל לשים 

קצה הנעל ואחרי ארוחת הערב  נעלאגוז, זורקים  קליפותאת הנרות שלהם על  שמים. ילדים כספית

בריאות טובה בשנה הבאה.  חוזה, חיתוך תפוח וחיפוש כוכבמראה את הכיוון של האדם בשנה הבאה. 

לטייל לפני ארוחת  יםכולל םהמודרניי המנהגים. למיסת החצותסמוכות  כנסיותל הולכותמשפחות רבות 

את קרפיון שנרכש בחזרה למים. מסורת מודרנית היא גם  להשליךהערב, לבקר קרובי משפחה או 

 נמצאת המנורהאוסטרים לצופים מברנו ומופץ ברחבי צ'כיה.  צופים, שהובא על ידי "בית לחם "מנורת

 הלאה., וכן כיכרותבכנסיות, 

 

ערב השנה 

 31) החדשה

בדצמבר( הוא יום 

עבודה, אבל 

מספר גדול של 

אזרחים לוקחים 

. כל היום נחשב חגיגה עליזה של סוף ביום זהחופשה 

 -השנה הישנה ותחילת השנה החדשה. אנשים בודקים ומעריכים את השנה החולפת. חגיגות שונות 

הגבעות לישיבה במעגל משפחתי. לפעמים אנשים יוצאים לטיולים אל  ועד מאירועים גדולים משותפים

מקומיים. חגיגות ערב האנשים העל ידי  אירועיםמתקיימים  אתרים בהםש ה אילוההרים שמסביב. ו

ים שונים סכגון כריכים, מתאבנים, גבינות, צ'יפ ממעדנים שוניםהשנה החדשה כוללות תפריט המורכב 

חצות או לעתים ב מארגנות זיקוקיםוזיקוקים. ערים רבות  בהרמות כוסיתחגג וכו'. ערב השנה החדשה נ

 שנה החדשה.בקרובות יותר 
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 היא ןמה אחת. מתקיימות(, אך רובן נשכחו ואינן 1.1) לשנה החדשהמסורות חדשות קשורות 

כך  -אתם נמצאים ביום השנה החדשה  בו המצב: "האימרה

נהוג לאכול   מסוימות משפחותבכל שארית השנה".  תהיו

 (.בכדי להבטיח שגשוג כלכליעדשים לארוחת צהריים )

 

 

 

 חג הפסחא 

את ההתעוררות של  המצייןנתפס כחג האביב  הואנחגג ברוח הנוצרית, אבל באותו זמן  חג הפסחא

 ישנםחג הפסחא לאחר . ברפובליקה הצ'כית הטבע. חג הפסחא )שישי ושני( מוכרים כחגים ציבוריים

 ,Ash Wednesday יום רביעי, יום חמישי הירוק, יום שישי הטוב, יום שבת לבן -ימים, אשר שמם  4

Green Thursday, Good Friday, White Saturday על פי המסורות הנוצריות, אחרי יום חמישי .

 .יום ראשון של חג הפסחאב מצלצליםהירוק, פעמוני הכנסייה מושתקים בכל רחבי הארץ, ושוב הם 

מנהגים ל בהתאם מקובלים, כמו במקרה של חג המולד, רבות במסורות ותחג הפסחא קשור חגיגות

משפחתיים או אזוריים. רוב מסורות חג הפסחא 

נשמרות באזורי הכפר ובמורביה, אשר מזוהה עם 

 מספר גדול יותר של מאמינים באזורים אלה.

 

של חג הפסחא הצ'כית כוללות  מנות מסורתיות

 .עוגת טלה לפסחא ולחמנייה בשר כבש ומנות ביצים

חגיגות נוצריות יתקיימו עד יום ראשון. יום שני של חג 

. מתרחשת תהפגאני המסורתהפסחא הוא היום שבו 

ונשים.  בנערות ואיתם נוגעיםערבה צעירים,  מענפי  "pomlázka"מה שנקרא קולעיםהגברים והנערים 

נשים בריאות, יופי, חריצות ושמחה לאורך כל השנה. נערות ונשים מעניקות לביא לה מנהג זה אמור
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, ביצי שוקולד או ממתקים כיוםולבנים את הביצים המצוירות, שהן סמל הפריון וכוח החיים.  לנערים

 טכניקות וצורות לצביעה.. ציור ביצה הוא כיף גדול, יש הרבה נפוצים גם הםאחרים 
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 . משפחה7

  מסורתית, תמיכה ממשלתיתמשפחה 

וילדיהם. המשפחה המורחבת בצ'כיה כוללת גם  האישהמשפחה הבסיסית והשלמה בצ'כיה היא גבר, 

'. במשפחה הצ'כית המסורתית, שני בני וכוסבים, דודות, דודים, בני דודים  -קרובי משפחה אחרים 

 נפוצים יותרנישואים ציבוריים או כנסייתיים, אך זוגות של זוגות לא נשואים בבדרך כלל  נישאיםהזוג 

ללא  בשותפות החייםמשפחות של זוגות לא נשואים יש יותר . במיוחד בדור הצעיר, בשנים האחרונות

במושג של משפחה לא שלמה, שבה  לפגוש גם. ברפובליקה הצ'כית אנו יכולים התחייבות של נישואים

 סר.אחד ההורים ח

 סוציאליותמערכת התמיכה הממשלתית, הכוללת: קצבאות  לע נסמכותהמשפחות החלשות יותר 

 להורים בעלי הכנסה נמוכה, קצבת דיור, קצבת ילדים.

 תשלום באמצעותבשנים האחרונות גם  יורדיםהמדינה הצ'כית מנסה לתמוך בשיעורי הילודה, אשר 

. CZKאלף  900-כ, ללידה מרובת ילדים CZK 13000- כ שיעור מעניק הלידה עומד על עבור הלידה. 

הורה יחיד בהצ'כית היא ייחודית גם באירופה ובעולם בתמיכה הכלכלית מערכת התמיכה המשפחתית 

ארבע שנים. המדינה משלמת  הנמשכת עדגם אבות( עם ילד בבית לאחר הלידה  אבל, תאימהו)בעיקר 

 .וקצבת ילדיםאת מה שנקרא דמי לידה 

שבועות(,  37משך לאו יותר  תאומיםשבועות )עבור  28 למשך דמי הלידה משולמים לאם בסך הכל/ 1

 להכנסותהחל מששה עד שמונה שבועות לפני תאריך הלידה הצפוי. סכום דמי הלידה הוא ביחס ישר 

, אך הוא מצטמצם וגם הסכום המקסימלי של ההטבה מוגבל. אביו של הילד יכול להתחיל את הקודמות

 CZK  15000-. הסכום הממוצע הוא כלאחר הלידהחופשת הלידה לכל המוקדם בשבוע השביעי 

(EUR 592). 

 CZK (EUR 8 220,000עד למקסימום של  - 4הורה המטפל בילד עד גיל ל זכאות-קצבת הורים / 2

686.) 

 

 נישואים, הסכמי זוגיות 

סוג של נישואים אזרחיים או דתיים. נישואים לא דתיים מלהיות  יםרפובליקה הצ'כית יכולב םנישואי

נפוצים יותר והם טקס פומבי וטקסי, בדרך כלל בבית העירייה בנוכחות שני עדים. בשנים האחרונות, 

 יותר ויותר.' צוברים תאוצה , במטוס, וכוספינהבטבע, על  -נישואים במקומות לא רשמיים 
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חתונה בצ'כיה ב. מספר האורחים מחייב לנישואים עם זאת, נוכחותו של פקיד מורשה ועדים היא תנאי

, אך 30-הוא בדרך כלל כ 

מספרם עשוי להשתנות 

במידה ניכרת. במיוחד 

בעיירות קטנות או 

 100כפרים, חתונות עם 

. אינן יוצאות דופןאורחים 

 מניםנ על אורחי הכלה

, אחים ואחיות הכלההורי 

וילדים,  בני/בנות זוגעם 

 בני/בנות זוגעדים עם 

וילדים, דודים ודודות, בני 

 וילדים, חברים, עמיתים לעבודה, שכנים. בני/בנות זוגדודים עם 

 

עתיק משהו הזה )התחלה חדשה(,  החגיגימשהו חדש ביום  ללבוש נוהגתהכלה  ת בחתונה:ומסור

כחול )צבע הנאמנות(. מסורת משהו )לדאוג לאחרים( ו משהו מושאל)שימור מסורת משפחתית(, 

פופולרית היא אפיית עוגות חתונה מספר ימים לפני החתונה, המשמשת הזמנה אישית לאורחים. החתן 

 לראות את הכלה בשמלת החתונה לפני החתונה כי זה יכול להביא מזל רע. אמורלא 

להראות שהם יכולים לשתף  צלחתה שברי את מנקיםחתונה, החתן והכלה שניהם יכולים  סעודת לפני

השברים שפעולה, וגם בגלל 

אושר. קבלת הפנים  מביאים

של החתונה תמיד מתחילה 

חתונה,  הרמת כוסיתעם 

 יעל ידי אב ע"ילעתים קרובות 

  .של כלה או עד

 

כאשר הזוג הצעיר יושב ליד 

 קושרשולחן החתונה, הצוות 

 ניקוי שברי הצלחת בדסביב הצוואר שלהם עם 
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. זהו הסמל המסורתי של חיים משותפים זה את זה במרק ומאכיליםאחת . הם מקבלים כף גדול לבן

 באופן שווה. אותםשיש לחלוק 

בחתונה הצ'כית הוא חיתוך של עוגת החתונה.  מסורת נוספת

עוגת חתונה היא סמל של פוריות וכדי לשמור על הנישואין, 

החתן והכלה חייבים לטעום את העוגה. מסורת נוספת היא 

ואלס, אך  הואהריקוד הראשון. ריקוד מסורתי לאירוע זה 

השיר האהוב על הזוג רוקדים לצלילי בשנים האחרונות 

  בהדרגה לריקוד. ומצטרפים ם יוצרים מעגלהאורחיהצעיר. 

של שני מבוגרים מאותו מין )שתי נשים או שני גברים(,  רשמיתשותפות  לקייםברפובליקה הצ'כית ניתן 

מידע על בריאות, יש להם רכוש משותף, ליש זכות  לשותפיםשלפחות לאחד מהם יש אזרחות צ'כית. 

... עם זאת, אין להם את הזכות  רכושהם יכולים לרשת 

 .באומנהלאמץ ילד או לקחת 

 

  

 

  

 מעגל החתונה

 מסורות חתונה נוספות

חתימות הזוג הטרי והעדים 

 וווהעדים

 חתימת הזוג הטרי והעדים

 "לקיחה בשבי"
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 גירושין 

בצ'כיה, הנישואין אינם ערובה ליחסים קדושים. גירושין 

כמעט כנורמה. ברפובליקה הצ'כית, למעלה מ  נתפסים

. שני זוגמדי שנה, וזה בערך כל  נפרדיםאלף זוגות  31-

, באופי יםהגורמים הנפוצים ביותר לגירושין הם "הבדל

, בגידה מהגירושין 40%-יותר מ  -דעות, אינטרסים" 

 הם נפוציםיחסים מחוץ לנישואין  .10%-ב  מדווחת

 על ידי החברה. ומקובלים

 

 טיפול בילדים מחוץ למשפחה 

אימוץ הקשר המשפחתי בין הילד למשפחתו בעל ידי המדינה הצ'כית.  מנוהל אימוץ ילדים –אימוץ 

לטובת הילד. התנאי  לשאוף והמקורית נפסק. אימוץ חייב תמיד לעמוד בדרישות המשפטיות ועלי

 הוא הסכמתם של הורים ביולוגיים או אפוטרופוס חוקי.לאימוץ 

תחילה מגוון של  עובריםאימוץ ילד אימוץ הוא תהליך ארוך יחסית בצ'כיה. הורים אשר הגישו בקשה ל

 העדפותיהםקורסים לאימוץ הילד. הם יכולים גם להביע את  ועוברים הכנה באמצעותבדיקות וראיונות, 

 לגבי הילד, כגון מין, גיל, האם הם מסוגלים לחנך ילד עם מוגבלות, אתניות אחרת, מחלה כרונית.

 עלמשפטית וחברתית  כהגנהעל ידי החוק  אומנה היא סוג של טיפול משפחתי אלטרנטיבי המוגדר

. הוריוילד שלא יכול לגדול עם של הטיפול וחינוך  אחראים עלאדם, בני זוג או שותפים  הילדים שב

, אינם משנים את תעודת הלידה של ילד, /חוקייםבניגוד לאימוץ, הורים אומנים אינם נציגים משפטיים

ולאחר השלמת הטיפול באמנה הם זרים באופן חוקי. מטרת , אחזקהאין להם זכויות הוריות או חובות 

 הטיפול באומנה היא בעיקר לספק טיפול משפחתי לילד שאחרת היה גדל בבית ילדים.

 

 מקורות:

1/ Goverment support. Available from: www.czso.cz (2018-02-14) 

2/ Care about children. Available from: www.adopce.com (2018-02-14) 

3/ Goverment support. Available from: www.duchod.cz (2018-02-14) 

4/ Goverment support. Available from: www.cssz.cz (2018-02-14) 

5/ Family. Available from: www.svatba.cz (2018-02-14) 

 

 מאכלי החתונה

http://www.czso.cz/
http://www.adopce.com/
http://www.duchod.cz/
http://www.cssz.cz/
http://www.svatba.cz/
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 . אורחות החיים במדינה8

 כללי 

אורח החיים של הצ'כי הממוצע מבוסס על צרכים אישיים. הבחירה באורח החיים מושפעת מהמשפחה, 

אצל . מגמות חדשות ומודרניות משחקות תפקיד משמעותי הכלכלי המעמדמהמסורות שלהם, אבל גם 

 .החייםלבחור את הסגנון  ומאפשרים לילדיהם םסובלנייצעירים. ההורים בדרך כלל ה

וגעים ביותר בבריאותם של הצ'כים הם עישון, צריכת אלכוהול מופרזת, תזונה לקויה, בין הגורמים הפ

 פעילות גופנית נמוכה, שימוש בסמים ומתח נפשי מוגזם.

גורמי הסיכון הללו ב כמובילה, האוכלוסייה הצ'כית באירופה נמצאת לאומיתעל פי נתוני המכון לבריאות 

והשמנת יתר  ראשונהבמקום השלישי, שתיית אלכוהול  עישון נמצא -להופעתן של מחלות כרוניות 

 78.9היא  CZSO -, תוחלת האזרח הצ'כי הממוצע על פי הכתוצאה מכךבמקום השני עד הרביעי. 

 שנים.

השקעה  עקבנתונים על תחלואה מראים עלייה במחלות לב וכלי דם או סרטן. התמותה פוחתת רק 

 של הטיפול הגבוה בצ'כיה. כספית גבוהה

מההתקדמות  הושפעה, 20-הסיבה לכך היא שהאוכלוסייה שנולדה במחצית השנייה של המאה ה 

האדירה ששינתה באופן יסודי את סגנון החיים שלהם. הרבה עבודות בית הוחלפו על ידי  הטכנולוגית

טכנולוגיות, מספר משרות במשרדים עם מחשבים גדל. לאחר המהפכה, לאנשים היו הזדמנויות רבות 

תחומי החיים החברתיים, נסיעות, עסקים, חינוך, זמינות מזון, מוצרים חדשים מכל הסוגים ועוד. בכל 

 בכל החברה, עידן הצריכה התחיל, וממשיך בימים אלה .

חוסר בטחון בסיסי אחד, אבל מצד שני, זה מביא להאצת קצב, מתח,  מצדהפך נוח  יהעכשווהסגנון של 

ך הוא אחד הגורמים החמורים ביותר המאיימים על הבריאות. תעסוקה. מתח לטווח ארובלמשל  כמו

 ההשלכות של לחץ לטווח ארוך הן תסמונת שחיקה.

אורח חיים בריא. תוכניות מניעה חדשות, איסור עישון  אקטיביהרפובליקה הצ'כית מקדמת באופן 

בתוכנית כל מערכת החינוך, אורח חיים בריא נכלל  לרוחבבמסעדות ובשטחים ציבוריים אושרו. 

 הלימודים.

דעות ול ,דרכי חיים שונות מאלה המסורתיים - שוניםאווירה שלילית במיוחד לסגנונות חיים  לא קיימת

)צמחונים, מקרוביוטיקה, רפואה  'שונות על בריאות, אופנה, מוסיקה, השקפת עולם, דיור וכו

 אלטרנטיבית ...(.
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 חינוך 

 חוק החינוך ועל חוק ההשכלה הגבוהה.מערכת החינוך בצ'כיה מבוססת בעיקר על 

על ידי המחוז(, שהם הרוב,  והמדינה, שהוקמ של החינוך ניתן על ידי בתי הספר הציבוריים )לשעבר

 3-10 גוביםלתלמידים וסטודנטים. חלקם הקטן יותר של בתי הספר הוא כנסייתי ופרטי, הם  חינםוהם 

 על ידי משרד החינוך. והם מפוקחים מגמת עלייה. מספרם מגלה סטודנטאלף כתרים לחודש לתלמיד או 

, אז הם צריכים לשלם ביטוח בריאות, אשר היה 26חינם עד גיל  ללמודבמכללות, סטודנטים יכולים 

 (.שאינו גבוה בצ'כיהשכר לימוד )ועל ידי המדינה,  משולםבעבר 

 ברפובליקה הצ'כית: שלבי מערכת החינוך

על ידי המדינה,  . הוא מסופקחודשים ועד תחילת הלימודים 6 ילדים מגילעל  חליסודי -חינוך קדם

לחודש. הוא כולל מזון לאורך כל  CZK 1000 (40 E), התשלום הוא סביב םמוסדות פרטיים כנסייתי

 תחילת הלימודים. משנתיים מגיל הילד ועד crèche -ב מבקרים 3היום וטיפול בילדים. הילדים עד גיל 

, למעט בשנה וולונטרייסודי הוא -גן ילדים. החינוך הקדםלאת הילד  לצרףבית הספר היסודי, ניתן ב

 יסודי.-חינוך קדםלהאחרונה לפני תחילת הלימודים, כאשר ההורה מחויב לרשום ילד 

יסודי, לעתים קרובות ההורה אינו יכול -ברפובליקה הצ'כית קיים מחסור במתקנים המספקים חינוך קדם

 בית הספר.-קדם למוסדותאת ילדם  להכניסמשום שלא הצליחו  לצאת לעבוד

. ההשתתפות הבסיסית 15עד  6החינוך היסודי ניתן על ידי רשת בתי ספר יסודיים לילדים בגילאי 

 היא חובה. שנות לימודבתשע 

 שלוש או ארבע שנים. נמשכתשנים. בדרך כלל  15-18השכלה תיכונית היא עבור קבוצת הגיל 

כחינוך מקצועי, ולאחר מכן הבוגרים מוכנים לתהליך העבודה בתחום נתון. מסופק בצ'כיה ני חינוך תיכו

 הבוגרים יכולים להמשיך ללמוד.

חניכות קורסים הושלמו על ידי תעודה )לרוב בתחומי הגסטרונומיה,  -רמה נמוכה יותר של חינוך כזה 

 תעשיית המלונות, הנדסה ובנייה(.

, המקנה להם השכלה נוספת ברמה )בחינות בגרות( "maturitaגרי בחינת "בתי הספר התיכוניים הם בו

  )כלכלה, אלקטרוניקה, טלקומוניקציה וטכנולוגיית מחשב, הנדסה ובריאות(. תשלישוני

כללי שמטרתו להכין סטודנטים ללימודים במכללות  אפשרות נוספת היא לבחור בחינוך

 -"גימנסיה של שמונה שנים"  היא דוגמה". maturitaבמבחן " מסתיימים הלימודיםובאוניברסיטאות. 

 ז'-ה במהלך בית הספר היסודי )לאחר כיתה ה 'או  להתחיל ניתן מסלול אשרסוג של בית ספר יסודי, 

 נחשב התובעני ביותר. מסלול זהשל החינוך היסודי(. 

ידי לימוד -עלתיכוני מאפשר לבוגרים להגדיל את כישוריהם במגוון התמחויות -חינוך על

 בקונסרבטוריונים, בתי ספר מקצועיים גבוהים או אוניברסיטאות.

 השכלה גבוהה מיושמת בשלושה מישורים: לימודי תואר ראשון, מאסטר ודוקטורט.
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כיום, ענפי המחקר הפופולריים ביותר במכללות ובאוניברסיטאות הם עסקים, מינהל ומשפטים, רפואה, 

 )בתי מרקחת, סיעוד, מיילדות(. ות שאינם רפואהמקצועות בריאהנדסה, בנייה, 

-מלימוד מרחוק )קורסי און בצורות למידה יומיומית וגםברוב התחומים,  יםאפשרי לימודים מתקדמים

 ולימוד עצמי. אול לייןהתייעצויות, למידה  המשלבים, ליין(

 

 הופעה חיצונית של האנשים 

י. מבחינה פיזית, התכונות שלו הן צבע עור בהיר; אף דהאירופוא לגזעהאירופים, כולל הצ'כים, שייכים 

, הכולל שיער סמיךצר, בולט לעתים קרובות; פנים צרים או בינוניים עם שפתיים צרות יחסית; שיער 

 גלי מעט גוונים שונים, מסוגל לגדול לאורך ניכר. לגברים יש זקן.

לוי בגיל, אורח חיים וסוג של פעילויות ס"מ. סוג הדמות הוא מגוון מאוד ת 180הגברים בגובה ממוצע של 

 ס"מ. 167. זה נכון גם לגבי נשים. גובה הנשים הממוצע הוא המשפיעיםספורט הם 

מהמבוגרים, לעומת  19.3% ,הרפובליקה הצ'כית שייכת למדינות עם יותר אנשים שמנים, כלומר

 .15.9%הממוצע של האיחוד האירופי 

 .ואישיות, אפשרויות כלכליות, ערכיםהמראה של אנשים תלוי אופנה, סגנון חיים, מערכת 

קצר, בעוד נשים עשויות להעדיף תספורות  חתוכיםוזקנים  יש בד"כ שיער ראשגברים לבאופן כללי, 

שיער אפור בצבע. יותר ויותר  לצבוע. נשים נוטות ולא מכסים אותוהגאווה  שיער הוא מקורארוכות. 

חלקים שעירים של הגוף. ב, וטיפול דאודורנט, טיפול בציפורנייםהיגיינה, קוסמטיקה,  על דגש מושם

 יםכמובן עבור רוב הנשים הצ'כיות. גברים ונשים כאחד אוהבים להיות מעוטרמקובל איפור הוא 

 .לאופנתייםקעקועים אשר הופכים ב

גוף, לפעמים זהב, כסף או פלדה. כמעט מחצית הצ'כים חובשים תכשיטים משמש גם לקישוט ה

 משקפיים הנתפסים גם כקישוט.

 עולה. ניתוחים פלסטיים מכל הסוגיםהצ'כים, הפופולריות של  אצלגם 

 

 תקשורת בינאישית 

מתוך  להבין צריך שהמאזיןשל מסרים לא מילוליים,  גדול חלקעבור הצ'כים יש תקשורת טיפוסית עם 

בחשבון. יש  האינטראקציה מכיר את ההקשר הכללי ולוקח אותבמשתתף הההקשר. ההנחה היא ש

 להבין את משמעות התקשורת.
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ת מדי. לא הוגן ואימפולסיבי תיותר, ולא מחוו מאופקתבתקשורת לא מילולית, הצ'כים מעדיפים גישה 

שרוול של מישהו שאנחנו רוצים אצבע, לירוק על הרצפה, לקרוע או למשוך את בלהצביע על מישהו 

באדם  לגעת, ולכן של מגעלהפריע למישהו. הצ'כים אינם תרבות  מקובללדבר איתו. זה גם לא 

האישי הממוצע הוא מטר אחד. האלמנטים הלא רצויים  המרחבבמהלך שיחה חברתית אינו נפוץ כאן. 

ת. הצ'כים מעדיפים אווירה בתקשורת הם: מסטיק )סיגריה( בפה, ידיים בכיסים או התנהגות קפדני

. הם אינם בקיאים בתקשורת של מידע שלילי, ולכן הם עשויים להימנע מאיימת-חיובית וסביבה לא

עיכובים קלים מתרחשים בדרך כלל, אבל עיכוב של יותר  -לפגישות  לאחרמעימותים. הם לא אוהבים 

 מי שלהם.. בדרך כלל, הם לא מראים את הביטחון העצחוצפהדקות נחשב  15-מ 

סלאבית  ומקורהסלאביות השפות ל שייכת היאהבסיס לתקשורת מילולית הוא השפה הצ'כית. 

עשרה, בתקופת התחייה הלאומית, היא הפכה -. במאה התשע9-במהלך המאה ה  שורשיההעתיקה. 

מפותחת. מילה אחת קיימת במגוון של צורות אחרות  גמישותעל ידי  מאופיינת היאלשפה מודרנית. 

השפות  אחת זו. עבור זרים מבטאת שהיא)בשל סיומות( בהתאם לדקדוק או פונקציה תחבירית 

 .ללמידההקשות ביותר באירופה 

באשר ליכולתם של הצ'כים לתקשר עם שפות אחרות, המצב גרוע יותר מאשר במדינות מערביות 

מהאנשים  27%ים לא מדברים שפה זרה. רוב האנשים מדברים סלובקית. אחרות. כמעט שליש מהצ'כ

רוסית. טקסטים פשוטים בשפה זרה יכולים להיות  13%גרמנית ו  15%יכולים לתקשר באנגלית, 

צ'כים. אבל כשמדובר בתקשורת פעילה, המצב גרוע יותר. המובנים על ידי כמעט שלושה רבעים של 

, במיוחד שלא שמים עליה דגש ווןכי לא נכונההגייה בהם מתביישים הם פוחדים לעשות טעויות, או ש

, במיוחד בתחום השפה המקצועית, כמו גם המצומצםבמערכת החינוך. הבעיה היא גם אוצר המילים 

 חוסר דקדוק.

 

 כללי התנהגות 

 בצ'כיה, התנהגות ותקשורת הם הבסיס לחברה.

שמעותי מבחינה חברתית, שיש לו את הזכות כדי להבין את הכללים, יש צורך לברר מי הוא אדם מ

 של עשרלקבוע את התפתחות היחסים החברתיים. בקרב בני אותו המין, הוא האדם המבוגר )הבדל 

(. אם הגבר מבוגר מהאישה בשלושים שנהשנים(. אישה היא אדם משמעותי יותר מאשר גבר )אפילו 

 , ללא קשר לגיל או מין.הבכירבסביבת עבודה, הוא אדם 

 אז, לסיכום, אדם משמעותי הוא אישה, אדם מבוגר, אדם בכיר בסביבת העבודה.

בברכה, אדם פחות משמעותי מברך אדם משמעותי יותר מבחינה חברתית. יש חוק ברפובליקה 

 ידהצ'כית: "ברכה היא חסד, אבל התשובה היא חובה". מלבד ברכות מילוליות, אנשים יכולים ללחוץ 



31 

 

קלה של הראש קדימה.  בהטייהשני על הלחיים. הידיים אינן חוצות והכל מלווה או לנשק אחד את ה ימין

"בוקר טוב / אחר הצהריים / ערב", או "שלום" רשמי במגע עין צריך להיות פשוט. אנשים משתמשים 

... 

יחיד בסביבה לא פורמלית )ילדים,  גוף שני –" tykáníשפה הצ'כית, שתי צורות של פניות אופייניות: "ב

 בסביבה פורמלית. גוף שני רבים –" vykáníרים, קרובי משפחה(, ו "חב

הצגת אנשים יש כללים דומים. אנו מציגים לאדם פחות משמעותי מבחינה חברתית לאדם משמעותי ל

 מבוגר.ליותר מבחינה חברתית, כלומר. גבר לאשה, אדם צעיר יותר 

אנחנו מציגים את עצמנו, זה טוב . אם התפקידאת האדם עם תואר אקדמי או  מציגיםאנחנו גם 

 : "ערב טוב ... תן לי להציג את עצמי, השם שלי ..."זה במבנהלהשתמש 

מקובל. ישנם מספר כללים הקובעים מה ניתן היא עניין קוד הלבוש שמירה על גם בגדים חשובים. 

חצאיות והן  ללבוש בעבודה, במשרד, בפגישות עסקיות או באירועים חברתיים. נשים יכולות ללבוש הן

מכנסיים לעבודה. רוב החברות והבנקים, לעומת זאת, אינם מאפשרים ללבוש ג'ינס בעבודה. מאז שנות 

כמעט כל אורכים. האורך הנכון של החצאית תלוי יותר באירוע החברתי. בחצאיות ניתן ללבוש התשעים, 

, שחור( למשך הערב. נשים יותר )כחול וצבעים כהים, ביומיוםאנו בוחרים צבעי פסטל בהירים ללבוש 

השמלה השחורה הקטנה, עם אורך מתחת לברכיים. שמלת הערב ארוכה מתאימה  ללבוש את נוהגות

 ואירועים חברתיים חשובים. לנשפים

ללבוש חליפה, וכל צבע של נוהגים גברים במשרד, לפגישות עסקיות או לארוחת צהריים עם לקוח 

כהים עם נעליים שחורות וגרביים שחורים.  לובשים צבעיםעם עניבה. לאירועים חגיגיים בערב,  החולצ

. פחות פורמלי עניבת פרפרזוהרים ביותר חולצה לבנה עם  אירועים. עבור וסט ללבוש ניתןלפעמים זה 

  הוא חליפה ללא עניבה.

ם בהדרגה לכיוון הצלחת. ליד סכו"משתמשים ב, מנותיש כמה כללים ליד שולחן אוכל. אם יש יותר 

השולחן, אנחנו יושבים זקופים, הידיים נשענות על קצה השולחן מעל פרק היד. אנחנו אף פעם לא 

סכין לפה, אנחנו רק משתמשים בו כדי לחתוך. אנחנו לא לוגמים, אנחנו לא מדברים בפה מלא.  נכניס

את מפית  מניחיםפה עם מפית נייר. את ה מנגביםמפית בד על הברכיים. לפני שתייה, אנחנו  שמים

בצד ימין של הצלחת(. בסוף הארוחה,  מתהנייר על צלחת לאחר סיום הארוחה )מפית הבד ממוק

נוף. אדם ל ופניםלקיר האדם המשמעותי יותר יושב עם הגב . במקבילאת הסכו"ם על צלחת  מניחים

 יושב מימין. משמעותי

 כדיבקולנוע ובתיאטרון אנחנו מכבים את הטלפונים הסלולריים. אנחנו הולכים לקולנוע ולתיאטרון בזמן 

פריע לקהלים אחרים. אם אנחנו יושבים באמצע, אנחנו תמיד מגיעים לקדמת המושב. אם אנחנו להלא 
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בבית הקולנוע אוכלים אוכל בקולנוע, אנחנו עושים זאת בשקט. בתום הופעת התיאטרון, אנו מריעים. 

 ימין של גבר.מצד אנחנו מחכים עד שהכותרות הסופיות יסיימו. בדרך כלל אישה יושבת 

ורק אוטובוס, רכבת, חשמלית, אנחנו שומרים גם כמה כללים. בהתחלה אנשים יורדים, ב כאשר נוסעים

כניסה של נוסעים אחרים. אם ל לא להפריעבכניסה כדי  לעמוד . אנחנו לא נשאריםאח"כ אנשים עולים

. אנחנו לא זורקים את הפסולת חזקלו ריח  שאין מזון יםבאמצעי התחבורה, אנחנו בוחר אוכליםאנחנו 

 מפניםאוטובוס צפוף, אנו האף אחד. אם ב לפגועלא  כדימהחלונות. אנחנו לוקחים את המטען בזהירות 

ן או ילדים צעירים. אם ברצוננו לפתוח את מקום ישיבה לאנשים מבוגרים, חולים, נשים, נשים בהריו

אם יש  ושואלים. ברכבת בעת הכניסה לקופה, אנו מברכים קודם החלון, אנחנו שואלים את הנוסעים

 את הדלת לאישה. הגברמקום פנוי. כשנכנסים למכונית, פותח 

 החולשות הגדולות ביותר של הצ'כים:

שמתייחסים לארוחה ת עמים אחרים שיש להם לעומ -ליד השולחן  כראוילפעמים הם לא מתנהגים 

במחשב  משתמשיםלאט, הצ'כים מעדיפים לאכול מהר. חלקם אפילו  ואוכליםאירוע חברתי כמו  כאל

 במהלך הארוחה. טלפון סלולרינייד או 

צ'כים לא מכבים את הטלפונים שלהם במקומות שבהם הם צריכים לעשות זאת:  - טלפונים ניידים

 ן, ליד שולחן, בחנות, בבית הספר, או אפילו באמצעי התחבורה.בקולנוע ובתיאטרו

ניכר  פערלתקשר באינטרנט, אבל יש והדור הצעיר מסוגל להיפגש  -התנהגות גבר כלפי אישה  כללי

איך להתנהג במסעדה טובה או בפגישה )הם  יםשל התנהגות בחברה. צעירים לעיתים קרובות לא יודע

 צריך לעזור עם תיק כבד, צריך לעזור עם לשים את המעיל שלה ...(. צריכים לפתוח את הדלת לאישה,

 

 מזון 

היה תמיד האוכל  ההגסטרונומיה של לכן בסיסעם אקלים קריר יותר,  היבשתפנים בצ 'כיה היא ארץ 

 המקומי, במיוחד תבואה, תפוחי אדמה ובשר. כיום, הודות לגלובליזציה, סוגים אחרים של מזון מיובאים.

מרק. מרקים  היא המנה המסורתית הראשונה –או יותר  מנות משתיהתפריט הצ'כי בדרך כלל מורכב 

צ'כיים טיפוסיים הם בשר בקר עם אטריות או כופתאות כבד, מרק שמנת עם פטריות, תפוחי אדמה, 

 גולש או מרק כרוב.

א בשר חזיר, בשר, בצד. הבשר הנפוץ ביותר הו תוספותבשר עם מהמנה העיקרית בדרך כלל מורכבת 

 עוף, לפעמים דגים או ארנב.

ק"ג לאדם בשנה,  6.2מתוקים )קרפיון מסורתי בחג המולד( או דג ים, אך רק  מים הצ'כים אוכלים דגי

 מאוכלוסיית האירופים. שתיים פחותפירושם פי 
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ק"ג לאדם בשנה, גדלה. הם אוהבים תפוחים, תפוזים, בננות  90-, שהצ'כים אוכלים כ הפירותצריכת 

 דרומיים אחרים.מאזורים ופירות 

 )פילה חזיר מטוגן עטוף בקמח, ביצים ופירורי לחם(, חזיר עם  שניצל חזירמאכלים מסורתיים הם 

 

 .או קרפיון מטוגן גולשופתאות וכרוב, חזיר צלוי, כ

ירקות,  של של המטבח הצ'כי כוללות רטבים וכופתאות. רטבים בדרך כלל מכילים בסיס המומחיות

שמנת, חמאה וקמח. ישנם סוגים רבים של כופתאות, למשל. לחם, תפוחי אדמה או פירות. סוגים רבים 

 של עוגות ומאפים פופולריים במרכז אירופה מגיעים מהמטבח הצ'כי.

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 שניצל חזיר גולש

 בשר חזיר עם כופתאות וכרוב

 

 

 

 

 

 

 

כופתאות ממולאות בבשר  כופתאות פרי כופתאות

 מעושן וכרוב
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 חזיר בשר או( אולומוץ גבינת) מבושלת גבינה, שונים סלטים, ים'סנדוויצ להזכיר ניתן המעדנייה מן

 .פראג

 ביותר המפורסם. לאומי משקה בזה רואים כים'הצ. ארוכה מסורת לה ויש בעולם מפורסמת כית'צ בירה

 ליטר 151=  בעולם הגדולים הבירה שותי הם כים'הצ. Budweiser Budvar ו Urquell פילסנר הם

 .בשנה לאדם בירה

 550,000 - כ מייצרים כים'צ ייננים. מורביה בדרום במיוחד, רבים כרמים גם יש כית'הצ ברפובליקה

בפיסגת  נמצאים של מורביה הלבנים היינות איכות. בשנה )הקטוליטר= מאה ליטר( יין של הקטוליטר

 הזה האזור של אתרים מעניינים. משמעותיים בינלאומיים פרסים מספר שמעידים כפי, בעולם היינות

 .יין מרתפי ובהם קטנים כפרים הם

 מעיר מגיע אשר, Becherovka מרענן העשבי הוא הליקר, ליין בנוסף, היא האהובה כית'הצ המזכרת

 .Karlovy Vary הספא

 .חיים אורח של חיוני חלק גם הם האיזון ואת שלה האיכות, דיאטה

 קיימת עדיין, זאת עם. וביצים חזיר בשר, שומנים צריכת חיובית בהפחתת מגמה כיה'בצ קיימת

 לעומת וירקות פירות של בתזונה יותר קטן חלק. מתוקים ומשקאות מטוגנות ארוחות של רבה פופולריות

 .מהיר מזון במסעדות לאכול אוהב, במיוחד, הצעיר הדור. אחרים אירופים

 תמיכה כספית היעדר, כן גבוהה לדיאטה ובריאות טובה יותר. כמו בין השכלה למשל, קשרים כמה יש

 .איכותית פחות אך זולה דיאטה לצרוך מסוימים במקרים מובילה חברתית מקופחות קבוצות עבור

 

 מנטליות האנשים 

 עם היו תמיד כים'הצ. הבסיסיות האופי תכונות את לסכם ניתן אך, מאוד מגוון הוא כי'הצ הטמפרמנט

 על שנשלטו יותר גדולות מיחידות חלק תמיד הייתה כית'הצ האומה, קצרות תקופות כמה למעט. קטן

 הדמוקרטיה תחילת עם(. לאומי חג - הקטיפה מהפכת) 17.11.1989- ב הגיע השחרור. אחר מישהו ידי

 השפעה הייתה ההיסטוריים האירועים לכל. עצמם על יותר גדולה אחריות גם קיימת והחופש

 .כים'הצ אופי התפתחות על משמעותית

 וההיסטוריה האומה חברי להיות גאים הם. טיפוסיים למרכז אירופאיים באופיים נחשבים כים'הצ

 .והטכנולוגיה המדע, הספורט, הספרות, האמנות מתחום כיים'צ באישים גאים גם הם, בנוסף. כית'הצ

 אמון חוסר יש, כים'צ עבור. בהם גאים כים'שהצ התכונות הן, הסתגלות יכולת, המצאה כושר, גמישות

 .מכירים לא שהם מה בכל כמעט טיפוסי
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 הנוכחית החשיבות לפי העדיפויות סדרי את ולשנות במקביל דברים הרבה לעשות מסוגלים כים'הצ

 .שלהם האלתור במיומנויות ובביטחון

 .החוק את לעקוף איך על לחשוב נפוץ זה, הכלליים החוקים על לשמור לא קרובות לעתים נוטים כים'הצ

 .מהם הנובעת הטובה ההרגשה ועל, ספציפיים אנוש יחסי על דגש שמה היא, כים'לצ חשובה הידידות

 להימנע מעדיפים הם. נעים לא הוא שלהם הבעיות על ודיבור ישיר עימות אשר כעם מאופיינים כים'הצ

 הסכסוך כאשר. אותו לפתור לא מעדיפים הם, סכסוך להיות עלול שבו מצב יש אם גם. מקונפליקטים

 כים'צ מאוד מעט יש. היחסים לסוף להוביל יכול שזה או, בשתיקה להתרחש יכול הוא, נמנע בלתי הוא

 .סביר עצמי ביטחון להם שיש

 

 ספורט ופנאי 

 בערך יש כים'הצ, הפנוי לזמן באשר. בשבוע ימים 5, ביום שעות 8 נקבעו על כיה'בצ העבודה שעות

 .שבוע בסופי הרבה הכי, ביום שעות 6.5

 שימוש, בטלוויזיה צפייה כוללות ביום שעות 2 בממוצע מבלים כים'שהצ ביותר הפופולריות הפעילויות

 עם מבלה הצ'כי ביום כשעה. וקריאה שונות ספורט פעילויות, אחרים תקשורת ובכלי אישיים במחשבים

 הצעיר הדור. אישיים תחביבים הם בעלי כים'מהצ 90%. הכלב עם יוצא לטייל, חברים או משפחה בני

 .יצירתיות פעילויות או יבולים גידול כמו, יותר מסורתיות בדרכים הפנאי שעות את לבלות לאחרונה חזר

 שונים וידאו בקטעי צופים, למוסיקה מאזינים קרובות לעתים שלושים לגיל מתחת צעירים אנשים

 ידי על זמן יותר מבלים או ספורט עושים הם. ומסעדות קולנוע בתי, לקונצרטים הולכים, באינטרנט

 .השפה וכישורי שלהם המקצועית לשיפור היכולות

 .קניות במרכזי זמן והעברת קניות פופולרי הוא עדייןבילוי זמן 

 או ציבוריות וספריות תערוכות, תיאטראות הולכות, וספרים מגזינים קוראות גברים מאשר יותר נשים

 .וספורט בתחביבים זמן יותר מבלים קלאסית. גברים מוסיקה בקונצרטים של משתתפות

היא  בקיץ מאוד פופולרי. תוביטחוניו כלכליות מסיבות הקיץ לחופשות נוסעים לא כים'מהצ 60%- כ 

, בולגריה, איטליה, קרואטיה בעיקר) בים הוא הפופולרי הבילוי למדינה מחוץ. וטיולים אופניים על רכיבה

, סקי חופשות אוהבים, בחורף. יורו 1000 מ יותר להוציא לא מעדיפים בחופשות אלו( טורקיה, מצרים

 כרטיסי, סקי ציוד של הגבוהה העלות בגלל, לעצמן זאת להרשות יכולות יותר עשירות משפחות רק אבל

 .ולינה סקי
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II .כיה'בצ רפואי טיפול 
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 איברים תרומת, ח. השתלות

 כית'הצ הרפובליקה של הבריאות מערכת. 1

 עקרונות/  : פילוסופיות הבריאות במערכת טיפול סוג 

 שלה ההפרשה המדינה. מדיניות של חשוב חלק היא האוכלוסייה של הבריאות, כית'הצ ברפובליקה

, הבסיסיים והחופש הזכויות אמנת את כוללת היא. כית'הצ הרפובליקה של החוקה ידי על מובטחת

 ידי על מתקיימת לתושביה זו חוקתית זכות". בריאותו על להגנה הזכות את יש אחד לכל: "הקובעת

 ביטוח חוק. )קול 48/1997 חוק לפי הפועלת, הציבור בריאות מערכת באמצעות כית'הצ הרפובליקה

 (.הציבור בריאות

 מערכת של המודלים בין כלל בדרך מדורגת והיא, באירופה ייחודית אינה כיה'בצ הבריאות מערכת

 הרפובליקה תושבי שכל היא הדבר משמעות. הסולידריות עקרון על המבוססת, האירופית הביטוח

 משתקמים שמהן, ביטוח לקופות, המדינה ידי על שנקבעו הכללים פי על, להפריש מחויבים כית'הצ

 .המטופלים לצרכי בהתאם הבריאות כספי

 הבריאות מערכת נושאי

 :שהן, ישויות שלושה על בנויה כית'הצ הבריאות מערכת

 בריאות ביטוח דמי 

 חברות ביטוח בריאות 

 ספקי שירותי בריאות 

 הפיננסית מערכת

 :עבור הינה כיה'בצ בריאות ביטוח לשלם החובה

 של בשטח קבע תושבות עם זרים כולל, וילדיהם כיה' בצ קבע תושבות להם שיש האזרחים כל •

 (.קבע לישיבת רישיון להם שיש זרים) כית' הצ הרפובליקה

 .כיה' בצ קבועה מגורים ללא זרים כולל, כיה' בצ המטה עם המעסיק של עובדים •

 לקבלת בקשה הגישו שכבר לזרים שנולדו ילדים כולל, קבע תושבות בעלי לזרים שנולדו ילדים •

 .קבע תושבות

 .חלופי לחינוך שהוקצו זרים - ילדים •

 ..המקלט תקופת כל למשך כית'הצ הרפובליקה של בשטחה קבע למגורי זכאים - מקלט מבקשי •
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 .מגורים סובלנות לצורך או זמנית להגנה אשרה עם זרים •

 הפרמיות וסכום תשלום דרכי

. ברוטו מהשכר 4.5% תורם והעובד 9% משלם המעסיק, העובדים עבור. 13.5% - ל נקבעה הפרמיה

 סכום עם, האחרונה בשנה בשנה שלהם הגולמיים מהרווחים 13.5% במלואם משלמים עצמאים

 הפקדה סכום 2017 שנת עבור. המדינה ידי על שנקבע - מינימלי הערכה בסיס שמכונה מה - מינימלי

 רמת ולכן, שנה מדי כיה' בצ הממוצע בשכר לעלייה ביחס משתנה זה סכום. CZ 906 1 הוא מינימלי

 בצ בריאות ביטוח של האפשרי השלישי המשלם. פיקוח תחת כעת נמצאת לעצמאים המינימום החזר

 :הבאים במקרים התשלום חובת את עצמה על תיטול היא. המדינה היא כיה'

 26 לגיל מתחת וסטודנטים גמלאים / ילדים •

 לידה בחופשת נשים •

 מובטלים•

 חברתיים בצרכים אנשים •

 אסירים •

 מקלט מבקשי•

 המינימום משכר 13.5% הינו חייבת הכנסה ללא אלה לאנשים המדינה ידי על ששולמו הפרמיות סכום

 המדינה בריאות ביטוח כך, CZK 900 900 היה 2016 בשנת כיה' בצ המינימום שכר. הקודמת בשנה

 יש כיה'בצ. בריאות ביטוח לקופות משולמים תשלומים בריאות ביטוח. CZK 337 1 היה 2017 בשנת

 :בריאות ביטוח חברות 9 כיום לנו

   VZPבשם  כללית בריאות לביטוח חברה •

 ZPMVČR כיה' צ של הפנים משרד של בריאות ביטוח חברת •

 Škoda ZPŠ עובדים לביטוח חברה •

 צבאית בריאות ביטוח חברת •

 החברה בריאות ביטוח RBPZP -האוצר במזומן אחים •

 OZP בניה וענף ביטוח חברות, בנקים לעובדי תעסוקתית בריאות ביטוח חברת •

 ČPZP בריאות לביטוח חברה כיה'צ •
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 כיה'בצ רפואה של כספי החזר שיטות

 וכמות אופן המבטחים קובעים . ביטוח מקופות משולמים( אשפוז והן אשפוז הן) בריאות שירותי ספקי

 .מספיק איכותי טיפול להבטיח מנת על הניתנים השירותים עבור החזר

 הניתנים בריאות שירותי של מגוון

 :כולל הטיפול טווח. חינם רפואי לטיפול הזכות את יש כיה'בצ מבוטח לכל

 ובמוסדות באשפוז בחולים טיפול •

 אמבולנס •

 השתתפות עצמית – CZK 90 מהמטופל הרגולטורית האגרה תשלום עם דחוף רפואי טיפול •

 17:00 בין עבודה ובימי שעות 24 במשך בחופשה או ראשון/  בשבת הוא חירום טיפול של הזמן משך)

 .(07:00 ו

 ארוך לטווח מקצועי טיפול •

 מניעתי טיפול•

 של הכספית תרומתו עם הן האחרות, תשלום ללא ניתנת אחת, תרופות קבוצת כל עבור) תרופות •

 (המטופל

 נוסף טיפול עבור משלם החולה כלל בדרך, בסיסי חומר רק - שיניים טיפול •

 ספא טיפול•

 חירום שירותי ידי על חולים הובלת •

 קביעת מוות •

 :עצמו המטופל ידי על מכוסה להיות חייב בריאות ביטוח ידי על מכוסה שאינו רפואי טיפול

 סטנדרטיות וסיעודיות רפואיות פעילויות מעל •

 '(. וכו הצהרות, אישורים, שונות רפואיות עדויות) גרידא טיפולי אופי בעלי שאינם מסוימים מופעים •

 

 



41 

 

 מקורות:

1/ Listina základních práv a svobod. Available from: 

https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html (2018-02-14) 

2/ Systém a organizace zdravotní péče. Available from:  https://www.domavcr.cz/rady-

pro-zivot-v-ceske-republice/zdravi-a-lekarska-pece/system-poskytovani-zdravotni-

pece-v-cr (2018-02-14) 

3/ Zdravotnictví a zdravotní pojištění. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 

1997.  

4/ ŠULCOVÁ, Margaréta. Veřejné zdravotnictví: učební texty pro zdravotnické obory. 

Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdra-

votnických studií, 2017. 

 

 

 כית'הצ וחולי  ברפובליקה  מניעה, בריאות. 2

 הכיוון הערכי של האוכלוסיה הצ'כית ותפישת חולי ובריאות 

 רצון שביעות, בריאה סביבה, בריאות, משפחה הם כית'הצ בחברה ביותר החשובים העקרונות בין

 .וחינוך מהחיים

 וחולי בריאות

 של והמטרות המנחים לקווים בהתאם נערכת כית'הצ הרפובליקה של הלאומית הבריאות אסטרטגיית

 הבריאות תנאי מוגדרים, לכך בהתאם. 1993 בשנת אליו הצטרפה כיה'שצ, העולמי הבריאות ארגון

 :והמחלות

 "מחלה היעדר רק ולא מוחלטת וחברתית נפשית, גופנית רווחה של מצב היא בריאות"

 או מופרע האורגניזם של ההומיאוסטזיס, פנימיות או חיצוניות השפעות בשל, שבו מצב היא מחלה"

 "מופרים שלמה מערכת של או אחד איבר של הפונקציה או שהמבנה

 הרפובליקה של למדעים האקדמיה של הסוציולוגי המכון של קהל דעת לחקר המרכז של סקר פי על

 :חייהם של ביותר הגבוהים הערכים את תופסים האזרחים, כית'הצ

 שותף/  משפחה של מאושרים חיים לחיות •

 בריאה ובסביבה בבריאות לחיות •

https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
https://www.domavcr.cz/rady-pro-zivot-v-ceske-republice/zdravi-a-lekarska-pece/system-poskytovani-zdravotni-pece-v-cr
https://www.domavcr.cz/rady-pro-zivot-v-ceske-republice/zdravi-a-lekarska-pece/system-poskytovani-zdravotni-pece-v-cr
https://www.domavcr.cz/rady-pro-zivot-v-ceske-republice/zdravi-a-lekarska-pece/system-poskytovani-zdravotni-pece-v-cr
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 הרשעותיהם פי על בחופשיות לחיות •

, ביותר הגבוהים מהמקומות כאחד בריאותם את מעריכים כית'הצ הרפובליקה אזרחי כי העובדה למרות

 לשמירה ויוזמה, מוזנחת ומניעה בריאות. הצעיר הדור עבור במיוחד - כמובן קרובות לעתים נתפסת היא

 לאנשי למחלות האחריות את להעביר נטייה להם יש שעדיין מטופלים יש - מספיקה אינה הבריאות על

 אנשים, זאת לעומת, כית'הצ הרפובליקה של ולבריאות לבריאות לחינוך הודות. הבריאות בתחום מקצוע

 .בבריאותם בטיפול יותר פעילים

 כיה' בצ מניעה מערכת

 מניעה נחלקת ל:

 ראשית •

 כולל זה. התרחשה טרם המחלה שבה בתקופה הבריאות ולקידום לשמירה בפעילויות מתמקדת היא

 '. וכו חובה חיסון, לבריאות חינוך, קהילתיות בריאות פעילויות

 משנית •

 הכחדה בסכנת אנשים של החיפוש אופי את לו יש. למחלות בסיכון ואנשים סיכון בקבוצות מתמקדת היא

 .סקר ובדיקות מנע בדיקות כוללים אלה. המחלה של מוקדם וגילוי

 שלישונית•

 עזרי, למשל, כולל הוא. התרחש שכבר המחלה במצב בהידרדרות, סיבוכים במניעת מתמקדת היא

 .וחינוך שיקום של מניעה אמצעי או פיצוי

 ביטוח ידי על המכוסות, מונעות בדיקות של יחסית מתוחכמת מערכת כוללת כית'הצ ברפובליקה מניעה

 יקרים לא הם כי, המוקדמים בשלבים קשות מחלות של מוקדם איתור על מבוססת זו מערכת. בריאות

 מניעה מערכת, והילדות ההריון במהלך מונע טיפול בנוסף.המקרים גילה מאוחר ולא מטופלים כמו

 בדיקה כולל זה. בשנתיים פעם ההמחאות את משלמת הביטוח חברת. למבוגרים בדיקות גם כוללת

 (,ECG -ו נשימה, דופק, דם לחץ) פיזיולוגיות פונקציות של והערכה מדידה, והביוכימית ההמטולוגית

 דימומים(, שנים 45 - מ נשים) ממוגרפיה, ועין שמיעה בדיקת, עור בדיקת, הגוף מסת מדדי חישוב

 החזר מקבלים הם. המונעות הבדיקות במערכת גם נכללות דנטליות בדיקות(. שנים 50 - מ) סמויים

 דנטלי מצב של הערכה כוללים הם. למבוגרים בשנה ופעם, 18 לגיל מתחת לילדים בשנה פעמיים

 של בדיקות הן מונע טיפול של האחרון משמעותי תחום. שיניים חריגות של זיהוי, היגיינה, חניכיים

 .וירולוגיות בקטריולוגיות, ציטולוגיות בדיקות כולל, בשנה פעם 15 מגיל נשים עבור לנשים גינקולוג
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 הבריאות שירותי ארגון. 3

 : מאפייני מערכת הבריאות  ושירותיה 

 חוזה יש  הללו המתקנים כל. כיה קיימים שירותי רפואה פרטיים ואחרים השייכים לשירותי המדינה 'בצ

 ללא רפואי טיפול לספק יכול ולכן בריאות ביטוח חברות על ידי  שירותי בריאות והסדר להחזר  למתן

 מערכת. המדינה בריאות -הלא המדינה של מערכת ידי על ניתנים כיה'בצ בריאות שירותי. ישיר החזר

 :כוללת זו

 מרפאות ראשוניות:

 לספק הרופא את מחייבת ההרשמה. אצלו להירשם מכן רופא  ראשוני ולאחר לבחור יכולים חולים

 בשל רק חדש מטופל לדחות רשאי הרופא(. ביקור שירותי כולל בסיסי טיפול) למטופל שוטף טיפול
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 לאחר הרופא גם וכך הרישום את לשנות רשאי המבטח. חירום לטיפול לסרב לרופא אסור. מלאה יכולת

 .חודשים שלושה

 מקצועית: רפואה 

 .כללי רופא - רופא של המלצה ללא גם לבקר ניתן כיה'בצ המומחה

 :מוסדי טיפול

החולה  . רפואי חולים בבית אשפוז על ממליצים או ,מקצועי  ראשוני רופא, דורש המחלה של טיבה אם

 מקבל החולה, מהמתקן שחרור לאחר. המטופל ידי על הנדרש מתקן ובחירת הייעוץ יכול לבחור את

 החולה. הרןפא הראשוני עבור( אחרים להליכים המלצות או אשפוז ותוצאות הקורס כולל) רפואי דוח

 .ימים שלושה במשך תרופות גם מקבל

 והצלה חירום שירות

 הרופא של היעדרות או שעות במהלך תאונה פתאומית מחלה של במקרה גם כיה' בצ מסופק בריאות

. רפואית חירום מחלקת יש, יותר גדולות בערים. כיה' בצ מיקום לפי אופי יש חירום טיפול. המטפל

 ממומן חירום טיפול. זה את זה המייצגים חיצוניים רופאים של פעולה שיתוף קיים, יותר קטנים במקומות

 .90Kč / 24hrs של תשלום ידי על המטופל מצד בשיתוף

 הטיפול וכאשר לרופא המטופל את להעביר ניתן לא בהם ותנאים קשות פתאומיות מחלות של במקרים

 טלפון קו להזמין באמצעות וניתן כיה'בצ הצלה שירות הוקם, נחוצים רפואי למתקן המהירים וההסעה

 (וגרמנית באנגלית מתקשרים גם הם כאן) 112 או 155:  תשלום ללא מיוחד

 מרקחת בית שירותי

 המכוסות תרופות) רפואי מרשם בסיס על כיה'בצ רפואיים ומכשירים תרופות מספקים אלה שירותים

 (.עצמו את משלם החולה) זה ובלי( נוסף בתשלום או ביטוח ידי על

 :תקפות של זמן מגבלת יש המונפק הרפואי למרשם

 שעות 24 למשך תקף החירום מרשם •

 ימים 5 למשך תקף לאנטיביוטיקה המרשם •

 ימים 3 למשך תקף אופיאטים עבור מרשם •

 אחד שבוע למשך כלל בדרך תקפים אחרים מרשמים •

 דנטליים טיפולים
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בחלק .הציבור בריאות ביטוח ידי על במלואו מכוסה טיפול למטופל, להציע הרופא של חובתו זוהי

 הודעה לקבל הזכות את יש למטופל .המטופל עבור נוסף תשלום לדרוש שלא עשוי מהמקרים הרופא

 .הביצועים עלות עם הטיפול לפני

 מורכב החולים בית. , יכולים לספק שירותי אשפוז ושירותי רפואה ראשונית ל כלל בדרך החולים בתי

. החולים מרקחת בתי, מעבדות, בודדות מחלקות, טכני רקע, אדם כוח מחלקת, כלכליים סעיפים

 על אחרות מחלקות עם אינטראקציה מקיימים רופאים. בינתחומיות הן חולים בתי של אישיות מחלקות

 טיפול של סיעודיות מיחידות גם מורכבות החולים בתי מחלקות. האפשר מקיף ככל טיפול לספק מנת

 מסופק סיעודי טיפול. חיים בסיכון שאינם לחולים טיפול מספקות סטנדרטיות יחידות. ומיוחד סטנדרטי

 על הינה הגורם האחראי האחות, קבוצתי בטיפול. פונקציונלי טיפול מערכת או קבוצה ידי על כלל בדרך

 קבוצת המטופלים.

 

 מקורות:

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

2018-02-14) 

-https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/druhy2/ Druhy zdravotní péče. Available from: 

14)-02-( 2018 pece_2627_22.html-zdravotni 

Zdravotní služby: zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,  3/

ákon o zdravotnické záchranné službě : zákon o specifických zdravotních službách, z

. Ostrava: nové prováděcí vyhlášky k reformním zákonům : podle stavu k 14.5.2012

Sagit, 2012. ÚZ, č. 905.  

 

 

 . טיפולי בית4

 כיה' בצ ביתי טיפול מאפייני 

 יש מבוטח לכל. כיה' בצ והרווחה הבריאות מערכת של נפרד בלתי חלק היה ביתי טיפול, 1990 מאז

 המשימות הדרושות את ללקוח מספק ביתי טיפול. בריאות ביטוח ידי על מכוסה זה. ביתי לטיפול זכות

 רפואי. טיפול משלבת היא. עצמו הלקוח של החברתית בסביבה

http://www.mzcr.cz/dokumenty/typologie-zdravotnich-sluzeb_2131_1065_3.html
https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/druhy-zdravotni-pece_2627_22.html
https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/druhy-zdravotni-pece_2627_22.html
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 טיפול בבית והאחות  כיה'בצ בבית טיפול של ותוכן משימות

ניטור : למשל הם הניתנים השירותים. 1 שעה למשך ביום פעמים 3 הוא בבית טיפול של מקסימלי טווח

, תרופות, תרופות ניהול, בעור פצעים קשיי ריפוי בבעיות  טיפול, ניטור מצבים הימודנמיים ,תפקוד יומי

 מוסמכות אחיות רק'.  וכו בסטומה טיפול, בשופכה קטטר טיפול,  עצמי בשירות אימון, אינסולין מתן 

 בבית המטופל .   מקיף טיפול לבצע מסוגלות , מקצועי פיקוח ללא

 סיוע, מזון אספקת, אישית היגיינה סיוע הכוללים טיפול שירותי גם מציעים כיה'בצ מסוימות סוכנויות

 שהוא החברתית התרומה ידי על או עצמו הלקוח ידי על משולם, החברתיים הם אלה שירותים' וכו מזון

 .מהמדינה מקבל

 בבית טיפול הוספיס

 לחולים מיועד זה שירות(. כיה' בצ 15 יש) בבית בהוספיס טיפול עבור וגדל הולך צורך יש, לאחרונה

 השוטפת ולבריאותו לצרכיו בהתאם בריאות שירותי, היתר בין, כולל הטיפול. גיל בכל מתפשרים בלתי

 טיפול כולל, במשפחה והן בחולה הן עוסקים השירותים. סוציאליים-פסיכו שירותים וכן, המטופל של

 של בהוספיס טיפול. לילדים מיוחד פליאטיבי טיפול שמספק היחיד הוא זה שירות. אדם של מותו לאחר

 משפחתו. או הלקוח ידי על חלקית מכוסה הבית

 מקורות:

 

1/ Typologie zdravotních služeb. Available from: 

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

2018-02-14) 

-https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/druhy2/ Druhy zdravotní péče. Available from: 

14)-02-( 2018 pece_2627_22.html-zdravotni 

Zdravotní služby: zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,  3/

ákon o zdravotnické záchranné službě : zákon o specifických zdravotních službách, z

. Ostrava: nové prováděcí vyhlášky k reformním zákonům : podle stavu k 14.5.2012

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  

 

 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/typologie-zdravotnich-sluzeb_2131_1065_3.html
https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/druhy-zdravotni-pece_2627_22.html
https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/druhy-zdravotni-pece_2627_22.html
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 כית'הצ הרפובליקה בריאותי טיפול של זמינות .5

 גיאוגרפית/  מקומית וזמינות, זמן 

 מבוטח אזרח כל. המשפטית הנורמה פי על נקבעת כיה'בצ רפואי טיפול של מקומית וזמינות הזמן

 הזמן מגבלות את קובע החוק. זכאי לשימוש בשירותי הרפואה ועליהם להיות זמינים ונגישים  כיה'בצ

 הרפואיים וזה על פי הרשום:   השירותים למתן

 דקות 35 עד: מרקחת בית, גינקולוג, שיניים רופא, ילדים רופא, כללי רופא •

 דקות 45 עד(: פנימי סכרת ,, ניתוח) בסיסיות מתמחות מחלקות •

 דקות 120 עד 60(: לב ניתוח) יותר מיוחדות מחלקות •

 דקות 60 עד: בסיסיים באזורים במיטות טיפול •

 דקות 180 עד: נוספים בתחומים במיטות טיפול •

 מההודעה דקות 20 בתוך: הצלה שירותי של זמן •

 :)חריפות לא( מתוזמנות רפואיות ובדיקות להליכים מרבי זמן פרק החוק קובע, בנוסף •

 שבועות 52 בתוך: הירך מפרק החלפת •

 שבועות 30 בתוך: קטרקט ניתוח •

 שבועות 4 תוך: אנדוסקופית בדיקה •

 שבועות 5 תוך: מגנטית תהודה דימות •

 

 מקורות:

-mistni-o-2012-www.lkcr.cz/.../3071/ Dostupnost zdravotních služeb. Available from: 

14)-02-....(2018100482-sluzeb-zdravotnich-dostupnosti-casove-a 

http://www.lkcr.cz/.../307-2012-o-mistni-a-casove-dostupnosti-zdravotnich-sluzeb-100482
http://www.lkcr.cz/.../307-2012-o-mistni-a-casove-dostupnosti-zdravotnich-sluzeb-100482
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2/ Dostupnost hrazených služeb. Available from: 

-sluzeb-hrazenych-http://www.mzcr.cz/KvalitaABezpeci/obsah/dostupnost

14)-02-(2018 _3440_29.html 

 

 

 כיה'הרכב מערך הסיעוד בצ. 6

 כית'הצ ברפובליקה סיעודי טיפול של התפיסה הנוכחית 

 וחולים בריאים של בצרכים ועמידה פעיל בחיפוש המתמקדת  נפרדת מדעית דיספלינה  הוא סיעוד

 בריאותם את ולשחזר, לתמוך, למנוע שמטרתן מקצועיות פעילויות של מערך הוא סיעודי טיפול. כאחד

 המאמץ הוא הנוכחי הסיעוד של אופייני מאפיין. משותפת סביבה עם ואנשים משפחות, יחידים של

 הנובעים הצרכים או, לבריאות ביחס הפרט של הצרכים של רצון שביעות על המבוסס אישי טיפול לספק

 .המחלה בזמן

. הכשרה של שונות ברמות מקצועות הרפואה מאנשי המורכב סיעודי צוות ידי על מסופק סיעודי טיפול

 קובעים אשר, סיעודי טיפול תקני פיתחו הבריאות מכוני. וההתמחות ההשכלה רמת לפי מוגדרת יכולתם

 .והערכתם למתן קריטריונים

 

 מערכות טיפול בילדים בצ'כיה 

 אנו. סיעודי צוות של בעבודה סיעוד בשיטת לשימוש מכוון כית'הצ ברפובליקה הנוכחי הרעיון .1

 עדיין אנחנו אבל. סיעודיים אבחונים ליצור כדי NANDA של סטנדרטית ברשומה  משתמשים

 .סיעוד בתהליך מורכבת עבודה בתחילת

 גבוהה להשכלה מוסדות של לרפואה לסטודנטים בהוראה נכלל הסיעודי  תהליך .2

 שבו קבוצתי טיפול מערכת באמצעות מסופק סיעודי טיפול, המפעלים במרבית. ואוניברסיטאות

 של במערכת להשתמש גם מפעלים כמה. המשמרת במהלך חולים של קבוצה מטפלים אחיות

 גם אך, לחולה הסיעודי התהליך לתכנון אחראית זו אחות". מפתח צוות" או" ראשוניות אחיות"

 משמשת זו מערכת. הסיעודי המתוכנן בתהליך מעורב כולו הסיעוד צוות. אחרים למטופלים

. זמין וסיעוד רפואי תיעוד, חולה כל עבור. החולה של יותר ממושכת שהייה עם במוסדות דווקא

 עשה מי ידי על חתומה בתיעוד רשומה כל. כן גם אלקטרונית בצורה ובחלקו בצורה כתוב זה

 .זה את

 מקורות:

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.  

http://www.mzcr.cz/KvalitaABezpeci/obsah/dostupnost-hrazenych-sluzeb-_3440_29.html
http://www.mzcr.cz/KvalitaABezpeci/obsah/dostupnost-hrazenych-sluzeb-_3440_29.html
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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 

 

 כיה:'בצ הטיפול ברוחנית. 7

 כיה 'בצ רוחני טיפול דרכי ותחילת מאפיינים 

רכים הפיזיים, צהגישה כוללת  התייחסות ל. לאדם הוליסטית גישה על מתבססת כיה'בצ וסיעוד רפואה

 הנפשיים ,החברתיים ובנוסף הרוחניים . 

 ֲחִקיָקה

 רוחניים שירותים למתן המשפטית המסגרת 

 בסעיפים מראים 2/1993' מס היסודיות והחרויות הזכויות ואמנת כית'הצ הרפובליקה של החוקתי החוק

 דתו את חופשי באופן להביע האדם של זכותו את וכולל הדת לחופש אדם כל של זכותו את 16- ו 15

 דתיות פעולות או פולחן של בצורה, בפומבי או בפרט, אחרים אנשים עם יחד או אישי באופן אמונתו או

 .אחרות

 כנסיות על., Coll 3/2002 מספר חוק אימוץ ידי על כית'הצ ברפובליקה תקף רוחניים שירותים מתן

 .הבריאות כומר ידי על שאומצו האירופאים התקנים ידי על גם נתמך והוא, דתיות ואגודות

 כי קובע אשר, בריאות שירותי על, קול 273/2011' מס בחוק גם נכללת חולים בבתי רוחנית עבודה

 הרוחנית מהכנסייה תמיכה לקבל הזכות את יש רפואי במתקן רוחני טיפול לקבל הזכות את יש החולה

 במקרים למטופל להתכחש יכול אינו רוחני ביקור כי החוק קובע כן כמו. כיה'בצ הרשומות, חברות דתיים

 .חמור בריאותי לנזק או לחייו חמורה סכנה של

 

 רוחני טיפול של ספציפי תוכן

 הקפלות יש מתקני וכמה המבוקש אם בתיווך רוחניים שירותים מסוגלים לספק  כיה'בצ החולים בתי רוב

 מקצועית מוכשרים דת אנשי - חולים בתי כוהני של ארגונים גם יש כית'הצ ברפובליקה. שלהם

 החולים. בית לצוות גם אלא לחולים רק לא רוחני טיפול המספקים
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 מקורות:

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.  

 

 

 כיה'בצ החולים והחובות של הזכויות  . 8

 זכויות וחובות של אדם מבוטח 

 סוף לקראת תמיד, לשנה אחת ולשנותה הבריאות ביטוח מחברות באחת לבחור הזכות   

 הרבעון

 חולים ובית רופא לבחור הזכות 

  מחייבות למשטר טיפולי בעת מחלה 

 הצגת הכרטיס בעת פנייה לשירות רפואי 

 חובת גילוי המוטלות על המבוטח

 לתעסוקה כניסה • 

 הביטוח חברת שינוי  •

 אישיים בנתונים שינויים  •

 לידה  •

 מוות •

 המבוטח כרטיס גניבת או אובדן •

  2011Sb / 372הזכויות והחובות של מטופל הרפובליקה הצ'כית מעוגנות בחוק שרותי הבריאות  

 החולה  זכויות
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 חופשי באופן בריאות שירותי לקבל לסרב או לקבל הזכות 

 מקצועיים בריאות לשירותי הזכות 

 הזכות לכבוד ופרטיות 

 הזכות לבחירה חופשית של הספק 

 הזכות להתייעצות נוספת 

  למידע על ההסדרים הפנימיים בשירותהזכות 

 המשפטי הנציג ידי על שמונה מי או אפוטרופוס של מתמשכת לנוכחות קטינים של זכותם 

 זכויות אדם זכות מוגבלת לנוכחות אפוטרופוס

 הרפואי המתקן של הפנימיים לכללים בהתאם קרוב אדם לנוכחות הזכות 

 המסופקים הבריאות שירותי מחיר על לקבל מידע הזכות 

 אפוטרופוס של לנוכחותו מוגבלת זכות בעל אדם של זכותו 

 בבריאות המעורבים בריאות עובדי של שמותיהם ואת שמותיהם את לדעת הזכות 

 בטיפול ישירות מעורבים שאינם אנשים של לנוכחות לסרב הזכות 

 בריאותי ומידע אישיים נתונים על להגנה הזכות 

 של הפנימיים לכללים ובהתאם בריאותם מצב לגבי הבריאות במתקן ביקורים לקבל הזכות 

 המתקן

 ותמיכה רוחני לטיפול הזכות 

 בריאותך על למידע הזכות 

 קטין חולה על למידע המשפטי הנציג זכות 

 בכות לבעלי מגבלות תפקודית או חושית 

 ויכולים, המטופל של בריאותו מצב על מידע לקבל עשויים אשר קרובים אנשים לזהות הזכות 

 שלו הבריאות במסמכי לעיין

 רפואי טיפול או פעולה לדחות הזכות 

 רפואיות רשומות של ועותקים הצהרות להצהיר הזכות 

 חולים חובות של

 לכך יסכים אם המוצע לטיפול בהתאם לנהוג החולה על •

 הרפואי המתקן של הפנימיות בתקנות לדבוק החולה על •

 מכוסים או משולמים שאינם המסופקים השירותים עלות בגין הספק את לפצות מחויב החולה •

 הציבורי הביטוח ידי על חלקית

 זיהומיות מחלות כולל, בריאותו מצב על למטפל להודיע המטופל על •

 בריאות במתקן אחרים ממכרים בחומרים או באלכוהול להשתמש למטופל אסור •
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 חייב שהמטופל פנימיים כללים פותחו, שסופקו הבריאות שירותי סוג נוכח, בריאות מתקן לכל •

 .ההגעה עם לציית חייב ומי, להכיר

 

 כית:'הצ ברפובליקה אשפוז כללי

 בכספת יקרים ודברים כסף לאחסן •

 בקבלה זיהוי צמיד תקבל •

 .שוחרר כאשר לך יונפקו הם. למשמרת שלך הבריאות לצוות אישיות תרופות להעביר •

 שיש, משלכם לילה ובגדי בבגדים להשתמש מורשות החולים בבתי הרגילות המחלקות רוב •

 .נקיים עליהם ולשמור כראוי לשנותם

 הם. אחרים אלקטרוניים והתקנים ניידים מחשבים, ניידים בטלפונים להשתמש יכולים מטופלים •

 אחרים למטופלים מהפרעה להימנע חייבים

 Wi-Fi חינם  כיסוי יש הבריאות שירותי רוב •

 לדווח חייב החולה אשר, המטופל של התזונתיים הצרכים את בחשבון לוקחים החולים בתי רוב •

 הפנים קבלת על

 אלכוהול ולשתות לעשן אסור כיה'בצ הבריאות במתקני •

 

 מקורות:

1/ Práva a povinnosti pacientů. Available from: 

-pacientu-povinnosti-a-http://www.mzcr.cz/kvalitaabezpeci/obsah/prava

14)-02-(2018 _3299_29.html 

-a-https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/prava2/ Práva a povinnosti. Available from:

14)-02-(2018 povinnosti_2620_22.html 

 

 

 במוסדות בריאותיום יומי משטר . 9

  בריאות ממוסדשל המטופל  והשחרור האשפוז/הקבלהתיאור כללי של נתוני 

 בצ'כיה
 
בצ'כיה, המטופל ממוקם בחדר. הוא מקבל מיטה ושולחן לילה לחפצים אישיים.  למחלקההקבלה לאחר 

המחלקה ויחידת הסיעוד. במתקני הבריאות של המדינה, טיפול סטנדרטי מסופק  מבנההוא מכיר את 

. מתקנים סניטריים הם בדרך כלל חלק מהחדר ובחלק בחדרים זוגיים או לשלושה מטופליםבדרך כלל 

http://www.mzcr.cz/kvalitaabezpeci/obsah/prava-a-povinnosti-pacientu-_3299_29.html
http://www.mzcr.cz/kvalitaabezpeci/obsah/prava-a-povinnosti-pacientu-_3299_29.html
https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/prava-a-povinnosti_2620_22.html
https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/prava-a-povinnosti_2620_22.html
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והשירותים נמצאים במיקום מרכזי במסדרון. חדרים בודדים נפוצים פחות בבתי  מקלחתהמהמקומות 

 נוטה יותר לספק טיפול נוסף בעלויות נוספות. ומטרתםחולים במדינה הצ'כית, 

בכספת. המטופל מקבל צמיד עם השם ושם  המטופל לשמור עלשל מזומנים  גדולהחפצי ערך וכמות 

צמיד חולים עם אלרגיות מסוימות יש לבדרך כלל לבנים, רק  ביד יםהמחלקה שבו הוא מאושפז. הצמיד

הרופא ומכיר את תהליך הטיפול והבדיקה.  פוגש אתמיטה, המטופל בדרך כלל  שקיבלאדום. לאחר 

 לביצוע המתוכנן. והסכמההסכמתו לאשפוז, מידע ל את המטופל בנוגע תדריךהאחות 

מי בשש וחצי בבוקר. חולים עצמם או בעזרת אחיות היו לוח הזמניםבבתי החולים הצ'כיים מתחיל 

על טיפול,  מחליטרופא. רופא בצ'כיה ביקור  ואח"כ. לאחר מכן, ניתנים תרופות וארוחת בוקר, מתרחצים

מוביל וקובע טיפול ואבחון. האחות אחראית על טיפול סיעודי ועל שביעות רצון המטופל. לאחות אין 

ועל מהלך הטיפול של המטופל. בבית החולים הרופא בדרך כלל  יכולת לספק מידע על מצב הבריאות

מבקר את המטופל פעמיים ביום, בבוקר ובשעות אחר הצהריים. פעמיים בשבוע יש סיבובים רפואיים 

ורופאים אחרים. ביקורים אלה משמשים להערכת מצבו של המטופל,  בכיר/מנהלעיקריים של רופא 

של הפתרון העתידי. למטופלים מהלכים יש אפשרות לצאת הערכה של הטיפול והייעוץ הקיימים 

לטיולים אם מצב בריאותם מתיר, אך עליהם לדווח על עזיבתם ועל הגעתם לצוותי הבריאות. אשפוז 

בצ'כיה הוא מרצון, ולכן לחולה יש זכות לסרב, להפסיק את הטיפול ולהשתחרר בכל עת. במקרה זה 

חייב לחתום. לילה שלום נדרש בבית החולים מ ושל החלטתו על הסיכונים  צריך להיות מיודעהוא 

. הביקורים כפופים לכללי הנוכחות של המחלקה. ככלל, הביקורים מתוזמנים ומומלצים בשעות 22:00

 אחר הצהריים. ביקורים מחוץ לזמן מוגדר אפשריים באישורו של הרופא הראשי של המחלקה.

 מקורות:

 

-se-transplantacich/co-http://www.kst.cz/o1/Transplantace. Available from: 

14)-02-(2018 transplantuje/ 

-(2018informace/legislativa/-http://www.kst.cz/odborne2/ Legislativa. Available from: 

02-14) 

14)-02-(2018 https://transplant.cz/intranet/3/ Transplantace. Available from:  

4/ Transplantace lidských tkání a orgánů. Available from: 

-ii-organu-a-tkani-lidskych-.cz/top/clanky/transplantacehttps://www.epravo

-transplantacemi-s-souvisejici-registry-narodni-a-odberem-s-nesouhlas-prokazatelny

 18256.html 

(2018-02-14) 

 

 

 

http://www.kst.cz/o-transplantacich/co-se-transplantuje/
http://www.kst.cz/o-transplantacich/co-se-transplantuje/
http://www.kst.cz/odborne-informace/legislativa/
https://transplant.cz/intranet/
https://www.epravo.cz/top/clanky/transplantace-lidskych-tkani-a-organu-ii-prokazatelny-nesouhlas-s-odberem-a-narodni-registry-souvisejici-s-transplantacemi-18256.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/transplantace-lidskych-tkani-a-organu-ii-prokazatelny-nesouhlas-s-odberem-a-narodni-registry-souvisejici-s-transplantacemi-18256.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/transplantace-lidskych-tkani-a-organu-ii-prokazatelny-nesouhlas-s-odberem-a-narodni-registry-souvisejici-s-transplantacemi-18256.html
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 בריאותבמערכת ה אנשי מקצוע. 10

  בצ'כיה הסיעודיצוות ה ומבנהמבנה הצוות הרפואי בצ'כיה 
 

הצוות הרפואי בצ'כיה מורכב מרופאים, צוותי סיעוד, צוות עזר ואנשי מקצוע כגון פיזיותרפיסטים, 

דת וכו'.  ואנשירוחניים מלווים , ריפוי בעיסוקמטפלים תזונתיים, מטפלים בעבודה, מטפלים בדיבור, 

 ועוזרים מוסמכים. מעשיות צוות הסיעוד מורכב מאחיות, אחיות

הפקולטות הרפואיות: רופאים כלליים, רופאי שיניים, רוקחים. עבור עבודה עצמאית הרופאים הם בוגרי 

ת או הצהרה בתחום מסוים, הרופא חייב לעבור הכשרה מראש הסמכה ולאחר מכן לעבור מבחן ֵעדּו

 מערכת החינוך מוסדרת על פי חוק. של

 אנשי מקצוע בתחום הבריאות

לחוק. עבור עבודה ללא פיקוח מקצועי, יש צורך ללמוד  םיהקשור לימודיםכל עובד רפואי חייב לעבור 

תוכנית השכלה גבוהה או תואר אקדמי. כיום, למשל, ניתן ללמוד את השדות הבאים: אחות כללית, ב

מיילדת, עוזרת מעבדה, עוזרת רדיולוגיה, מטפלת, טכנאי שיניים, רופא שיניים, פרמדיק, עוזרת 

 .כולוגית קלינית, מטפלת בדיבור קליני פרמצבטיקה, פסיכולוגית קלינית, פסי

לאחר סיום לימודיו בבית הספר התיכון, הבוגר עובד תחת פיקוחו של איש מקצוע מוסמך בתחום 

הבריאות בתחומים הבאים: עוזר בריאות, עוזר מעבדה, עוזר שיניים, עוזר תזונה. מקצועות הבריאות 

צועות אלה כוללים עוזרת סיעודית, מעסה, נהג עזר יכול להיות מוסמך באמצעות קורסים של שבוע. מק

מגדיר במדויק וגם את מספר השעות הנדרש של שיעורים תיאורטיים ומעשיים,  קובעאמבולנס. החוק 

 איש מקצועגם מטיל חובה על כל  החוקבתחומים בודדים של מקצועות הבריאות.  כשרויותאת טווח 

נוסף של אנשי מקצוע בתחום  ללימודבע תנאים הבריאות להיות מאומנים לכל החיים. החוק גם קו

, התמחויות וכו'. בחלק מהמקצועות המצומצמים ביותר, יתכן להעשרההבריאות באמצעות קורסים 

 ויידרש סוג מסוים של מחקר מאריך.

 בריאותבתחום הניהול 

הצ'כית, אשר בתחום הפוליטי והכלכלי, צוות הסיעוד מיוצג על ידי האחות הראשית של הרפובליקה 

 צריכה להגן על זכויותיהם.

 ההיררכיה הבאה של צוות ניהול סיעוד: קיימת המוסדותרוב ב

א אחראי על הטיפול יבריאות מסוים וה מוסדשל  הבכירהא חלק מההנהלה ישה סגנית אחות ראשית• 

 הכולל בבית החולים.

 רדיולוגית ...(אחות אחראית על פעילות הצוות במחלקה אחת )כירורגית, פנימית, ק• 
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פיקוח מקיף בתחום זה,  מבצעת היאאחות המחלקה אחראית על הצוות בחלק מסוים של המחלקה. • 

 .הצוותאת פעילותם של חברי  תמרכז

 מקורות:

1/ Pracovníci ve zdravotnictví. Available from: 

http://www.mzcr.cz/legislativa/obsah/pracovnici-ve-zdravotnictvi_1792_11.html  

(2018-02-14) 

 תחומים מיוחדים בשירותי הבריאות. 11

 מוות, טיפול פליאטיבי 

 
אינו מנוצל במלואו וזמין בצ'כיה. לאחרונה, עם זאת, חלה  כתחום העומד בפני עצמופליאטיבי טיפול 

 התפתחות. עכשיו זה נדון יותר בקרב מומחים.

, והקלה בזמן מחלה סופנית שאינה בת ריפוימטרת הטיפול הפליאטיבי היא חיים מכובדים ואיכותיים 

 על הכאב בהשתתפות ותמיכה של אנשים קרובים.

 :ם הבאיםבתנאי טיפול פליאטיבי מיוחד קייםום, בצ'כיה כי

 בסביבה הביתית )טיפול ביתי בהוספיס(• 

 במיטות טיפול ייחודיות לטיפול פליאטיבי = הוספיס• 

טיפוליים פליאטיביים )כיום רק שניים בצ'כיה, אך הנטייה היא ליצור  במחלקות שלבתוך בתי חולים • 

 כאלה( מחלקותעוד 

כאלה בדרך  מוסדותהבריאות.  מוסדותהוא חלק טיפול שגרתי בכל  ול פליאטיבי בסיסיטיפעם זאת, 

 .הסופניטיפול בחולה בשלב ב המקובלאת  מבצעיםכלל 

 פול בהוספיס בצ'כיהיט

 חברותמתקנים המספקים טיפול בהוספיס. יש מספר הולך וגדל של  18ברפובליקה הצ'כית ישנם כיום 

 בית. המספקות טיפול בהוספיס

א סבל מכאב. הוא מיועד לול בדידותלא לההוספיס הוא מתקן המבטיח למטופל את הוודאות של כבוד, 

 לחולים הנמצאים בשלב סופני של מחלה חשוכת מרפא.

אדם קרוב אחד במהלך השהייה. אנשים  לארחהמטופלים הם בדרך כלל בחדרים בודדים בהם ניתן 

היומי כפוף לחלוטין לרצון  הלו"זת ולזמן בלתי מוגבל. קרובים אחרים יכולים לבקר את המטופל בכל ע

ולצרכים של המטופל. החולה רשאי להחזיק את כל החפצים האישיים שלהם, הם יכולים ללבוש את כל 

 הבגדים שלהם.

http://www.mzcr.cz/legislativa/obsah/pracovnici-ve-zdravotnictvi_1792_11.html
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(. כל מבוטח זכאי 10%-באופן חלקי )כ  משתתףהשהות מכוסה על ידי חברת ביטוח בריאות, המטופל 

ח על "דו הכוללתבקשה יש צורך בהגשת של המתקן.  במקומות הפנוייםק על לטיפול זה, זה תלוי ר

שיטות  את כלללא הצלחה  ניסההרופא שלו מאשר שהחולה  בדו"חמצב בריאותו הנוכחי של המטופל, 

ר עם טיפול ופילש ניתנת שלו הטיפול הזמינות, ולכן לא ניתן לרפא את המחלה. עם זאת, איכות החיים

 .תומך

 ההוספיס מציעים גם שירותים אחרים: מתקנימכמה 

חשוכת מרפא, עם מחלה למשפחות עם טיפול לטווח ארוך של אדם  שירות המסייע –הפוגה להישאר  -

 שבועותכמה שבועות יכול להישאר החולה 

משפחה ואנשים קרובים גם לאחר מותו של המטופל, הם יכולים ליצור קשר עם צוות ההוספיס כדי  -

 תמיכה פסיכולוגית ורוחנית ותמיכהלספק להם עזרה, 

 

 מקורות:

1 / Paliativní medicína. Available from: https://www.paliativnimedicina.cz/paliativni-pece-v-

cr-2016-situacni-analyza ( /14-02-2018)  

2/Historie a současnost paliativní medicíny. http://www.umirani.cz/clanky/historie-a-sou-

casnost-paliativni-pece-v-cesku  (14-02-2018)  

3/Hospice v ČR. Available from:  http://asociacehospicu.cz/hospice-v-cr/ 

http://www.hospice.cz ( /14-02-2018)  

4/Umírání. Available from: http://www.umirani.cz/poradna/co-je-a-neni-eutanazie  (-2018

14-02)  

 

 ו חסד המתת- DNR 

 
לא ניתן לעשות זאת בשום פנים ואופן. דיונים על הלגיטימציה  כיוםאינה חוקית בצ'כיה,  המתת חסד

לחלוטין. הוויכוח הגדול ביותר הוא על  אחידהשוב ושוב בתקשורת, דעת הקהל אינה  עוליםשלהם 

 ועל צורות אפשריות של המתת חסד. ניצול לרעההאפשרויות של 

DNR )מטופל כדלקמן: אם המטופל מבקש את זה במהלך חייו הפעילים, זה צריך להיות  )לא להחיות

צריכה להיות בטופס כתוב עם חתימות מאומתות וכן יש לרשום בתיעוד של המטופל.  הבקשהמכובד. 

 מוגבלת. שיפוטיתולאנשים בעלי יכולת  18לאדם מתחת לגיל  הבקשהלא ניתן לכבד את 
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ועל אחריותו של הרופא. חובתו היא לעקוב אחר  להחלטתו נתונהנדיקציה להחייאה באופן כללי, אי

 של המטופל. למקרה האינדיבידואלי ולהתייחסהכללים המקובלים והמומלצים 

 

 מוות ואובדן 
 

 הוא נושא שהוא חלק מן הטאבו, צ'כים רבים מתקשים לדבר על מוות. המוותברפובליקה הצ'כית, 

 דיסקציה ונושאים קשורים כפופים לסטנדרטים משפטיים., קבורה, מוות אנושי

, 112לרשויות על מציאת גופה. הוא מועבר לקו החירום לכל אדם המתגורר בצ'כיה יש חובה להודיע 

שולח שירות רפואי של חוקר מקרי המוות למקום. לאחר הבדיקה, הוא מאשר או מפריך מוות. המשגר 

ב המבחן של המנוח, מסמן את הגוף, יוצר קשר עם המשפחה או לאחר מכן הוא מחויב לכתוב את כת

. חוקר מקרי המוות גם מחליט אם נתיחה תאדם קרוב. אם זה בלתי אפשרי, המשטרה של צ'כיה נקרא

על ידי חוקר מקרי המוות, אזי ניתן להעביר את הנפטר לשירות  מתבקשתתתבצע. אם הנתיחה אינה 

 על ידי קרובי משפחה.הלוויות שניתן לבחור באופן חופשי 

 אפשרית בצ'כיה בשתי דרכים:הלוויה 

  קבורהעל ידי הנחת שרידי הגוף בארון קבורה ואחר כך 

 על ידי שריפת שרידי הגוף 

 

. כיום, שריפת הגופה משמשת לעתים קבורה היתה כמעט הדרך היחידהבזמנים מוקדמים יותר, 

 בתוך בית הקברות. ניםחסקרובות יותר ואת הכד )כלי עם אפר של הנפטר אדם( מאו

על ידי המשפחה, או  ממומנתימים. ההלוויה  7את הגוף של הנפטר בתוך  להעביר צריכה המשפחה

, זו חובתה של העירייה עליהלמת מעיזבונו של המנוח. אם אין מי שיכין את ההלוויה וישלם ושהיא מש

 שבה נמצא המנוח.

. מוסדהמתאים של ה הפרוטוקולבריאות, הנוהל מתבצע בדרך כלל על פי  במוסדאם המוות מתרחש 

 המוות תמיד חייב להיות מדווח על ידי רופא והוא גם ממלא את מכתב הבדיקה של המנוח ומחליט אם 

של אחות(. הרופא  תפקידמודיע למשפחה של הנפטר )זה לא הוא הרופא הנתיחה. תמיד יש לבצע 

מותו של החולה, כך אנשים הקרובים ביותר יכול להיפרד לפני שפחה בזמן עשוי גם ליצור קשר עם המ

 החולה הגוסס. לבקשת חולה או משפחה, ניתן להזמין כומר.מ

 של איש מקצוע רפואי בעת המוות: חובותיו

 תכשיטים ותותבת שיניים, להסיר תחבושות להסירלבצע ניקוי היגייני של המנוח, • 
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של המחלקה ובהוראת הרופא )גם בהתאם לנסיבות  בפרוטוקלתלויה  מרכזיים הסרת קנולות וצנתרים

 מותו של המטופל(

את  מסדרתאת סנטרו,  סוגרתאת עיניו,  עוצמתמצב אופקי, באת גופו של המנוח  מניחהאז האחות • 

 הבעת פניו

יש שיטות שונות של סימון )לרוב הגוף מסומן עם  מוסדכדי למנוע בלבול; כל  פהיש לסמן את הגו• 

את הגוף גם על  מסמניםמדבקה על הגפיים או על ידי צירוף כרטיס לגפיים של המנוח, כמה מתקנים 

 החזה(

לאחר פעולות הכרחיות אלה, הגוף של המנוח מכוסה ומועבר לחדר נפרד שבו הוא תמיד נשאר • 

 ויה או למחלקה פתולוגיהשעות ולאחר מכן הוא מועבר ללו 2לפחות 

 על האחות חלה חובה לתעד את כל חפצי המטופל, במיוחד פריטים אישיים יקרי ערך• 

תיעוד החפצים של המטופל נעשה תמיד בהשתתפות שני עובדים רפואיים המאשרים את נכונותם • 

 .בחתימתם

 

 נתיחה שלאחר המוות 
 

 חה שלאחר המוות.רופא המאשר את מותו של המטופל מחליט על הצורך בנתי

 בהתאם לנסיבות, הנתיחה יכולה להיות:

אנטומי; המטרה היא לזהות מחלות בסיסיות ואחרות של הנפטר; כדי לזהות את הסיבוכים  -פתולוגי • 

 שלהם כדי לאמת את האבחון ואת הטיפול; זה מתבצע כאשר המטופל מת במתקן הבריאות

מקרי מוות של אנשים שמתו מחוץ למתקני בריאות נתיחה רפואית מבוצעת על מנת לאתר ולהסביר • 

 על ידי מוות פתאומי, בלתי צפוי או אלים או כאשר יש חשד להתאבד

 נתיחה משפטית נעשית אם המוות נגרם ככל הנראה מעבירה פלילית• 

נתיחה אנטומית נעשית למטרות מדע, מחקר או הוראה בתחום הבריאות; על האדם להביע הסכמה • 

 .אחרת קיימת מחלוקת אוטומטית עם סוג זה של נתיחה בכתב בחייו,

 

 מקורות:

1/ Pohřebnictví. Available from: http://www.pracepropravniky.cz/zakony/zakon-o-

pohrebnictvi (2018-02-14) 

http://www.pracepropravniky.cz/zakony/zakon-o-pohrebnictvi
http://www.pracepropravniky.cz/zakony/zakon-o-pohrebnictvi
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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) 

  ולידההיריון 
 

ברפובליקה הצ'כית מתבצעת בדיקה שוטפת לכל אישה הרה, כדי למנוע סיבוכים בריאותיים הן לגבי 

 .ת. טיפול של אישה בהריון מסופק על ידי גינקולוגים אמבולטוריליילודהאם והן 

 שבועות וכוללות: 4-6להריון מתבצעות בדיקות כל  36-עד השבוע ה 

שתן, בדיקה נרתיקית של אישה,  בדיקתראיון, הערכה של עלייה במשקל של אישה, מדידת לחץ דם, • 

 מדידת הרחם

 OGTT, מתבצעת בדיקת 28 -ל  24בין השבוע ה • 

 Rh -, נבדקים קבוצת הדם ו28-לשבוע ה  27-בין השבוע ה • 

של דם לנוכחות מחלות זיהומיות  סרולוגיהובדיקה  דם תלהריון, בדיק 32-וה  27-בין השבוע ה • 

 (B, הפטיטיס HIV)עגבת, 

 .סטרפטוקוקוס צוואר הרחם לנוכחות בדיקת, 38-ל  35-בין השבוע ה • 

השליה, קביעת תאריך  מיקוםמגלה מומים מולדים אפשריים, קביעת גודל העובר,  בדיקת אולטרסאונד

 הלידה:

 14-ל  11-בין השבוע ה 

 22-ל  20-בין השבוע ה 

  32-ל  30 השבוע בין

 מתמקדות באפשרות של מומים התפתחותיים מולדים: בדיקות ביוכימיות• 

 14-ל  12-בין השבוע ה 

  17-ל  16-בין השבוע ה 

האישה ההרה נשלחת להתייעצות במחלקה לגנטיקה, שם ניתן לבצע בדיקה חריגה כלשהי, אם נמצאה 

 , איסוף דם טבורי ...(כברונינוספת )דגימת נוזל מי השפיר, בדיקת שליה, הסרת צוואר 

העובר; אפשרות  של הדמייה משתמשות יותר ויותר באפשרות הלא פולשנית של בדיקת תאימהוכיום, 

של מגוון רחב  מאפשרת גילוי הבדיקהCZK 25 000 (980€ ,)זו משולמת על ידי המטופל, העלות סביב 

 .של פגמים התפתחותיים

 המתוכנן: הלידהועד למועד  37החל משבוע 

http://www.sagit.cz/info/sb17193
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pitva%20(2018-02-14)
http://www.uslhk.cz/pro-verejnost.htm
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 בדיקתלחץ דם,  בדיקתמשקל,  בדיקתבדיקות מבוצעות אחת לשבוע וכוללות ראיון, בדיקה נרתיקית, 

 בשתן 

 המתוכנן: הלידהמתאריך 

 הטיפולבדיקות של האישה ההרה נלקחות על ידי בית החולים הנבחר, שם הרופא מתכנן את 

 

 הבחירה של בית חולים ליולדות

יכול להציע יתרונות אחרים  מוסדהיא לגמרי בחינם בצ 'כיה, ובנוסף לטיפול רגיל, כל לידה בבית חולים 

נדרשת להירשם בשלב מוקדם  האישהחלופות אפשרויות ניהול הלידה. בחלק מבתי החולים ליולדות ו

להיות לו סיבוכים או לידה מוקדמת מתבצעת בדרך כלל במתקני  יםשל ההריון. לידתו של ילד שצפוי

 בריאות גדולים יותר המתמחים בטיפול בילודים )מה שמכונה מרכזי ניאונטליים(.

בהריון, המכינה אישה להריון, לידה  ללידה הכנהקורס כית מקובל שאישה תעבור ברפובליקה הצ'

קורסים אלה  '.ויולדות, ומכינה אותה לטיפול בילדים. חלק מהקורסים כוללים גם שחייה בהריון, יוגה וכו

 מתקיימים בדרך כלל בבית החולים ליולדות, שבו האישה בו זמנית לומדת על הסביבה.

הכין תכנית לידה, אשר מבטאת בכתב את הרעיונות והרצונות של האימהות לעתיד לאישה יש זכות ל

. המשאלות הנפוצות בקשות אפשריותעל תהליך הלידה. עם זאת, האישה צריכה לשקול אם אלה 

, חתך חיץצירים, דחייה של  לזירוזביותר של נשים הן בדרך כלל: סירוב לבצע חוקן, דחייה של תרופות 

 תנוחת הלידה, הרדמה אפידורלית וכו'.יקום שבו האישה רוצה ללדת, משאלות לגבי המ

 לידה

 dula, אישה יכולה לקחת קרוב משפחה, בדרך כלל בעלה, אחותה, ידידה, או לפעמים ללדתכדי 

 )שתפקידו לעזור לאישה לענות על הצרכים במהלך הלידה(.

. האישה נבדקת ירידת מיםלבית החולים כאשר יש לה התכווצויות קבועות או  ההאישה בדרך כלל מגיע

 על ידי רופא אשר מחליט אם זה באמת הלידה.

שלה, או אם החדר  הצירים ההתחלתיתלאחר מכן, האישה ממוקמת בחדר שבו היא מבלה את תקופת 

ידה, כגון מקלחת, רחצה הלידה. האישה יכולה לנצל את הפעילויות המסייעות לל משך, כל לכך מצויד

, ניתן לבצע הרדמה באפידורל, או להקל על תשל המטופל הוכו'. לפי רצונ פיזיובמים חמים, כדורי 

, משכך כאבים ...(. כל הזמן, האישה נבדקת באופן קבוע על ידי ותהכאב בדרכים אחרות )לא תרופתי

 לב של התינוק.של הפעילות  ומנוטרתמיילדת או רופא, 

חוקן, אפשר גם לגלח את איבר  בביצועמבוצעת על ידי מיילדת, היא כרוכה  תם לידתיההכנה טרו

 .מבוצעת פקיעת שק מי שפיר, לא היתה ירידת מיםהמין, ואם 
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, המהלך, או מפקח על באיזורמיילדת, אבל רופא נמצא תמיד  נוכחתלידה לבדה, אם היא לא מסובכת, ב

, לרוב על הגב. בכל מיטה יעודיתבמקרה של סיבוכים. הלידה מתרחשת בדרך כלל על  ליילדוהוא מוכן 

במהלך הלידה על פי רצונה ואפשרויותיה. כמה  תנוחההנוגע ללידה פיזיולוגית, אישה יכולה לבחור 

 .מציעים גם לידות חלופיות מוסדות

אדם קרוב  ת בד"כ נוכחותרבניתוח קיסרי. מות מתמסתיי היאאם הלידה אינה מתקדמת פיזיולוגית, 

יכולה להיות בקשר  שהיולדתכך  אפידורליתהרדמה  מבוצעת . בדרך כללבניתוח קיסריעם אישה אפילו 

 מיד לאחר הלידה. וכם התינוק המתרחשעם 

האם ולאחר מכן נבדק על ידי רופא ילדים. לאחר מכן הוא מוחזר  חזהלאחר הלידה, התינוק מונח על 

כל תקופת האשפוז,  אחר המלווה ניתנת הזדמנות לחתוך את חבל הטבור. לאורךאב או אדם ללאימא. 

 , האחיות עוזרות לאם בטיפול בתינוק ולהתחיל בהצלחה בהנקה.אימויחד עם  נמצאהתינוק 

ימים,  3עם תינוק מאושפזת בדרך כלל במחלקת יולדות בדרך כלל במשך  אימאלאחר לידה פיזיולוגית, 

 הלידה. אם אין סיבוכים במהלך

, היא מאושפזת יום אחד ביחידה לטיפול נמרץ, ולאחר מכן היא מועברת למחלקת ניתוח קיסרילאחר 

ימים. רוב שירותי הבריאות מציעים חדרי פרמיה עבור אשפוז, שם שותף  7עד  5נשים או יולדות למשך 

 ( ליום.€ 40) CZK 1 000)או אדם אחר( עשויים גם להישאר. המחיר הוא סביב 

נולד צריך להיות מאושפז מכל סיבה שהיא, אימא יכולה להתאשפז איתו במחלקת שחדש התינוק האם 

 .הילודים
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 בילדטיפול ה

, האחות מטפלת בחבל אפגרניקוד מקבל על ידי רופא ילדים,  התינוק נבדק ביסודיותלאחר הלידה, 

 נשקלואז  - אהאימשל  בפיקוחהכל  -בשתי דרכים לפחות  ומסומן מולבש, התינוק מנוקההטבור, 

 ניתניםכפרוטוקול )האורך נמדד למחרת כך שהילוד החדש לא יחווה טראומה על ידי מתיחת איבריו(. 

CRD (Septonex Gtt.)  ומניעה ויטמיןK.בדיקת דם טבורי היא גם סטנדרטית . 

לפני  המוסדאישה יכולה גם להחליט לתרום דם טבורי או לאחסן אותו לצרכיה. יש צורך ליידע את אנשי 

. להאריךשנה, אך ניתן  20מסוגלים לבצע את הדגימה. אחסון אפשרי במשך  בתי החוליםהלידה, לא כל 

  .CZK 40 000  (1600€)הוא סביב  טבוריעלות איסוף והפקדת דם 

דם.  וסוגהחדש עבור בדיקות ליקויים התפתחותיים  מהתינוק, דם נימי בעקב נלקח הראשוניםבימים 

(, בדיקת otoacousticהירך הראשונה, גם בדיקת שמיעה )מפרק במהלך האשפוז מבוצעת בדיקת 

עיניים )בדיקת קטרקט מולדת( ובדיקה אולטרסאונד של הכליות ודרכי השתן )בדיקות של מומים 

 לאמו על השימוש בהם. מסבירניתנים בצ'כיה, ורופא הילדים  Kוויטמין  Dמולדים(. ויטמין 

. (בקליניקהת אצל רופא ילדים )בסביבה הביתית או ומתבצע ותלטיפול בבית, הבדיק המעברלאחר 

 .היילודהוא מבצע בדיקה גופנית, ובשבועות הבאים הוא גם מעריך את העלייה במשקל של 

, ה 10-השלישי, הרביעי, השישי, ה  ואחר כך בחודשים יתקיימו בשבוע השני נוספים ומעקבים בדיקות

  לחיי הילד. 18-ה ו 17, 15 ,13,11, 9, 7, 5 – שנים ה, וב18-וה  12-

, בדיקות שתן, מדידת לחץ דם, בדיקת יםם מולדיידה, שקילה, בדיקת פגבדיקות ילדים כוללות מד

 עיניים, מצב נפשי, דיבור, קול ועוד לפי הצורך.

'כיה, האם יכולה להחליט לחסן בצחוק הם חובה בילדים מחוסנים לפי לוח החיסונים. חיסונים שנקבעו 

 .נוספותאת הילד מפני מחלות 

, פוליו, Bבין המחלות שבהן הילד מחוסן הן: חצבת, אדמת, דיפתריה, טטנוס, שיעול שחור, הפטיטיס 

לדין  תתבטא בהעמדהחזרת. חיסונים אלה מכוסים על ידי ביטוח בריאות. אי עמידה בלוח החיסונים 

נו יכול יסודיים, אי-פלילי על ידי הנציג המשפטי של הילד. הילד אינו יכול להתקבל למוסדות קדם

 להשתתף באירועי ילדים שונים, מחנות וכו '.

, דלקת קרום המוח Rotavirus, Pneumococcal ,Varicellaחיסונים אופציונליים כוללים חיסון נגד 

 וכו '.
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 הפלה 

 
להריונה. מהאינדיקציה  12-עצמה עד השבוע ה  ת האישהברפובליקה הצ'כית, ניתן לבצע הפלה לבקש

יכול להיעשות רק בבתי  ההליךלהריון.  24-הרפואית )מחלת האם( ניתן להפסיק הריון עד השבוע ה 

 ימים(. 2עד  1חולים )

 הן עקבהפסקת הריון, הסיבות להאישה יכולה להחליט באופן חופשי על ההפלה האפשרית. לרוב 

במקרים אלה משולמת על ידי האישה  הפלה, רקע משפחתי ירוד. צעירהמצב הכלכלי הקשה שלה, גיל 

, הנציג המשפטי 16(. עבור ילדה מתחת לגיל 140-200€) CZK 5000ל  3500ההרה, המחיר הוא בין 

לנציג המשפטי לאחר , חובתו של עובד בריאות להודיע 16-18גם להסכים. עבור בנות בגילאי  חייב

ביצוע מוצלח. הפלה מתבצעת בדרך כלל כניתוח, מיני פולשני, במהלך אשפוז קצר )כמה בתי חולים 

 מציעים שחרור עם ליווי לאחר שעתיים לאחר ההליך(.

להריון, אושרה גם  9-, אשר ניתן להשתמש עד השבוע ה mifepristoneלפני שלוש שנים, התרופה 

עבור הפלה. זה נקבע על ידי רופא של מתקן אשפוז. זה מאפשר הפלה ללא אשפוז כאשר אישה 

ימים(, אשר תמיד חייב להיות תחת פיקוח רפואי, אבל אז  3בשתי מנות )בתוך  מקבלת את התכשיר

 CZK (200€.) 5000היא יכולה ללכת הביתה. המחיר הוא כ 

ביצוע ההפלות ברפובליקה הצ'כית עדיין עומד לדיון, הכנסייה הרומית הקתולית מתנגדת בתוקף 

 להפסקות.

 מקורות:
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 דם עירוי 

 
בצ'כיה. עירויים אינם דורשים הסכמת חולה. דם ונגזרות דם מופנים  מקובלעירוי דם או מרכיביו 

 אחרים הוא נמוך מאוד.התורם, ולכן הסיכון לזיהום מתורם וסיבוכים מ הקבלהלבדיקות יסודיות לאחר 
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 תרומת דם בצ'כיה

בצ'כיה, ברוב בתי החולים הגדולים יש מרכז תרומות דם )בדרך כלל חלק ממחלקה ההמטולוגית(. 

של תורמים קבועים המוזמנים במרווחי זמן קבועים לתרומת דם. במקרה של  רשימהלמרכזים אלה יש 

. לפני כל תרומה משלים התורם שאלון מפורט שבו הוא עונה נעזרים גם בתורמים אחרים, דחוףצורך 

על מספר שאלות )למשל, האם הוא בילה לאחרונה בארצות אקזוטיות, האם יש לו קעקועים אחרונים, 

...(, התורם מאשר  לגבי התנהגות מיניתאם הוא מרגיש בריא, לא סובל ממחלה קשה, גם כמה שאלות 

א את השאלון באחריות ותשובותיו צריכות לא לכלול סיכונים את האמת של המידע. על התורם למל

( התרומה. כל תורם זכאי ליום חופשי )ביום מתבצעתהקשורים לעירוי הדם הבא. ואז התרומה שלו 

 ולחטיפים. כל תורם יכול גם לקבל הטבות מס בהתאם למספר התרומות דם.

או מאוחסן  מידיבאופן  ניתן, מוסדההדם נבדק ומעובד היטב על ידי המומחה, בהתאם לצרכים של 

 לשימוש נוסף.

מספר פעמים בשנה כדי להשיג תורמים חדשים. אירועים  מאורגנים אירועיםברחבי הרפובליקה הצ'כית 

 עצם.מי מח להסכים בו זמנית להיכלל ברישום תורמועמדים  גיוסכאלה קשורים גם בדרך כלל עם 

שהם חסידיו של כנסיית  מטופליםבצ'כיה אינו נפוץ ביותר. אלה הם בדרך כלל דם עירוי לקבל סירוב 

עדי יהוה. מקרים כאלה הם בדרך כלל לא פשוטים, במיוחד כאשר מדובר בחולים ילדים. למבוגר יש 

בזהירות למטופל על ההשלכות של החלטתו, כמו זכות לסרב עירוי. במקרה זה, הרופא חייב להודיע 

 ה אפשרית. לאחר מכן החולה חותם על הסכמה מדעת לתוצאותיה של ההחלטה.גם על כל חלופ

בהתאם לדחיפות של מצב החולה.  מחליטבמקרה של מטופל ילד או חולה בעל יכולת מוגבלת, הרופא 

אם החולה במצב קשה והעירוי הוא חלק מהטיפול החירום עבורו, אז הרופא חייב לתת את העירוי, גם 

העירוי אינו  חמוררב לעשות זאת. עם זאת, אם מצבו של חולה כזה הוא לא אם הנציג המשפטי מס

ההשלכות של ההחלטה שלהם והם  אתלנציג המשפטי  להסבירנחוץ בטיפול חירום, הרופא חייב שוב 

המחלקה להגנה  -ת המדינה יולרשוחייבים לאשר מידע כזה בכתב. במצב כזה, הרופא חייב להודיע 

 ילד. הורים יכולים להיות מואשמים בהזנחה של טיפול בילדים.חברתית ומשפטית של ה

 נתןחשוף לסכסוכים משפטיים, בין אם משום שהוא  יהיה על אף כללים אלה, קיימת סכנה שהרופא

 )הוא לא פעל לפי חוק(. נתןעירוי )מחלוקת מייצגת( ובין אם משום שלא 
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3/ Interrupce. Available from: http://www.gynprenatal.cz/interrupce/(2018-02-14) 

  איבריםהשתלות, תרומת 

 
השתלת איברים מאורגנת בצ'כיה דרך מרכז התיאום להשתלות. הנושא כולו מטופל על פי חוק. רוב 

הצ'כים תופסים השתלה בצורה חיובית, כתקווה לחולים שאין להם סיכוי אחר לרפא. הכליות, הכבד, 

הריאות, הלב והלבלב הם הנפוצים ביותר המושתלים בצ'כיה. השתלת מוח עצם היא גם נפוצה. 

בצ 'כיה, מכוסה במלואו על ידי ביטוח בריאות, כולל  7יש  -ילות מתבצעת תמיד במרכזים מיוחדים הפע

 טיפול עוקב.

ציפייה היא מטופלת הנחשבת על ידי הרופא כמקבילה מתאימה של רקמה או איבר. אדם זה נכלל 

ים להכללה במרשם הלאומי של אנשים מחכים ההשתלה = רשימת ההמתנה. ישנם קריטריונים בריאותי

 חולים ברשימת ההמתנה. 700-ברשימת ההמתנה והחולה חייב להסכים. כיום, ישנם כ 

 -שלו במהלך החיים  הסירובתורם איברים או רקמות יכול להיות אדם מת )אלא אם כן הוא הביע את 

 או רקמה שמתחדשת. זוגי(. אבל גם תורם חי שהתנדב לתרום איבר בהמשךראה 

נבחנת ביחס לקריטריונים מוגדרים שונים עבור כל איבר או רקמה )התאמה והתורם  המקבלבחירת 

 אימונולוגית, קבוצת דם, יחס משקל, אורך המתנה וכו '(.

רקמות שלאחר המוות ותרומת  לתרומתהסכמה תקפה ברפובליקה הצ'כית )כמו ברוב מדינות אירופה( 

חייבת לבוא לידי ביטוי  לתרומההסכמה -. איממתינים להשתלות 8עד ל לסייעאיברים. תורם כזה יכול 

שנים ואלה בעלי יכולת מוגבלת, חייבים  18במהלך החיים. תורמים פוטנציאליים שגילם אינו עולה על 

 להיות מורשים על ידי נציגיהם החוקיים.

 מי הם שלאחר המוות של רקמות ואיברים מפרט שאינם מסכימים לתרומההרישום הלאומי של אנשים 

על ידי מילוי  להרשם. כיום, כאלף אנשים רשומים. ניתן לתרום סירובםם שהביעו בחייהם את אנשיה

/( ויש לוודא את החתימה. http://www.nrod.czהשאלון הקצר באתר האינטרנט של הרישום )

, אחדבריאות. יש צורך בעד  במוסדשלך ישירות עם רופא  הסירובהאפשרות השנייה היא להביע את 

 צורך עוד לאמת את החתימות.ואז אין 

הסכמה לאיסוף רקמות או איברים מסוימים. ניתן לבטל -, כלומר, איחלקיתגם  להיותהסכמה יכולה -אי

 ההסכמה בכל עת.-את אי

זו נבדקת תמיד. אם אדם הרשימה השל רקמות ואיברים לאחר המוות,  שוקלים איסוףבמצבים שבהם 

 יודיעוהם אינם מסכימים. לאחר מכן  גם אםתרומה, ב תעודכן, המשפחה תמיד ברשימהלא נרשם 

 מרכז התיאום, המארגן את הטיפול.ל

http://www.gynprenatal.cz/interrupce/(2018-02-14)


66 

 

כאשר התרומה לאחר המוות, המטופל חייב לעמוד בקריטריונים של מוות מוחי, בדיקה קלינית נעשית 

על ידי שני רופאים אשר בודקים באופן עצמאי את המטופל פעמיים בארבע שעות לפחות. חובה לבצע 

( כי מוערך על ידי שני רופאים באופן עצמאי., הרופאים CT אנג'ו גרפיהקת זרימת הדם במוח )בדי

 עוקבים אחר הוראות מרכז התיאום ושומרים על החולה.
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