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1.ÜLKENİN GENEL ÖZLELLİKLERİ 
 
 COĞRAFYA 

ÇekCumhuriyeti Orta Avrupa’da bulunan Almanya,Polonya,Slovakya ve Avusturya 

gibi ülkelere komşu olan bir devlettir.Ülkenin yüzölçümü 78 560 km2, nüfüsu ise 10.5 

milyondur.Bohemya,Slovezya ve Moravya gibi üç tarihi bölgenin üzerine 

konumlanmıştır,en yüksek noktasıSnezka 1602 metredir. 

Başkenti 1 280 500 nüfüsuyla Prag’dır. 
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Jeomorfolojik bakış açısıyla Çek Cumhuriyeti iki dağ dizgesinin kesişme noktasında yer 

alır. Batı ve orta bölümü Çek dağlarıyla doludur (Šumava, Krušné Dağları, Krkonoše, 

Jeseníky ve diğerleri).Batı Karpat Dağları (Javorníky, MoravskoslezskéBeskydy vb.) 

ülkenin doğu bölümünde yer alır. Çek Cumhuriyetinin yaklaşık %67 sini kaplar ve rakım 

500m ye kadardır. Kuzeydenizi, Baltık Denizi ve Karadeniz’i ayırır. Çek Cumhuriyeti 14 

kendini yöneten bölgeye ve 6200 den fazla kendini yöneten belediyeye sahiptir. 

Belediyeler ve bölgeler seçilmiş bir konsey tarafından yönetilir. Bölge yöneticileri 

başkanlardır, belediye başkanlarıdır. 

 DEVLET VE BÖLGESEL DÜZEN 

Çek Cumhuriyeti altı ulusal simgeye sahiptir; büyük ulusa amblem, küçük ulusal 

amblem, ulusalbayrak, devlet mührü ve milli marşı Yurdum Nerede’dir. Resmi dili 

Çekçe’dir. 

     

 

 

 
 

A small national 

emblem 

 
 

A large national 

emblem 
A national flag 
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 Vaclav Havel 

   

   

 

 

 

 

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

 

Geçmişte Çekoslovakya’nın ilk devlet başkanı Tomáš Garrigue Masaryk ‘dır. Çek 

Cumhuriiyeti’nin ise yakın geçmişte Václav Havel ve şu anki Devlet Başkanı ise 

Melos Zeman ‘dır. 

 

                                 
 

                 

 

 

 ZAMAN VE İKLİM KUŞAĞI 

Çek Cumhuriyeti’nde iklim ılımandır, karasal ve okyanusal iklim arasındadır. Dört 

mevsim birbirini izler. Çek Cumhuriyeti Berlin ve Viyana ile aynı zaman dilimi 

içersindedir - +1 saat. Yaz saati zamanında 2 saattir. 

 

A national anthem „Where My Home Is“ 

A state seal A flag of the 

President f the 

Czech republic 

The President of the 
Czech republic  Milos 

Zeman   

http://www.youtube.com/watch?v=e12rGRO4JuA
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Kaynakça: 
 

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

Plzeň: Fraus, 2017. 

2/ NOVÁK, Svatopluk, Vladimír ŠTEFL, Josef TRNA a Martin WEINHÖFER. Zeměpis: učebnice. 5. 

aktualizované vydání. Ilustroval Hana BERKOVÁ. Brno: Nová škola, 2017. Duhová řada. 

 

2.ÜLKENİN TARİHİ 
Günümüz Çek Cumhuriyeti’nin topraklarındaki ilk belgelenmiş devlet Sam 

imparatorluğu ‘nun üçlü birliği devletidir. 9. yüzyılda, Büyük Moravya İmparatorluğu 

daha sonra Çek Krallığı kuruldu. IV. Charles’dan sonra Bohemya krallığı oldu.  

Habsburg hanedanlığına kademeli entegre oldu. 1918'de Avusturya – Macaristan 

imparatorluğunun sona ermesinden sonra Çekoslovakya cumhuriyetçi bir sistemle 

üniter bir devlet olarak kuruldu. 1939'da mevcut Çek Cumhuriyeti'nin toprakları Alman 

ordusu tarafından işgal edildi ve Bohemya ve Moravya kukla hamilikeri kuruldu. 

1945'te Çekoslovakya demokratik bir devlet olarak restore edildi. Çekoslovak 

Sosyalist Cumhuriyeti 1969'da komünist yönetim altında federalize edildi. Komünist 

rejimi deviren demokrasi ve serbest girişimin restorasyonunu sağlayan, 17 Kasım 

1989'daki Kadife Devriminde, bütünleşme ve normalleştirme kademeli olarak arttı ve 

sonuçlandı. 1992'nin sonunda, Çek ve Slovak Federatif Cumhuriyeti, iki uluslu bir 

ülke olarak ortadan kalktı ve bunun yerine iki yeni devlet kuruldu: Çek Cumhuriyeti ve 

Slovak Cumhuriyeti.  

Kaynakça: 

 
1/ Dějepis 9: pro základní školy a víceletá gymnázia. 2., upravené vydání. Plzeň: Fraus, 2017-. 

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

devítileté školy. 

3/ HLAVAČKA, Milan a Petr ČORNEJ. Dějepis pro gymnázia a střední školy. Druhé vydání. Praha: SPN - 

pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2017. 

 

 

3. ÜLKE POLİTİKASI 

Çek Cumhuriyeti çoğulcu demokrasi sistemi ile bir meclis cumhuriyetidir. Yasama 

yetkisi, Meclis Milletvekili ve Senato ile 2 meclisi bulunan seçilmiş temsilciler aracılığıyla 

uygulanır. Çek Cumhuriyeti'nde yürütme gücü cumhurbaşkanı ve hükümet arasında 

bölünmüştür. Başkan, en fazla iki ardışık dönem için 5 yıllık bir süre için seçilir. Başkan 

devleti dışarıdan temsil eder, silahlı kuvvetlerin en büyük komutanıdır, hükümeti, 

yargıçları, Banka Yönetim Kurulu üyelerini ve diğer bazı ajanları atar. Başkan, kırk 

yaşında ve seçme hakkına sahip olan bir vatandaş olabilir. Hâlihazırda, vatandaşların 

doğrudan, iki turlu seçimleri gerçekleştirilmekte olup, ikinci turda en fazla oyu alan 

sadece iki aday bulunmaktadır. 

 

 SİYASİ DURUM 

Çek Cumhuriyeti'ndeki siyasi partiler yelpazesi, sol ve sağcı düşünceden oluşuyor. Sol 

düşüncenin doğası, sosyalizm, liberalizm, hümanizm ve çok kültürlülük, toplumsal 

cinsiyet eşitliği ve çevre korumaya vurgu gibi fikirler veya hareketler olarak 
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tanımlanabilir. - Temsilciler: KSİM (Komünist Parti) ve Sosyal Demokrat Parti (CSSD).  

 

Sağ düşüncenin özellikleri, mülkiyet haklarının savunulmasına dayanır - özel mülkiyet, batı 

medeniyetine sadakat ve değer muhafazakârlığı gibi.- ODS (Sivil Demokrat Parti) ve TOP 09 

(Demokrat Parti) temsilcileri. Şu anda üç siyasi partiden oluşan bir koalisyon: CSSD, KDU-CSL 

ve ANO sona eriyor. Hükümetler arasında biraz başarılı oldu. Gayrisafi yurtiçi hâsıla büyüdü, 

işsizlik azaldı - ücretler arttı, iş koşulları arttı, genç ailelerin varlığıydı arttı. Ekim 2017 sonunda 

Milletvekilleri Meclisi seçimleri yapıldı ve seçmenler memnuniyetsizliklerini net bir şekilde dile 

getirdiler. Tüm bölge ve bölgelerdeki seçimlerin galibi, başkan Andrej Babis'in ANO (merkez 

sağ) hareketi oldu. Çek vatandaşları arasında yapılan anket sonuçlarına göre, sağın % 35.4’ü, 

solun % 26,9’u ve merkeze yakın olanların %27.4’ü.  

 

Kaynakça: 
 

1/ Political situation in CZE. Available from : 

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

02-14) 
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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) 

 

 

 4. EKONOMİ 

Çek topraklarının ekonomisi geleneksel olarak Avrupa'nın en gelişmişlerine aittir. 

Gayri safi yurtiçi hasıla, dünyanın gelişmiş ülkelerine ulaşır. % 27.4 oranında olduğu 

görülmektedir. Çek ekonomisi Yunanistan ve Portekiz’i geçip İtalya ve İspanya ile 

ayni seviyeye ulaşmış AB ‘de 16. En güçlü devlet haline gelmiştir. Çek Cumhuriyeti, 

dünyanın en gelişmiş 22 ülkesi arasındadır. Mart 2016'da Çek Cumhuriyeti, AB 

genelinde en düşük işsizlik oranına ulaştı. 

 

 PARA 

Çek Cumhuriyeti'nde kullanılan para Çek korunasıdır. (CZK). Çek Ulusal Bankası 

tarafından verilir ve döviz kuru dalgalanır.  

  

Kronun mevcut döviz kuru (20. 11. 2017): 

- 1EUR = 25,57 CZK- 1 $ = 21,70 CZK 

 

 ÜCRETLER VE MAAŞ ORANLARI 

AB'deki asgari ücret genellikle ortalama ücretin yarısı kadardır veya asgari geçim 

seviyesinin yaklaşık 2 katıdır. Çek Cumhuriyeti'nde bu her zaman geçerli değildi, 

2007'de asgari ücret 8 000 CZK'ydı (316 EUR). Hükümetin düzenlemeleriyle 

günümüzde 12 200 CZK'ya (481 Avro) kadar kademeli olarak artmıştır. Çek 

Cumhuriyeti'nde maaş oranları kademeli olarak artmaktadır. GSYİH büyüdükçe ve 

işsizlik arttıkça ücretler de artıyor. 2017 yılının ikinci çeyreğinde, aylık ortalama brüt 

ücret, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla 2 bin CZK'dan fazla olan CZK 29 346 (1158 

Avro) 'dur. Bununla birlikte, ortalama ücret 2 / 3'ten azdır. Ancak, reel ücret büyümesi 

enflasyonun artmasına neden oluyor. 

Ortaokul öğretmeni için ortalama ücret: 25 735 CZK (1007 EUR) 

 Bir doktorun ortalama ücreti: 58 000 Kč (2269 EUR) 

Bir hemşirenin ortalama ücreti: 22 478 Kč (879 EUR) 

http://www.czech.cz/cz/Objevte-CR/Fakta-
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/VYSLEDKY-VOLEB-DO-
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/VYSLEDKY-VOLEB-DO-
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/VYSLEDKY-VOLEB-DO-
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 SOSYAL DESTEK, EMEKLİLİK 

Çek Cumhuriyeti dört  maaş ayırmaktadır: yaşlılık, engelli, dul (dul) ve yetim. Emeklilik 

maaşı almanın temel koşulu 65 yaş ve 35 yıllık çalışma, yani emeklilik fonuna katkıda 

bulunmaktır. Bu şartlar yerine getirilmezse, emekli maaşının miktarının hesaplanması 

uygun şekilde azaltılır. Eylül 2016'da, ortalama yaşlılık aylığı 11 441 CZK (436 Euro) 

tutarındaydı, erkekler ortalama CZK 12 643 (499 Euro) ve kadınlar CZK 10 383 (EUR) 

410) - yaklaşık 2.400.000 emekliler ödendi. Ancak, bu rakam tüm emeklilerin üçte 

birinden fazlasıydı.Maluliyet emekli maaşı,üç derecede engellilere çalışma 

kapasitesindeki düşüş yüzdesine göre verilir. 

Dul emekli maaşı, eşlerden birinin ölümüne dayanarak verilir. Yetim aylığı 18 yaşın 

altındaki çocuklara ya da bir veya iki ebeveynini kaybeden 26 yaşından küçük 

öğrencilere verilir. 

 

 ORTALAMA ÜLKEDEKİ FİYATLAR 

Malların, enerjinin, hizmetlerin, sağlık hizmetlerinin ve diğerlerinin fiyatlarının 

karşılaştırılması aldatıcıdır. Çek Cumhuriyeti'ndeki ve yurtdışındaki ücretlerin euro 

cinsinden hesaba katılması gerekmektedir. Bazı gıda ve tüketim malları, sınır 

yerlilerinin sık sık alım yapmak için kullandıkları komşu ülkelere göre daha ucuzdur. 

Ancak, birçok fiyat karşılaştırılabilir. Çek Cumhuriyeti daha ucuzdur, örneğin, bira, 

sigara, benzin, kira, tıbbi bakım ve ilaçlar gibi. 

Çek Cumhuriyeti'ndeki akaryakıt fiyatları hala değişmekte olup, şu anki dizel yakıtı 

29,30 CZK (1,15 Avro) ve bir litre benzin 30,30 CZK (1,19 Avro). 

 

 
 

 

oranges 30 

CZK/kg (EUR 

1,18) 

 
 

 
 

bananas 30 

CZK/kg 

(EUR1,18) 

 
 tomatoes 68 

CZK/kg (EUR 

2,68) 

 
 peppers 90 

CZK/kg (EUR 

3,55) 

 
 potatoes 18 

CZK/kg (EUR 

0,71) 
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, 

 

 

 ÜLKENİN TİPİK ÜRÜNLERİ 

Çek Cumhuriyeti'nin en ünlü ürünleri, üretimi 13. yüzyıldan beri geliştirilmekte olan 

camlardır. Kristal ve kesilmiş camdır. Moser markası Çek camının en iyisidir. Dünyada 

ayrıca, Karlovy Vary'den Thun'dan gelen soğan desenli porselen ve aynı zamanda 3 

500 den fazla modele sahip kuyumcular tarafından şekillendirilen Çek granatından 

yapılmış ürünler de bulunmaktadır. Bütün dünyanın kadınları da Çek mücevheri ile 

süslenmiştir. 

 

 

 Ünlü içeceklerden bazıları CarlsbadBecherovka - Karlovy 13. bahar denilen likör 

Vary Spa ve ayrıca Mattoni maden suyudur. 500 yıldan beri üretilen Olomouc peyniri 

lezzetli bir yiyecektir. 

Mühendislik ürünleri için, Škoda otomobillerinden, ŠkodaPlzeň mühendislik 

fabrikalarının varisi niteliğindeki Škoda Holding a.s.'nın geleneğinin 100 yılı aşkın 

olduğunu belirtmek zorundayız. Çok çeşitli taşıma araçları üretmektedir, örneğin  

ŠkodaIneken 10T tramvayı dünyanın birçok büyük şehrinde bulunmaktadır. İhracat 

ürünleri açısından bakıldığında, 68 ülkedeki en büyük Avrupalı piyano üreticisi - Petrof 

ve Bata ayakkabı devi - 50 üretim tesisini unutmamalıyız. 

 
 

eggs 10 

pieces55 CZK/ 

(EUR 2,17)  
 

semi-skimmed 

milk 19 CZK/l 

(EUR0,75) 

 
 

pork 120 

CZK/kg (EUR 

4,74) 
 

 

chicken 69 

CZK/kg (EUR 

2,72) 
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Resources: 

 

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

 

5. DİNLER, ETNİK KÖKEN, AZINLIKLAR 

Çek Cumhuriyeti topraklarında yabancılar toplam nüfus içinde % 5,1'dir , yani 161 

ülkeden yaklaşık yarım milyon insandır. En büyük grup Slovakya'nın nüfusu, ardından 

Ukrayna, Macaristan, Almanya ve Rusya'dır. Bazı Çekler yabancıların bir güvenlik riski 

olduğunu düşünüyor. Geçtiğimiz yıllarda göç krizi bağlamında bu tutum artmaktadır. 

Buna rağmen, Çek Cumhuriyeti'nde etnik olarak gergin bir durum yoktur. Çekler 

yabancıların kendilerini Çek çevresiyle özümsemelerini umuyor. Yabancıların mümkün 

olduğunca alışkanlıklarına adapte olmaları gerektiğini, Çekçe konuşabilmelerini ve Çek 

Cumhuriyeti topraklarında çalışabilmelerini düşünmektedirler. Çekler, Slovaklar için en 

büyük sempatiye sahiptir (uzun süredir birlikte yaşama, ortak tarih, dilin benzerliği vb. 

ile ilgilidir). 

Çek Cumhuriyeti'nde önemli bir topluluk Vietnamlılar'dır. 1950'lerde başlayan göç 

nedeniyle üçüncü büyük toplulukturlar. Vietnamlıların varlığı şu anda geçmişte olduğu 

kadar kötü değildir, ancak popülariteleri yükselmektedir. Vietnamlılar, kendi 

mahremiyetlerini ve geleneklerini gözeten çok kapalı bir topluluktur. Değişim, Çek 

toplumuna katılma ve dilsel ve kültürel engelleri ortadan kaldırmada çok başarılı olan 

genç nesilde gerçekleşiyor. Bu hala eski nesilde kalmıştır. 

Çek Cumhuriyeti'ndeki en çok sayıda etnik azınlık Romanlar'dır. 2003 yılındaki 
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tahminlere göre, ülkede yaklaşık 300 000 kişi var. Romanların ana dili vardır, 

gelenekleri ve zihniyetleri toplumundan farklıdır. Çek Cumhuriyeti topraklarında 14. 

yüzyıldan beri yaşamışlar ve şu anda sosyal dışlanmadan en çok etkilenen gruplardır. 

Sonuç, düşük eğitim seviyesi, yüksek suç oranları ve işsizliktir. İşsizliğin sebebi sosyal 

sistemdir. Çek nüfusunun büyük bir kısmı, Romanların tamamen farklı bir yaşam 

biçimine sahip olması, sorunlu komşuluk ilişkileri, gürültü ve düzensizlik nedeniyle 

Roman karşıtıdır. Çek Cumhuriyeti, Avrupa içinde en laikleşmiş olup, herhangi bir dine 

mensup vatandaşların en düşük ikinci payına sahiptir. Tarihlerinde, Çek toprakları 

Kilise ile karmaşık ilişkiler yaşadı. En karmaşık dönemlerden biri, 20. yüzyılın ikinci 

yarısıydı; mevcut ve işleyen din, Komünist rejim tarafından bastırılmıştı. 1989'da 

rejimin çöküşünden sonra, bir yeniden doğuş vardı ve din bir kez daha kamusal 

yaşamın bir parçası oldu. Ancak nüfusun çoğunun, toplumun yaşamındaki Kilise'nin 

yeni konumu hakkında büyük beklentileri vardı. 

Ancak, bu beklentiler kiliseler tarafından kullanılmadığı için, örneğin, tazminat 

taleplerini çözmek için, Komünist rejimle ile işbirliği zamanlarndaki içsel arınma gibi 

nedenlerden, toplumun bir kısmı kiliseden kaçtı ve dinin toplumsal değeri düştü. 308/91 

Kol No. Çek Cumhuriyeti vatandaşı herhangi bir dine mensup olabilir, pratiği yapabilir 

ve destekleyebilir. Hiç kimse herhangi bir dine başvurmak veya dinsiz olmak zorunda 

kalmamalıdır. Şu anda, çoğu vatandaş ülkenin politik ve ekonomik yaşamında kilise 

müdahaleleri istemiyor. Kilisenin varlığı yardımlarda sadakalarda görülür. 

Vatandaşların çoğu, kiliselerin maddi olarak ayrı olması gerektiğini ve vatandaşların 

küçük bir kısmı da kiliselerin devlet tarafından finanse edilmesi gerektiğine 

inanmaktadır. 

 

 2011 YILINDA NÜFUS VERİLERİ 

 Katolik inancı 1 150 000 (yaklaşık% 11'i nüfusun) 

 Çek Kardeşler EvanjelistKilisesi 50 000 

 Çekoslovak HussitesKilisesi 39 000 

 Ortodoks Kilisesi 27 000 

 Yehova'nınŞahitleri 13 000 

 Kilisenin Kardeşliği10 000 

 Hıristiyan topluluklar 10 000 

 Yahudilik 15 000 

 İslam'a inananlar    3 500 

 Budizme inananlar 6 000 

 

Geçtiğimiz yıllarla kıyaslandığında, Çek Cumhuriyeti'ndeki inananların sayısı bugün 

aynıdır, ancak büyük dini kurumlarla özdeşleşenlerin sayısı azalmaktadır. Küçük ve 

alternatif gruplara artan ilgi vardır. 

 

 HIRİSTİYANLIK 
 

Hıristiyanlık Çek Cumhuriyeti'nin büyük kısmını oluşturur. Coğrafi olarak, çoğu 
inananlar Güney Moravya'da, sonra Güney Bohemya bölgesinde ve Vysočina'nın 
güney kısmındadır. En az Bohemya'nın kuzeyindedir. İnananların büyük kısmı 200'e 
kadar nüfusu olan küçük belediyelerdedir. Nüfusu 50 000 ila 100.000 olan şehirlerde 
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Great synagogue in 

Plzen 

daha azdır. İnançlılar arasında kadınların erkeklerden daha büyük bir yüzdesi vardır ve 
yaşlı insanlar çoğunluktadır. Kadın ve erkek inananların çoğu 60-70 yaş grubundadır. 
40 yaş grubunda, inananların oranı% 20'dir. Eğitim açısından en sadık insanların orta 
düzeyde mesleki eğitimi vardır ve en az inanç üniversite eğitimli insanlar arasındadır. 
Yaklaşık yarım milyon kişi düzenli olarak servisleri ziyaret ediyor. Ancak, çoğu 
inananlar sadece bir tatil (Paskalya, Noel) veya önemli yaşam olayları (doğum, evlilik, 
ölüm) vesilesiyle kiliseleri ziyaret ederler. Kilisede çiftlerin sadece% 37'si evlenir. 
Kiliseler her köyde bulunur. Bu mekânlara giriş sadece inananlar için değil, aynı 
zamanda inanmayanlar ve diğer inançlı kişiler içinde geçerlidir. 
İnanmayanlar çoğunlukla Noel tatili sırasında kiliselere giderler  ve turizm bağlamında 
kiliseler Çek Cumhuriyeti'nin tarihi ve kültürel mirasının bir parçası olarak görülür. 
Kiliselere girerken, özenli giysiler gereklidir uzun pantolonlar, kapalı omuzlar ve 
erkekler için şapkasız olmak gibi. Bununla birlikte, yazın sıcak havalarda, şort gibi daha 
gündelik kıyafetlere tolere edilir. Hıristiyan inancının en çok kullanılan sembolü, 
genellikle bir kolye olarak takılan haçtır. Ancak bu sembol Çek Cumhuriyetinde sadece 
inananlar tarafından değil, aynı zamanda inanmayanlar tarafından da takılır ve bu 
durum toplum tarafından hoşgörülür. Devlet kurumlarında ve devlet okullarında bir haç 
ya da diğer Hıristiyan sembolleri kullanılmaz. 
 

 MUSEVİLİK 
Çek Cumhuriyeti'ndeki Yahudiler Aşkenaz Yahudi nüfusa aittir. İlk Yahudiler, 10. 
yüzyılda bugünkü Çek Cumhuriyeti topraklarına yerleşti.  Pogromda veya Yahudilerin 
sınır dışı edilmesiyle artan baskı altındaydılar.Bu durum sadece Aydınlanma 
zamanında artmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında 80 000 Çek Yahudisinin 
soykırımdan sağ çıkmaması büyük bir dönüm noktası olmuştur. Komünist rejimin bir 
sonucu olarak, Yahudilerin sayısı gitgide azaldı. Şu anda, Çek Cumhuriyeti'nde 
yaklaşık 15-20.000 Yahudi yaşamaktadır. Çek Cumhuriyeti'nde 10 Yahudi topluluğu 
vardır ve Çek Cumhuriyeti'nde bulunan çeşitli sinagoglarda ibadet yapılmaktadır

 
 MÜSLÜMANLIK 

Çek Cumhuriyeti'nde İslam inancı çok yaygın değildir ve inanlar çoğunlukla 
göçmenlerdir. Conversists, toplam Müslüman sayısının sadece küçük bir kısmını 
oluşturmaktadır. İbadet edilen camiler Prag ve Brno'dadır. 
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Mosque in Prague 

 
 BUDİZM 

BudizminMahayana yönünü takip eden Vietnam azınlığı, bu dine bağlıdır. Çek 
Cumhuriyeti'nde Varnsdorf'ta bir Budist tapınağı ve üç Koreli Budist tapınağı vardır. 
(Prag, Brno). Çek Budistleri çoğunlukla Vajraya'nın, yani Tibet Budizminin takipçileridir. 
 
 
 

 
 DİN VE EĞİTİM KURUMLARI 

 
Çek eğitimi laiktir. Bazı okullarda (dini), din isteğe bağlı bir konu olarak öğretilir, ancak 
öğrencilerin sayısının doğru kayıtları yapılmaz.  Çek Waldorf okullarında hayatın 
manevi ve dinî yönü daha çok uygulanmaktadır. 
 
Resources: 
 
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) 
 

 
 

6. ÜLKENİN TATİL VE GELENEKLERİ 
 
Çek Cumhuriyeti'nde resmi 12 adet tatil vardır: 

Yeni Yıl (1.1.) 

İyi Cuma Paskalya Pazartesi 

 İşçi Bayramı (1.5.) 

Zafer Bayramı (8.5.) 

Slav İstihbarat Cyril ve Methodius Günü (5.7.)  

Usta Jan Hus'un günahı (6.7.) 

Çek Devlet Günü (28.9.) 

Çek Devlet Günü (28.9.) 

Bağımsız Çekoslovak Devlet Günü (28.10.) 

 Özgürlük ve Demokrasi İçin Savaş Günü (17.11.) 

 Noel Arifesi (24.12.) 

http://www.czso.cz/csu/czso/nabozenska-
http://www.czso.cz/csu/czso/nabozenske_vyznani_obyvatelstva_ceske_republiky_2
http://www.statistikaamy.cz/2016/02/vyvoj-poctu-cizincu-v-cr/(2018-02-14)
http://www.statistikaamy.cz/2016/02/vyvoj-poctu-cizincu-v-cr/(2018-02-14)
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İlk Noel Günü (25.12.) 

 
 
Bu günlerde,bir günlüğüne öğrenciler tatildir ve büyük mağazaların çalışma saatleri 
azalır veya bazıları kapalınır. Çek Cumhuriyeti'ndeki insanların çoğu, bu bayramları bir 
gelenek olarak kutlar (Noel, Paskalya, aşağıdaki bölümlere bakınız) veya tatil olarak 
görürler. Çoğunlukla aileleri ve arkadaşları ile vakit geçirirler. Resmi tatiller sırasında  
çeşitli konserler ve özel sergiler düzenlenir. Bazı kültürel ve tarihi eserler bu günlerde 
açılış saatlerini değiştirir. Kamusal televizyon kanalı, günün önemini  ve her şeyden 
önce tatille bağlantılı tarihi açıklayan  filmleri ve programlarıyayınlar. Belli tatiller 
vesilesiyle, Çek Cumhuriyeti'ni temsil eden kişiler - hayatın tüm alanlarındaki insanlar, 
örneğin bilim adamları, sporcular, sanatçılar ve diğerleri ödüllendirilir. Bazı Hristiyan 
bayramları, dinlerine bakılmaksızın Çek Cumhuriyeti nüfusunun çoğu tarafından 
kutlanmaktadır. İlk önemli tatil Noel, ikinci en önemli tatil ise Paskalyadır, ancak 
Hıristiyanlar için Paskalya yılın en önemli tatilidir. 
 
 
 
Advent dönemi (noel öncesindeki 4 haftalık dönem) 
Noel öncesi dönemde, birçok gelenek uygulanır. Çoğu evde çeşitli noel kurabiyeleri 

yapılır. Ayrıca evler Noel süsleriyle süslenir. Evlerin yanında meydanlar da süslenir.  

 

 
 

Birçok şehirde Noel Pazarı, konserler ve noel ağaçları vardır. Bilinen Çek Noel şarkıları 

ve yabancı Noel şarkılarının yanında Klasik Çek ilahileri de söylenir. Noel öncesi 

dönemde ve Noel boyunca insanlar birbirine kartlar gönderirler ve bugünlerde, cep 

telefonları ve sosyal medya aracılığıyla birbirlerine iyi dileklerde bulunurlar. 

Unutulmaz bir gelenek de 4 Aralık’ta St. Barbara da yerine getirilir.  
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Bir kiraz dalı suya koyulur. Dal hem süsleme için kullanılır hem de sihirli güçleri 

olduğuna inanılır. Eğer Noel arifesinde çiçek açarsa, bu erken evlilik anlamına gelir.  

Çek Cumhuriyeti’ndeki başka özel bir gelenek ise 5 Aralık’taki Mikulas denilen 

gelenektir. Çocuklar melek, şeytan ve Mikulas(Nicholas) tarafından ziyaret edilir. 

Çocuklar korkarlar ancak aynı zamanda şeker, meyve ve küçük oyuncaklar beklerler. 

Mikulas onlara bütün yıl uslu durup durmadıklarını sorar. Eğer uslu durmuşlarsa 

bekledikleri hediyeleri alırlar. Eğer durmadılarsa, şeytan ve onun cehenneminden 

melek Nicholas tarafından korunurlar.  Bu 3 karakterden en popüler olanı geleneksel 

kıyafetler giyen Nicholastır: Piskopos cübbesi- beyaz uzun bir cübbe, kırmızı bir ceket, 

piskopas şapkası ve uzun bir asa. 

Noel en önemli Hristiyan festivali olarak görülür ayrıca yılsonunda kutlanan bir halk 

festivalidir. Bugünler Çek Cumhuriyetinde resmi tatildir. Çoğu insan bu süreçte 

geleneksel Hristiyan adetlerine bağlı kalır. Birçok gelenek Hristiyan karakterlidir ancak 

bazıları Hristiyanlık öncesi dönemden gelir ve gündönümü kutlamalarıyla bağlantılıdır. 

Günümüzde Noel’in dini önemi azalmaktadır. Çek Cumhuriyeti’nde asıl Noel 

kutlamaları 24 Aralık’ta, Noel arifesindedir. Bugünde insanlar Noel ağacı süsler ve 

yeniden doğuş sahneleri düzenlerler. İnsanlar birbirlerine Noel ağacının altına 

yerleştirilmiş hediyeler alıp verirler. Çocuklar hediyelerin bebek İsa tarafından 

getirildiğine inanırlar. Balık çorbası, balık ve patates salatasından oluşan Noel yemeği 

yenir. Balık genellikle kızarmış sazan olur. Noel çoğunlukla çocuklar için düzenlenen 

bir tatil olduğundan, çoğu evde televizyonlarda peri masalları izlenir. Klasik Çek Peri 

masalları tercih edilir. Birçok geleneksel adet vardır. Mesela Noel yemeğinde 

tabakların altına balık pulu ya da bozuk para koymak. Çünkü bunun eve para 

getirceğine veya parayı evde tutacağına inanılır. Çocuklar ceviz kabuklarının içine 

mum yakarlar, yemekten sonra ayakkabı fırlatırlar ve ayakkabının ucu kişinin gelecek 

yıl olacağı yeri gösterir. Elma kesilir ve ortasında yıldız bulunursa, bunun gelecek yıl 

için sağlık getireceğine inanılır. Ayrıca çoğu aile Noel ayini için en yakın kiliseye 

giderler. Modern adetler arasında yemekten önce gezip dolaşmak, akrabaları ziyaret 

etmek ya da alınan sazan balığını tekrar suya bırakmak vardır.  

 

Yılbaşı (31 ARALIK) işgünüdür ama birçok insan bugünde tatil yapar. Tüm gün b,r yılın 

bitmesinin ve yeni bir yılın başlamasının keyifli bir kutlaması olarak görülür. İnsanlar 

geçen yılı gözden geçirip değerlendirirler. Kutlamalar büyük organizasyonlardan aile 

yemeklerine farklılık gösterebilir. Bazen insanlar etraftaki dağlara ve tepelere gezilere 

giderler. Buralar yerel insanlar tarafından toplantıların yapıldığı yerlerdir. Yeni yıl 

yemeği sandviçler, mezeler, peynirler ve çeşitli cipsler gibi birçok farklı lezzetin olduğu 

bir menüden oluşur. Yeniyıl kadeh kaldırarak ve havai fişeklerle kutlanır. Birçok şehirde 

gece yarısı havai fişek kutlamaları düzenlenir. 
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Yeni yılla ilgili yeni adetler vardır ancak çoğu ya unutulmuştur ya da 

uygulanmamaktadır. Bunlardan biri de şu sözdür: Yeni Yıla nasıl girersen, bütün yılın 

öyle geçer. Bazı ailelerde öğle yemeğinde mercimek pişirilir. 

 

 PASKALYA  

Paskalya Hristiyanlık ruhuyla kutlanır, aynı zamanda doğanın uyanışının kutlandığı 

bahar bayramı olarak da görülür. Paskalya (Cuma vePazartesi) resmi tatildir. 

Paskalya’dan önce 4 gün gelir. İsimleri şöyledir:  Kül Çarşambası, Kutsal Perşembe 

(Yeşil Perşembe),  Kutsal Cuma ve Kutsal Cumartesidir (Beyaz Cumartesi). Hristiyan 

geleneklerine göre Kutsal Perşembeden sonra tüm ülkede kilise çanları susar ve tekrar 

Paskalya pazarında çalmaya başlar.  

 

Paskalya kutlamaları, Noel kutlamalarında olduğu gibi ailevi ve dini adetlere göre 

yapılır. Çoğu Paskalya âdeti, kırsal bölgelerde ve birçok insanın yaşadığı Moravya da 

yerine getirilir.  

 

Geleneksel Çek Paskalya yemekleri Kuzu pasta (Lamb Cake) ve paskalya 

çöreğinden (Cross bun) oluşur.  Ayrıca kuzu eti ve yumurta yemekleri yapılır.  

 

Hristiyan kutlamaları Pazara kadar devam eder. Paskalya Pazartesisinde daha çok 

pagan adetleri görülür. Erkekler, kadınlara “pomlazka” adı verilen söğüt çubuklarla 

vururlar. Kadınlar ve kız çocukları erkeklere ve erkek çocuklara bereketin ve yaşam 

gücünün sembolü olan boyanmış yumurtalar verirler. Günümüzde çikolatalı yumurtalar 

ve başka şekerler de verirler. Yumurta boyamak çok eğlencelidir. Boyamanın birçok 

yolu ve tekniği vardır. 

 

 

 
Resources: 

 

1/ Traditions in Czech. Available from: https://www.ceske- tradice.cz/tradice/zima/vanoce(2018-02-14) 
2/ Traditions in Czech. Available from: http://ekomarket.cz/content/73--vanoce-v- cesku-a-ve-svete-
171212(2018-02-14

http://ekomarket.cz/content/73--vanoce-v-
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3/ Traditions in Czech. Available from: https://www.ceske- tradice.cz/tradice/jaro/velikonoce(2018-02-
14) 
4/ Traditions in Czech. Available from: http://www.czech.cz/cz/Objevte-CR/Zivotni- styl-v-
CR/Tradice/Jak-se-slavi-Velikonoce-v-Cesku(2018-02-14) 
5/ Traditions in Czech. Available from: 
https://search.seznam.cz/?sId=O18_YKMgATC6MEU9N0ET&sourceid=top&q=tradic 
e++v%C3%A1noce+a+zima&sgId=hVaokJIU_j1-0bfeLeP-ROwoknZvzGLbTn- 
aYGRvk7%3D%3D&oq=tradice++v%C3%A1noce+a+zima&aq=-1&su=b(2018-02- 14) 

 

 

7. AİLE 
 
 GELENEKSEL AİLE, DEVLET DESTEĞİ 

 

Çek Cumhuriyetinde çekirdek aile anne, baba ve çocuktan oluşur. Geniş ailede diğer 

akrabalar da vardır; büyükanne, büyükbaba, teyze, hala, amca, dayı, kuzenler vb. 

Geleneksel Çek ailesinde genellikle resmi ya da kilise evlilikleri yapılır. Ancak son 

yıllarda evli olmayan çiftlerin sayısında artış vardır. Özellikle genç nesilde, bekâr 

çiftlerin anne babaları nikâhsız beraberlikleri desteklemektedir. 

Çek Cumhuriyetinde ayrıca ebeveynlerden birinin olmadığı eksik aile kavramıyla da 

karşılaşabiliriz. 

Ekonomik yönden güçsüz aileler, düşük gelirli ailelere yapılan sosyal yardım, konut 

yardımı ve çocuk yardımından oluşan devlet destek sistemine düşerler. 

Çek Devleti özellikle son yıllarda azalan doğum oranlarını, doğum için verdiği devlet 

desteğiyle arttırmaya çalışmaktadır. Bu miktar CZK 13000 (Çek Korunası), çoğul 

doğumlar içinse CZK 19500 dır. 

 

Çek Cumhuriyeti aile destek sistemi Avrupa’da ve dünyada tektir. Devlet annelik 

yardımı ve ebeveyn ödeneği adı altında yardım yapar. 

 

1) Annelik yardımı doğumdan 6-8 hafta önce başlayarak, toplamda 28 hafta 

ödenir.(2 ya da daha fazla eş zamanlı doğumlarda 37 hafta). Annelik yardımı, 

ailenin maddi durumuyla direk orantılıdır. Ancak yardımın maksimum miktarı 

sınırlıdır. Baba doğum iznine en erken bebek 7 haftalıkken ayrılabilir. Ödenen 

toplam miktar 15000 CZK dır. 

2) Ebeveyn ödeneği- çocuğun bakımını 4 yaşına kadar üstlenecek kişinin almaya 

hakkı vardır.Maksimum 220,000 CZK dır. 

 

 EVLİLİK, KAYITLI İLİŞKİ 
 

Çek Cumhuriyetindeki evlilikler resmi veya dini olarak yapılır. Resmi nikahlar daha 

yaygındır ve tören genellikle belediye binasında 2 şahitin ve konukların huzurunda 

yapılır. 

Son yıllarda doğa, tekne, uçak gibi gayrı-resmi yerlerde yapılan nikahlar giderek 

artmaktadır. Ancak resmi bir görevlinin ve şahitlerin olması şarttır.  

Çek’te düğün davetlilerinin sayısı genellikle 30dur ancak sayı değişiklik gösterebilir. 

http://www.czech.cz/cz/Objevte-CR/Zivotni-
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Özellikle küçük köy ve kasabalarda 100 davetlinin bulunduğu düğünler 

görülebilmektedir. Gelin tarafı;  gelinin anne babası, kardeşleri, eşleri ve çocukları, 

amcaları, dayıları, teyzeleri, halaları, kuzenleri, eşleri ve çocukları, arkadaşları, iş 

arkadaşaları ve komşularıdır. Düğündeki gelenek: Gelin düğün günü yeni bir 

başlangıç için yeni bir şey, aile geleneklerinin devamı için eski bir şey, sorumluluk 

almak için ödünç bir şey, vefayı göstermek içinse mavi bir şeyler giyer. Popüler bir 

gelenek ise; gelinin düğünden birkaç gün önce konuklar için özel bir davet anlamına 

gelen, düğün pastası yapmasıdır.Ayrıca damat gelini düğünden önce gelinlikle 

görmemelidir çünkü bu uğursuzluk getirebilir. 

Düünden önce gelin ve damat, işbirliği yapabileceklerini göstermek için ve kırıkların 

mutluluk getireceğine inanıldığından  kırık bir tabağı birlikte temizlerler. 

Düğün töreni her zaman gelinin babası veya şahitler tarafından yapılan düğün 

konuşmasıyla başlar. 

Yeni evli çift, masalarına oturduklarında, çalışanlar gelin ve damadın boyunlarına 

geniş beyaz bir kumaş bağlarlar. Bir kaşıkla birbirlerine çorba yedirirler. Bu eşit olarak 

paylaşılması gereken hayatın geleneksel bir simgesidir. 

Çek geleneklerinden bir diğeri de, düğün pastası kesmektir. Düğün pastası bereketin 

simgesidir. Evliliği sürdürmek için gelin ve damat pastadan yemek zorundadır. Diğer 

bir gelenek ise ilk danstır. Bu tür durumlarda ilk dans genellikle valstir. Ama son 

yıllarda çiftin seçtiği şarkılarla ilk dans yapılmaktadır. Konuklar bir daire oluştururlar 

ve yavaş yavaş dansa katılırlar. 

Çek Cumhuriyeti’nde, en az biri Çek vatandaşı olmak şartıyla 2 aynı cinsiyetin resmi 

olarak beraberliği mümkündür. Çiftlerin sağlık bilgisi edinme, ortak mülk edinme ve 

mirasa ortak olma hakkları vardır. Ancak çocuk evlat edinmeye ya da koruyucu aile 

olma hakları yoktur. 

 BOŞANMA 
Çek Cumhuriyeti inde, güzel bir ilişkinin garantisi değildir. Boşanmak, tamamen doğal 

bir süreç olarak kabul edilir. Çek Cumhuriyetinde her yıl 31000 nin üzerinde çift 

boşanmaktadır. Boşanmaların en yaygın sebebleri olarak “karakterde, fikirlerde ve 

ilgilerde farklılık” boşanmaların %40 tan fazlasını, aldatma ise % 10 unu 

oluşturmaktadır. 

Evlilikdışı ilişkiler sık görülmekte ve toplum tarafından hoşgörüyle karşılanmaktadır. 

 EVLİLİKDIŞI ÇOCUKLARIN BAKIMI 
Evlat edinme Çek devleti tarafından güvence altına alınmaktadır. Evlat edinmeyle 

birlikte, çocuğun gerçek anne-babası ile ilişkisi biter. Evlat edinme, yasal gereklilikleri 

karşılamak ve çocuğun faydasına olmak zorundadır. Evlat edinmede, biyolojik anne-

babanın ya da yasal koruyucunun izni olmak zorundadır. 

Çek Cumhuriyetinde evlat edinme süreci oldukça uzun bir süreçtir. Evlat edinmek için 

başvuran ebeveynler ilk olarak birçok teste ve milakata tabi tutulurlar. Ve izlenek yol 

için hazırlanırlar. Aileler, cinsiyet, yaş gibi, engelli, kronik bir hastalığa sahip ya da 

başka ırktan bir çocuğun eğitimini üstlenip üstlenemeyecekleri gibi isteklerini dile 

getirebilirler. 

Koruyucu bakım, bireyler, eşler ya da partnerlerin aileleriyle büyüyemeyen çocukların 

bakımını ve eğitimini üstlendiği, çocukların sosyal ve yasal korunmasının kanunla 
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tanımlandığı alternatif bir koruyucu bakım şeklidir. Evlat edinmenin aksine, koruyucu 

aileler yasal temsilciler değildirler. Çocuğun belgelerini değiştiremezler, ebeveyn 

haklarına sahip değildirler ve sürdürmek zorunda oldukları sorumlulukları yoktur. 

Koruyucu bakım tamamlandıktan sonra çocuk için birer yabancıdırlar. Koruyucu 

bakımın amacı, başka şartlarda yetiştirme yurdunda büyüyecek çocuklara aile 

korumasını sağlamaktır. 

8. ÜLKENİN YAŞAM TARZI 
 
 GENEL 

 
Ortalama bir Çek in yaşam tarzı, bireysel ihtiyaçlara bağlıdır. Yaşam tarzı seçimi 

aileden, geleneklerden ve ekonomik düzeyden etkilenir. Yeni trendler ve 

modernitegençler için önemli bir rol oynar. Aileler genellikle çocuklarının seçimlerine 

saygı gösterirler. 

Çeklerin sağlığına en çok zarar veren faktörler arasında sigara, aşırı alkol tüketimi, 

yetersiz beslenme, az spor yapma, madde bağımlılığı ve aşırı stres vardır. 

Devlet Sağlık Kurumunun verilerine göre, Avrupa da Çek nüfusu, kronik hastalıkların 

oluşumunda şu risk faktörlerinde ön sıradadır- alkol 1. Sırada obezite 2. Sırada ve 

Sigara 3. Sıradadır. Sonuç olarak Çek İstatistik birimine göre Bir Çek in ortalama 

ömrü 78.9 yıldır. 

Hastalık oranlarıyla ilgili veriler, kalp damar hastalıkları ve kanserde bir artış 

olduğunu göstermektedir. Ölüm oranlarını azaltmak için oldukça yüksek tedavi 

masrafları gerekmektedir. 

Buna en büyük sebep, 20. yy ın 2. Yarısında doğan nüfusun hayat tarzlarını 

temelden değiştiren teknolojik gelişmelerden etkilenmesidir. Teknolojik aletler birçok 

ev işinin yerini aldı, ofislerdeki bilgisayar başı işlerin sayısında artış oldu. İnsanlar 

sosyal hayatın birçok alanında birçok imkana sahip oldu. –Seyahat, iş, eğitim, 

yiyecek temini vb. Toplum içinde tüketim çağı başladı ve günümüzde hala devam 

etmektedir. 

Günümüz yaşam tarzı bir taraftan komforlu hale gelirken diğer taraftan temponun, 

stresin artmasına sebep oldu. Örneğin iş hayatı. Uzun süreli stres, hayatı tehdit eden 

en ciddi sebeplerden biridir. En yaygın sonuçlarından birsi de tükenmişlik 

sendromudur. Çek Cumhuriyeti sağlıklı yaşamı sadece sözle önermemektedir. Yeni 

önleyici programlar, restorantlarda ve kamusal alanlarda sigara içmenin 

yasaklanması onaylandı. Okullarda, sağlıklı yaşam müfredata eklendi. Farklı yaşam 

şekillerine olumsuz bir yaklaşım yoktur. Kişiler sağlık, moda, müzik, dünya görüşü, 

yerleşme vb. konularda farklı fikirlere sahiptirler. 

 

 EĞİTİM 

 

Çek Cumhuriyetinde eğitim sistemi, Eğitim Kanunu ve Yüksek Eğitim Kanununa 

dayanmaktadır. 

Eğitim çoğunlukla devlet okulları tarafından verilir (Önceden devlet, şimdiyse ilçe 
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tarafından kurulan) ve öğrenciler için ücretsizdir. Okulların küçük bir kısmı kiliseye 

aittir ve özeldir. Her öğrenci için aylık 3-10 bin Çek korunası öedeme yapılır. Sayıları 

fazladır ve düzenlemeler Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. 

Kolejlerde öğrenciler 26 yaşına kadar ücretsiz öğrenim görebilirler. Sonrasındaysa, 

önceden devlet tarafından ödenen sağlık sigortasını ve eğitim harcını ödemek 

zorundadırlar. (Çek cumhuriyetinde çok yüksek değildir) 

Çek Cumhuriyetindeki eğitim aşamalrı: 

Okul öncesi eğitim, 6 aylıktan okul çağına kadar olan çocuklar içindir. Eğitim 

masrafları devlet ve kilisiye ait kurumlar tarafından karşılanır ve aylık olarak yaklaşık 

CZK 1000 ödeme yapılır. Yemek ve çocuk bakımı buna dâhildir. Çocuklar 3 yaşına 

kadar kreşe giderler. 2 yaşından itibaren, çocuk ilkokula başlayana kadar istenirse 

anaokuluna gönderilebilir. Ailenin çocuğu okul öncesi eğitime göndermek zorunda 

olduğu zorunlu eğitime başlamadan önceki yıl hariç, okul öncesi eğitim isteğe 

bağlıdır.  

Çek Cumhuriyetinde okul öncesi eğitim için imkânlarda eksiklikler vardır. Anne 

babalar, çocuklarını okul öncesi eğitime başlatamadıkları için, çalışmaya 

başlayamazlar. 

İlköğretim 6-15 yaş arasındaki çocuklar için, bir ilköğretim okulları ağı tarafından 

sağlanmaktadır. 9 yıl zorunludur. 

Ortaöğretim 15-18 yaş grubu içindir. Genellikle 3 ya da 4 yıl sürer. 

Çek Cumhuriyetinde ortaöğretim, mezunların okul bittikten sonra belli bir alanda 

çalışmalarına olanak sağlayan mesleki eğitim olarak da verilir. Mezunlar isterlerse 

okumaya devam edebilirler. Çıraklık eğitim gibi mesleki eğitimin daha düşük 

seviyeleri sertifikayla tamamlanabilir.(Çoğunlukla gastronomi, otel endüstrisi, 

mühendislik ve inşaat alanlarında) Üst ortaöğretim kurumlarından, 3. Derece eğitim 

için hak kazandıran ( ekonomi, elektronik, telekomünikasyon ve bilgisayar teknolojisi, 

mühendislik ve sağlık)“maturita”(Avrupa ülkelerinde uygulanan lise bitirme sınavı) 

sınavı ile mezun olunmaktadır. Diğer bir seçenek ise, öğrencileri kolejlere ya da 

üniversitelere hazırlamayı amaçlayan genel ortaöğretim eğitimini seçmektir. Çalışma 

“maturita”sınavıyla tamamlanır. 

Bir diğer seçenek de ilköğretim sırasında başlanabilecek olan 8 yıllık Gymnasium 

okullarıdır.(5. Ve 7. Sınıftan itibaren) Bunlar en zor okullar olarak görülür. 

3.derece eğitim, mezunlarına konservatuvar, yüksek mesleki okullarda ve 

üniversitelerde çalışarak belirli alanlarda kendilerini geliştirme imkanı sunar. 

Yüksek eğitim 3 aşamada tamamlanır. Üniversite, master ve doktora programları. 

Şuanda kolejlerde ve üniversitelerdeki en popüler branşlar; işletme, idare hukuku, tıp, 

mühendislik, inşaat, tıbbi olmayan sağlık hizmetleri (eczacılık, hemşirelik, ebelik)dir. 

 

 İNSANLARIN GÖRÜNÜŞLERİ 

 

Çekler dâhil Avrupalılar Kafkas ırkına dâhildir. Fiziksel özellikleriaçık ten rengi, dar ve 

çıkıntılı burun, ince dudaklı, dar ya da orta genişlikte bir yüz, farklı renklerde hafif 

dalgalı, uzun saçlardır. Erkekler sakal bırakabilirler. 
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Erkekler ortalama 1.80 boyundadır. Fiziksel özellikler yaşa, yaşam tarzına ve yapılan 

sportif aktivitelere bağlıdır ve çeşitlilik gösterebilir. Bu kadınlar için de geçerlidir. 

Kadınlar ortalama 1.67 boyundadır. 

Çek Cumhuriyeti obez insanların çoğunlukta olduğu ülkelerden biridir. Obezite oranı 

yetişkinlerin %19.3üdür. Avrupa da bu sayı ortalama %15.9 dur.  

İnsanların dış görünüşleri modaya, yaşam tarzına, değerler sistemine, ekonomik 

olanaklara ve kişilik yapılarına göre değişiklik gösterebilmektedir.  

Genel olarak adınlar daha uzun saçları tercih ederken erkekler kısa saç ve sakal 

tercih ederler. Bu onların gurur duyduğu birşeydir, saklamaya gerek duymazlar. 

Kadınlar beyaz saçlarını boyayarak kapatırlar. Hijyene, kozmetiğe, tırnak bakımına, 

ter önleyici ürünlere ve vücudun özel bölgelerinin bakımına çok önem verirler. Tabi ki 

makyaj birçok Çek kadın için çok önemlidir. Kadınlar ve erkekler dövme yaptırmaktan 

hoşlanırlar. Altın, gümüş ya da çelik mücevherler kullanırlar. Neredeyse Çeklerin 

yarısı,  bir aksesuar olarak da kabul edilen gözlük kullanırlar. Estetik cerrahide de 

artış gözlemlenmektedir. 

 

 İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ 
 

Çeklerde, sözsüz mesajların önemli yer tuttuğu bir iletişim türü vardır. Katılımcının 

tüm içeriği bilidiği farz edilir. İletişimin anlamını bilmek önemlidir. 

Sözsüz iletişimde, Çekler çok fazla mimik kullanmazlar. Toplum içerisinde birini 

parmakla göstermek, yere tükürmek, konuşmak istenilen kişinin kolundan çekmek 

toplum tarafından pek hoş karşılanmaz. Ayrıca birinin konuşmasını bölmek de uygun 

kaçmaz. Çekler teması seven bir kültüre sahip değildir. Kişisel alan 1 metredir. 

İletişimde hoş karşılanmayan şeyler; sakız çiğnemek, sigara içmek, ellerin cepte 

olması ve evhamlı hareketler. Çekler iletişim sırasında pozitif bir atmosfer olmasını 

tercih ederler. Olumsuz konularda iletişim kurmakta pek iyi değildirler bu yüzden 

biriyle zıtlaşmaktan kaçınırlar. Buluşmalara geç gitmeyi sevmezler. 

Küçük gecikmeler normal karşılanır ama 15 dakikadan fazla gecikmeler kabalık 

olarak görülür. Genelde özgüvenlerini pek göstermezler. 

Sözlü iletişimin temeli Çek dilidir. Slav dilleri arasında yer alır ve Eski Slavdan 

gelir.19. yy da modern diller arasına girdi. Oldukça esnek bir karakterdedir. Bir 

kelime, açıkladığı grametik işleve göre aldığı eklerle birçok farklı anlamda 

kullanılabilir. Yabancılar için, Avrupa daki öğrenmesi en zor dillerden biridir. Çeklerin 

diğer dillerde iletişim kurmasına gelince, durum diğer batı Avrupa ülkelerinden daha 

kötüdür. Neredeyse Çeklerin 3 te 1i yabancı dil konuşmamaktadır. Çoğu kişi 

Slovakça konuşur. İnsanların %27 si İngilizce, %15’i Almanca, % 13’ü de Rusça 

iletişim kurabilir. Yabancı dillerdeki basit yazılı metinler, Çeklerin neredeyse 4’te 3ü 

tarafından anlaşılabilir. Ama iş konuşmay ya da aktif iletişime gelince durum kötüleşir. 

Hata yapmaktan korkarlar ya da okullarda yabancı dil öğrenirken fazla 

önemsenmeyen zayıf telaffuzlar yüzünden çekinebilirler. Problem ayrıca zayıf gramer 

bilgisinin yanı sıra, profesyonel anlamda kelime bilgisinin eksikliğidir. 
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 GÖRGÜ KURALLARI 

Çek Cumhuriyetinde davranış ve iletişim toplumun temelidir. 
 

Kuralları anlamak için sosyal ilişkinin gelişimini belirleme hakkına sahip, sosyal 

bakımdan önemli bir kişinin kim olduğunu açıklığa kavuşturmak gerekir. A yn ı  

c i n s i ye t t e n  i n sa n la r  a ra s ın d a  e n  ya ş l ı  o l a n ı . (10 yaş içinde fark 

yok)Bir kadın bir insandan daha önemli bir kişidir (otuz yaşlık bir fark bile bir 

erkeğin avantaj elde edeceği anlamına gelmez). Bir çalışma ortamında, yaş veya 

cinsiyet gözetmeksizin üstün bir kişidir. Özetlemek gerekirse önemli bir kişi bir 

kadın, yaşlı bir kişi ve çalışma ortamında ki kıdemli bir kişidir. 

Tebriklerde, daha az önem taşıyan kişi toplumsal açıdan daha önemli kişileri 

selamlıyor.Çek Cumhuriyetinde bir kural vardır: "selamlamak bir nezakettir, fakat 

cevap vermek bir görev."Sözlü selamlamaların yanında insanlar el sıkışabilir ya da 

birbirlerini yanaklarından öpebilirler. Eller bağlanmaz ve hafif başı öne eğiş eşlik 

eder.Göz teması açık olmalı.İnsanlar günaydın,iyi günler ya da iyi akşamlar gibi 

resmi ya merhaba gibi gayrı resmi kelimeler kullanır. 

Çek dili için, iki tip konuşma biçimi tipiktir: "tykání" - gayri resmi bir çevrede (çocuk, 

arkadaşlar, akrabalar) tekil 2. kişi ve "vykání" - resmi bir çevrede çoğul 2. kişi. 
İnsanları tanıtmanın benzer kuralları vardır. Sosyal olarak daha az önemsiz olanı 

daha önemli olana tanıtırız. Mesela bir erkeği bir kadına, daha genç olanı daha 

yaşlı olana gibi. 

Ayrıca akademik kimliği ya da ünvanı olan kişiyi tanıtırız. Eğer kendimizi 

tanıtıyorsak bu formülü kullanırız.‘İyi akşamlar.kendimi tanıtmama izin verin. Benim 

adım….’ 

Kıyafetler de önemlidir. Kıyafet kuralları genellikle kabul edilir. İşte, ofiste, iş 

toplantılarında ya da sosyal etkinliklerde ne giyeceğimize karar veren bazı kurallar 

vardır. Kadınlar işte hem etek hem pantolon giyebilirler. Ancak şirketlerin ya da 

bankaların çoğu işte kot giyilmesine izin vermezler. 90’lı yıllardan beri her boy etek 

giyiliyor. Etek boyunun doğruluğu daha çok sosyal ortama göre değişir. Normal 

günlük giyim için açık, pastel renkleri tercih ederken akşam için daha koyu renkleri 

tercih ederiz.(mavi, siyah)Kad ın la r  küçü k  s i yah  d i ye  ad la nd ı r ı l an  Uzun 

gece kıyafeti, balolar ve önemli sosyal etkinlikler için uygundur. 

Ofisteki erkekler, iş toplantıları veya bir müşteriyle öğle yemeği için herhangi bir 

gömlek rengi ile kravat ve takım elbise giymeli Akşam ya da kutlamalarda siyah 

çorap ve siyah ayakkabı ile koyu renk takım elbise giyilir. Bazen yelek de eşlik 

eder. En göz alıcı durumlar için papyonlu beyaz gömlek daha az resmi durumlarda 

ise kravatsız bir takım elbise giyerler.
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Bir yemek masasında bazı kurallar vardır. Eğer fazla servis varsa, çatal-bıçak 

yavaşça tabağa doğru çekilir. Masada dik dururuz, eller bilek üzerinde masanın 

kenarına yaslanmış durumdadır. Bıçağı ağzımıza asla götürmeyiz sadece 

dilimlemek için kullanırız. Biz yudumlamayız, ağzımız doluyken konuşmayız. 

Kucağımıza kumaş bir peçete koyarız. İçmeden önce ağzımızı bir kâğıt peçeteyle 

sileriz. Yemek bittikten sonra kağıt peçeteyi tabağa koyarız(bez peçetesi tabağın 

sağına yerleştirilir). Yemek bitiminde çatal bıçağı tabağa paralel olarak koyarız. 

Alanların içine bakan duvara oturan yerler, daha önemli kişilere aittir. Önemli bir 

kişi sağda ve daha geniş alanı görecek şekilde otururlar.  

Sinemada ve tiyatroda cep telefonlarını kapatırız. Sinemaya ve tiyatroya 

zamanında gideriz, bu yüzden diğer izleyicileri rahatsız etmeyiz. Ortada oturursak, 

daima ön koltuklara geliriz. Sinemada yiyecek yersek, sessizce yaparız. Tiyatro 

performansının sonunda alkışlarız. Sinemada, final yazıları bitene kadar bekleriz. 

Bir kadın genellikle bir erkeğin sağında oturur. 

 Otobüs, tren, tramvay kullanırsak da , bazı kurallara uyuyoruz..Diğer yolcuların 

binmesinin engellememek için girişte durmayız.Taşıma araçlarında yiyecek 

kullanırsak,keskin bir kokuya sahip olanı seçmiyoruz. Atıkları pencereden atmayız. 

Bagajlarımızı dikkatli taşırız böylece diğerlerine çarpmayız. Bir otobüs kalabalık ise, 

yaşlı insanlara, hasta olanlara, kadınlara, hamile kadınlara veya küçük çocuklara 

oturma olanağı sağlarız. Pencereyi açmak istersek, önce yolculara sorarız. Trende 

kabine girerken selam verir ve yerin boş olup olmadığını sorarız. Arabaya binerken 

erkekler kadınların kapısını açar. 

 
 

Çeklerin en büyük zayıflığı: 
 

 Masada bazen iyi davranmazlar - sosyal bir etkinlikte yemek yiyen ya da yavaş 

yemek yemekten hoşlanan diğer insanlarla karşılaştırıldığında Çekler hızlı yemeyi 

tercih eder. Bazıları yemek sırasında bile bir dizüstü bilgisayar ya da cep telefonu 

kullanırlar. Mobil kibir - Çekler, telefonlarını sinemada ve tiyatroda, masada, 

dükkânda, okulda hatta ulaşım araçlarında kapatmazlar. 

    Bir kadına yönelik bir erkeğin davranış kuralları - genç nesil Internet'te buluşabilir 
ve iletişim kurabilir ancak eşlik etmede önemli bir davranış sınırı vardır. Bazı genç 
erkekler sıklıkla iyi bir restoranda veya toplantıda nasıl davranacaklarını bilmiyorlar 
(bir kadının kapısını açmalı, ağır bir torbayla yardım etmeli, ceketini giydirmede 
yardım etmeli ...). 
 
 

 YEMEK
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Çek Cumhuriyeti, daha serin bir iklime sahip bir iç ülke. Gastronomisinin temelini 

daima yerel gıda, özellikle tahıl, patates ve et oluşturur. 

Günümüzde küreselleşme sayesinde, başka tür gıda ithal edilmektedir 

 
 Çek menüsü genellikle iki veya daha fazla yemekten oluşur - ilki geleneksel olarak 

bir çorbadır. Tipik Çek çorbalarında, erişte veya karaciğer köftesi, mantar, patates, 

olur veya lahana çorbası ile sığır etli ekşi krema çorbası  

Ana yemek genellikle yanında yardımcı yemeklerle bazı etlerden oluşmaktadır. En 

çok kullanılan et domuz eti, sığır eti, tavuk, bazen balık veya tavşandır. 

Çeklerin yılda yaklaşık 90 kg meyve tüketimi vardır ve bu artmaktadır. Elma, 

portakal, muz ve diğer güney meyvelerini severler. 

Geleneksel yemekleri domuz şinitzeli( una, yumurtaya ve galeta ununa bulanmış 

domuz eti filetosu), domuz köfte ve lahana, kızarmış domuz eti, gulaş veya kızarmış 

sazanla. Çek mutfağının spesiyaliteleri arasında soslar ve köfte sayılabilir. Soslar 

genellikle sebze tabanı, krema, tereyağı ve un içerir. Birçok köfte, ekmek, patates 

veya meyve var. Orta Avrupa'da popüler olan pek çok kek ve hamur işleri, Çek 

mutfağından gelir. 

Şarküterilerden sandviç, çeşitli salatalar, olgunlaşmış peynir (Olomouc peyniri) veya 

Prag jambonundan bahsedebiliriz 

Çek birası dünyaca ünlüdür ve uzun bir geleneğe sahiptir. Çekler birayı ulusal bir içki 

olarak görürler. En ünlüsü Pilsner Urquell ve Budweiser Budvar'dır. Çekler dünyanın 

en büyük bira içicileridir. Yılda kişi başı 151 litre bira tüketirler.. 

 Çek Cumhuriyeti'nde, özellikle Güney Moravya'da çok sayıda bağ bulunmaktadır. 

Çek şarap üreticileri yılda 550 000 hektolitre şarap üretmektedir. Moravian beyaz 

şaraplarının kalitesi, önemli uluslararası ödüllerin kanıtladığı gibi dünyanın en 

üstünde yer alır. Bu bölgenin ilginç alanı ise şarap mahzenlerinin küçük köyleridir. 

Şaraba ek olarak bir diğer favori Çek hediyelik eşyası da bir kaplıca şehri olan 

Karlovy Vary den gelen bittersweet bitkisel likörüdür. 

 
  Diyet, kalitesi ve dengesi de yaşam tarzının önemli bir parçasıdır. 
 
Çek Cumhuriyeti için olumlu olan şey, yağ, domuz eti ve sığır eti ve yumurta 

tüketimini azaltma eğilimidir. Bununla birlikte, hala kızarmış yemekler ve tatlı 

içeceklerin büyük bir popülaritesi var. Diyette meyve ve sebzelerin diğer Avrupalılara 

oranla daha az payı vardır. Genç kuşaklar özellikle fast food lokantalarda yemek 

yemeyi severler.
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Bazı bağlantılar var, örneğin yüksek öğrenim sahibi kişiler daha sağlıklı besleniyorlar. 
Ayrıca, sosyal olarak dezavantajlı gruplar için finansman eksikliği, bazı durumlarda 
daha ucuz ama daha az kaliteli bir diyetle sonuçlanır. 
 
 

 İNSANLARIN DÜŞÜNCE TARZI 

 Çek mizacı çok çeşitlidir, ancak temel karakter özelliklerini özetlemek mümkündür. 

Çekler her zaman küçük bir ulustu. Birkaç kısa dönem dışında Çek ülkesi daima 

başkası tarafından yönetilen daha büyük birimlerin bir parçasıydı. Kurtuluş 

17.11.1989'a geldi (Kadife Devrim - ulusal tatil). Bununla birlikte, demokrasi ve 

özgürlüklerin başlangıcı ile birlikte, kendileri için daha büyük bir sorumluluklar geldi.. 

Tüm tarihsel olaylar, Çeklerin karakterinin gelişiminde belirgin bir etkiye sahiptir. 

Çekler tipik Orta Avrupalılar olarak düşünülür. Ulus olmaktan ve Çek tarihi üyesi 

olmaktan gurur duyarlar. Buna ek olarak, sanat, edebiyat, spor, bilim ve teknoloji 

alanlarında Çek kişilikleri ile gurur duyarlar. 

Esneklik, yaratıcılık, uyarlanabilirlik, Çeklerin gurur duyduğu niteliklerdir. Çekler için 

bilmediği neredeyse her şeye karşı genel bir güvensizlik vardır. 

Çekler paralel olarak çok şey yapabilir ve öncelikler sıralamasını güncel önemine ve 

doğaçlama becerilerine güvenerek değiştirebilir. 

Çekler çoğunlukla genel kurallar koymamaya eğilimlidir, yasayı nasıl atlayacakları 

hakkında düşünmek yaygındır. 

Dostluk, Çekler için önemlidir, belirli insan ilişkilerine ve onlardan kaynaklanan iyi 
duygulara önem vermektedirler. 

Çekler, doğrudan karşı karşıya kalmanın ve kendi sorunlarından bahsetmenin nahoş 
olduğu bir ulus olarak nitelendiriliyor. Çatışmaları önlemeyi tercih ediyorlar. Bir çatışma 
olabilecek bir durum olsa bile, onu çözmeyi tercih etmeyeceklerdir. Çatışma kaçınılmaz 
olduğunda sessizce gerçekleşebilir veya yüksek olabilir ve ilişkinin sona ermesine 

neden olabilir. Kendine güvenen çok az sayıda Çek var. 
 

 SPOR, EĞLENCE 
 
 
Çek Cumhuriyeti'ndeki çalışma saatleri günde 8 saat, haftada 5 gün olarak 
belirlenmiştir. Serbest zamanları çoğunlukla hafta sonları günde yaklaşık 6,5 saattir. 

 
Çeklerin günde ortalama 2 saat harcadığı en popüler aktiviteler arasında TV izlemek, 
PC'leri ve diğer medya araçlarını kullanmak, çeşitli spor etkinliklerini izlemek ve 

okuma yer alıyor.
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 Günde yaklaşık bir saat, aile ya da arkadaşlarla, gezip, köpekleri yürütmekle 
geçirilir. Çeklerin% 90'ı zamanını kişisel hobilerine ayırır. Genç nesil, son 
zamanlarda bitki veya yaratıcı faaliyetler gibi daha geleneksel yollarla vakit geçirmek 
için geri döndü. 

 
 Otuz yaşın altındaki gençler genellikle müzik dinler, internette çeşitli videoları izler, 
konserlere, sinemalara ve restoranlara giderler Spor yaparlar ya da mesleki ve dil 
becerilerini geliştirmek için  daha fazla zaman harcarlar. 

 
Alışveriş merkezlerinde alışveriş yapmak hala popülerdir. 

 
Kadınlar erkeklerden daha çok dergi ve kitap okumakta, tiyatrolara, sergilere ve halk 
kütüphanelerine gitmekte ya da klasik müzik konserlerine katılmaktadırlar. Erkekler 
hobilerine ve spora daha fazla zaman harcıyor. 
 
Çeklerin yaklaşık% 60'ı yaz tatillerinde mali ve güvenlik nedenleriyle yurtdışına 

çıkmıyor. Yaz aylarında bisiklet ve yürüyüş çok popüler. Çekya dışında çoğunlukla 
Hırvatistan, İtalya, Bulgaristan, Mısır, Türkiye 1000 eurodan fazla haracamak 
istemeyen aileler için popüler sahil ülkeleri. Kışın kayak tatili severler, ancak kayak 
malzemeleri, kayak pistleri ve konaklama masraflarının yüksek olması sebebiyle 
daha zengin aileler bunu göze alabilir. 

 
 

 
Kaynakça: 

 
1/ Křížková, Alena (ed.), Radka Dudová, Hana Hašková, Hana Maříková.2005.Kombinace pracovního a 

rodinného života v ČR: politiky, čas, peníze a individuální, rodinné a firemní strategie.Sociologické studie / 

Sociological Studies 05:04.Praha:Sociologický ústav AV ČR. 

 
2/ MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2015. 

Pedagogika (Grada). 
 

3/ NOVÝ, Ivan a Sylvia SCHROLL-MACHL. Interkulturní komunikace v řízení a podnikání: česko-německá. Vyd. 

1. Praha: Management Press, 2007. 

4/ NOVÝ, Ivan. Interkulturální management: lidé, kultura a management. Praha: Grada, 1996. 

5/ ŠPAČEK, Ladislav. Etiketa - Moderní etiketa pro každého. Praha: Mladá fronta 2017. 

6/ Education. Available from: https://cs.wikipedia.org/wiki/Školství(2018-02-14) 
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7/ Education. Available from:http://www.vysokeskoly.cz/clanek/zebricek-o-jake-obory- je-nejvetsi-zajem-a-

upatneni-absolventu(2018-02-14) 

8/ Mentality. Available from:https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidská_rasa(2018-02-14) 
 

9/ People. Available from: https://www.czso.cz/csu/czso/evropane_a_jejich_jazykove_znalosti(2018-02-14) 

10/ Comunication. Available from: https://cs.wikipedia.org/wiki/Čeština(2018-02-14) 11/ Food. Available 

from:https://cs.wikipedia.org/wiki/Česká_kuchyně(2018-02-14) 12/ People. Available from: www.csu.cz(2018-02-

14) 

13/ People. Available from: http://www.promenyceskespolecnosti.cz/aktuality/aktualita22/Jak_Cesi_travi_cas_TK 

_20-06-2016.pdf.(2018-02-14) 
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http://www.czso.cz/csu/czso/evropane_a_jejich_jazykove_znalosti(2018-02-14)
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II. ÇEK CUMHURİYETİNDE 

SAĞLIK HİZMETLERİ 

1. ÇEK CUMHURİYETİNİN SAĞLIK SİSTEMİ 

2. SAĞLIK, HASTALIK, KORUNMA 

3.  ÇEK CUMHURİYETİNDE SAĞLIK HİZMETİ 

ORGANİZSAYONU 

4. EVDE BAKIM 

5. SAĞLIK HİZMETİNE ULAŞILABİLİRLİK 

6. ÇEK CUMHURİYETİNDE HEMŞİRE BAKIM SİSTEMİ 

7. ÇEK CUMHURİYETİNDE RUHANİ BAKIM 

8. ÇEK CUMHURİYETİNDE HASTA HAK VE 

ZORUNLULUKLARI 

9. HASTANELERDE GÜNLÜK REJİM 

10. SAĞLIK BAKIM UZMANLARI 

11. SAĞLIK VE HEMŞİRELİK BAKIMININ ÖZEL 

ALANLARI 

 

a, ölüm,palyatif bakım 

 b, ötenazi 

c, ölüm,otopsi 

d, hamilelik,doğum 

 e, çocuk bakım 

f, kürtaj 

g, kan nakli 

h, organ nakli,organ bağışı 
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1. ÇEK CUMHUTİYETİNİN SAĞLIK SİSTEMİ 

 

 SAĞLIK BAKIM SİSTEMİ TİPİ VE FELSEFE / İLKELERİ 

Çek Cumhuriyeti'nde, nüfusun sağlık bakımı devlet politikasının önemli bir 

parçasıdır ve sağlanması Çek Cumhuriyeti Anayasasında güvence altına 

alınmıştır. "Herkesin sağlığa kavuşma hakkı vardır."diyen Temel Haklar ve 

Özgürlükler Bildirgesi'ni içeriyor. Ülke vatandaşları için bu anayasal hak, Çek 

Cumhuriyeti tarafından, 48/1997 tarihli Eylem Yasası uyarınca çalışan bir kamu 

sağlık sistemi vasıtasıyla yerine getirilir. (Halk Sağlığı Sigortası Kanunu). 

Çek Cumhuriyeti'ndeki sağlık sistemi Avrupa'da benzersiz değildir ve genellikle 

dayanışma ilkesine dayanan Avrupa sigorta sisteminin modelleri arasında yer 

alır. Bu, Çek Cumhuriyeti sakinlerinin, devlet tarafından oluşturulan kurallara 

göre sigorta fonlarına katkıda bulunmakla yükümlü oldukları ve hastaların 

ihtiyaçlarına göre daha sonra sağlık hizmetlerinin ödeneceği anlamına 

gelmektedir 

Sağlık sisteminin konuları 

 

Çek sağlık sistemi üç başlık üzerine kurulmuştur: 

 

• sağlık sigortası mükellefi 

 

• sağlık sigortası şirketleri 

 

• sağlık hizmeti sağlayıcıları 

 

Finansman sistemi 

 

Çek Cumhuriyeti'nde sağlık sigortası ödemek zorunluluğu 

 

  Çek Cumhuriyeti topraklarında sürekli ikamet edenlere ve çocuklarına –

yabancılar da dahil (daimi ikamet iznine sahip yabancılar). 

 Çek Cumhuriyeti'nde daimi ikamet etmeksizin, yabancıları da içine alan, 

merkezi Çek Cumhuriyeti'ndeki işverenin çalışanları 

 Daimi ikamet için başvuruda bulunan yabancılardan doğan çocuklar  

 Sığınmacılar - sığınma kararının süresi boyunca Çek Cumhuriyeti 

topraklarına sürekli ikamet etme hakkına sahiptir. Sığınma talebinde 

bulunanların çocuklarının sığınma veya diğer ikamet tayinleri karara 

bağlanıncaya kadar halk sağlığı sigortası amacıyla daimi ikamet iznine 

sahip yabancı olarak kabul edilir 

 Geçici koruma veya ikamet toleransı amacıyla vizeye sahip yabancı 

uyruklular.
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Ödeme şekilleri ve prim tutarı 
 
Prim% 13,5 olarak belirlendi. Çalışanlar için işveren% 9, çalışanın ise brüt ücretin% 

4.5'ini sağladığı belirtir. Bağımsız çalışanlar, devletin belirlediği asgari bir miktarla 

(asgari değerlendirme tabanı olarak adlandırılan) geçen yıl brüt karlarının % 13,5'ini 

ödüyorlar. 2017 yılı için minimum para yatırma tutarı 1906 SZK'dir. Bu miktar Çek 

Cumhuriyeti'ndeki ortalama ücret artışına göre her yıl değişmektedir ve bu nedenle 

serbest meslek sahipleri için minimum geri ödeme seviyesi izlenmektedir. Çek 

Cumhuriyeti'ndeki üçüncü olası sağlık sigortası mükellefi devlettir. Aşağıdaki 

durumlarda ödeme yükümlülüğünü üstlenecektir: 

      26 yaşın altındaki .çocuklar ve öğrenciler  

 

 emekliler 
 

 Analık izninde olan kadınlar 
 

 işsizler 
 

 Sosyal ihtiyacı olan insanlar 
 

 Mahkumlar 
 

 Sığınmacılar 
 

Devletin bu kişilere vergiye tabi kazançsız ödenen prim miktarı, bir önceki yılın 

asgari ücretinin% 13.5'idir. 2016'da Çek Cumhuriyeti'ndeki asgari ücret 9 900CZK 

idi, bu nedenle 2017'deki devlet sağlık sigortası 1 337CZK'dı. Sağlık sigortası 

ödemeleri sağlık sigortası fonlarına ödenir. Çek Cumhuriyeti'nde şu anda 9 sağlık 

sigortası şirketine sahibiz: 

        Genel Sağlık Sigortası Şirketi VZP 
 
     • Çek Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sağlık Sigortası Kurumu ZPMVČR 
• Çalışan Sigorta Şirketi Škoda ZPŠ 

 

• VoZP Askeri Sağlık Sigortası Şirketi 
 
• Kardeş Nakit Hazine-RBPZP Sağlık Sigortası Şirketi 
 
• Bankalar, sigorta şirketleri ve inşaat sektörü çalışanları için meslek hastalık sigortası 
şirketi OZP 
• Çek Endüstriyel Sağlık Sigortası Şirketi ČPZP
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 Çek Cumhuriyeti sağlık geri ödeme yöntemleri: 

 

Sağlık hizmeti sunucuları (hem ayakta hem de yatarak tedavi hizmetleri) sigorta 
fonlarından ödenmektedir. Sigorta sağlayıcıları, yeterli kaliteli bakım sağlamak için 
verilen hizmetler için geri ödeme şeklini ve miktarını belirlemek için bir sözleşme 
imzalarlar. 

Sağlanan sağlık bakım yelpazesi 
 

Çek Cumhuriyeti'ndeki sigortalı her kişinin ücretsiz sağlık hizmeti alma hakkı vardır. 

Bu bakımın kapsamı şunları içerir: 

• Ayakta tedavi ve kurumsal bakım 

 

• Ambulans 

 

• Hastanın düzenleyici ücretini ödeyerek acil tıbbi yardım 90CZK  

(Acil bakımın süresi, cumartesi / pazar günleri veya tatil günlerinde 24 saat ve saat 17: 
00-07: 00 arasındaki çalışma günleri için geçerlidir.) 
• Uzun süreli profesyonel bakım 

 • Önleyici bakım 
 
• İlaçlar (her ilaç grubu için biri ücretsiz, diğer ilaçlar da hastanın mali 
katkılarıyla sağlanır) 
• Diş bakımı - sadece temel malzeme, genellikle hasta daha fazla bakım için 
para ödüyor 
 
• Kaplıca tedavisi 
 
• Hastaların acil servislerle taşınması 
 
• Ölenlerin kontrol edilmesi 

 
 
Sağlık sigortası kapsamına girmeyen sağlık hizmetleri hastanın kendisi tarafından 
karşılanmalıdır: 
• Standart tıbbi ve hemşirelik faaliyetlerinin üstünde 
 
• Yalnızca terapötik nitelik taşımayan bazı performanslar (çeşitli tıbbi referanslar, 
sertifikalar, beyanlar, vb.) 
 

Kaynakça: 

1/ Listina základních práv a svobod. Dostupné z: 
https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html (2018-02-14) 

2/ Systém a organizace zdravotní péče. Dostupné z: 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 zdravotnických studií, 2017. 

http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
http://www.domavcr.cz/rady-
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2. ÇEK CUMHURİYETİNDE SAĞLIK, HASTALIK VE KORUNMA 

 
Çek toplumunda en değerli ilkeler aileler, sağlık, sağlıklı çevre, yaşam doyumu ve 
eğitimdir. 

 
 

 ÇEK NÜFUSUNUN DEĞER ORYANTASYONU & HASTALIK VE SAĞLIK 

ALGISI 

Sağlık ve Hastalık 

 
Çek Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Stratejisi, 1993 yılından üyesi olduğu Dünya Sağlık 

Örgütü'nün ilkelerine ve hedeflerine uygun olarak hazırlanmıştır. Buna göre, sağlık ve 

hastalık terimleri tanımlanmıştır: 

      "Sağlık sadece hastalığın olmaması değil fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak iyi 

olma durumudur." 

"Hastalık, dışsal veya içsel etkiler nedeniyle organizmanın homeostazı bozulmuş 

veya bir organın veya bütün sistemin yapısının veya fonksiyonunun ihlal edildiği 

bir durumdur" 

Çek Cumhuriyeti Bilim Akademisi Sosyoloji Enstitüsünün Kamuoyu Araştırmaları 

Merkezi tarafından yapılan bir ankete göre, vatandaşlar sağlığı hayatlarının en yüksek 

değeri olarak algılamaktadır. 

 

• Mutlu bir aile / ortak yaşam için 

 

• Sağlıklı olarak ve sağlıklı bir ortamda yaşamak 

 

• İnançlarına göre özgürce yaşamak 

 

Çek Cumhuriyeti vatandaşlarının sağlıklarını en yükseklerden biri olarak görmelerine 

rağmen, tabii ki, özellikle genç nesiller için, genellikle bir sorun olarak algılanıyor. 

Sağlık ve korunma ihmal edilir ve sağlığın korunması için girişim yeterli değildir - 

bazı hastalar hala hastalık sorumluluğunu sağlık meslek mensuplarına devretme 

eğilimindedir. Bununla birlikte, Çek Cumhuriyeti'ndeki sağlık eğitimi ve sağlık 

programları sayesinde, insanlar sağlıklarının bakımı konusunda daha aktif 

davranıyorlar. 
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Çek Cumhuriyeti'nde koruyucu sağlık sistemi 
 
Şöyle ayrılmıştır: 
 
        • Birincil: Hastalık henüz ortaya çıkmadığı bir zamanda sağlığı korumak ve 
geliştirmek için yapılan etkinliklere odaklanır. Toplum sağlığı etkinlikleri, sağlık eğitimi, 
zorunlu aşılama vb. 

       • İkincil: Risk gruplarına ve hastalık riski altındaki bireylere odaklanır. Tehlike 
altındaki kişileri arama ve hastalıkların erken teşhisi yapma özelliğine sahiptir. Bunlara 
önleyici muayene ve muayene taramaları dahildir. 

 
      • Üçüncül: Komplikasyonların önlenmesine, daha önce meydana gelen hastalık 
durumunun bozulmasına odaklanır. Örneğin, telafi edici yardımlar veya rehabilitasyon 
ve eğitim alanlarının önleyici araçlarını içerir. 
Çek Cumhuriyeti'nde önleme, nispeten sofistike bir önleyici muayene sistemi içerir; 
bunlar sağlık sigortası kapsamındadır. Bu sistem, kötü muamele görmüş ve geç 
keşfedilen vakalar kadar maliyetli olmayan başlangıç aşamasındaki ciddi hastalıkların 
erken tespitine dayanır. Gebelik ve çocukluk döneminde koruyucu bakıma ek olarak, 
koruyucu sistem ayrıca yetişkin önleyici muayeneleri de içerir. Sigorta şirketi iki yılda bir 
kez kontrolü ödüyor. Bu, hematolojik ve biyokimyasal muayene, fizyolojik 
fonksiyonların ölçümü ve değerlendirmesi (tansiyon, nabız, nefes ve EKG), vücut kütle 
indeksinin hesaplanması deri muayenesi, işitme ve göz muayenesi, mamografi (45 yaş 
kadınlar), gizli kanama (50 yaşından itibaren). Diş kontrolleri de önleyici muayene 
sistemine dâhildir. Bunlar yılda iki kez 18 yaşın altındaki çocuklar için, yılda bir kez 
yetişkinler için geri ödenmektedir. Diş ve diş eti durumunun değerlendirilmesi, hijyen, 
dişlerdeki anormalliklerin tespiti. Koruyucu bakımın son önemli alanı, sitolojik, 
bakteriyolojik ve virolojik muayene de dâhil olmak üzere yılda bir kez 15 yaşından 

itibaren kadınlar için yapılan jinekolok muayeneleridir. 
 

Kaynakça: 1/ MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví. 2., aktualizované vydání. Praha: 

Grada, 2015. Pedagogika (Grada). 
 

2/ MÜLLEROVÁ, Dana a Anna AUJEZDSKÁ. Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví. Praha: 

Karolinum, 2014. 

3/ NĚMEC, Jiří. Principy zdravotního pojištění. Praha: Grada, 2008. 

 
4/ ŠULCOVÁ, Margaréta. Veřejné zdravotnictví: učební texty pro zdravotnické obory. Ústí nad Labem: Univerzita 

Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2017. 

5/ Zákon o péči o zdraví lidu: úplné znění zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, po novele zákonem č. 
356/2003 Sb. (platnost k 1.1.2004). Český Těšín: Poradce, 2004. 
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3. SAĞLIK BAKIM SİSTEMİ ORGANİZASYONU 

 

 SAĞLIK BAKIM TÜRLERİ &SAĞLIK SERVİS SİSTEMİ VE 

ÖZELLİKLERİ  

Çek Cumhuriyeti'nde hem devlet hem de devlet dışı sağlık tesisleri bulunmaktadır. Bu 

tesislerin hepsinin, kural olarak, sağlık sigortası şirketleri ile sağlık bakımının 

sağlanması ve geri ödenmesi için bir sözleşme vardır ve bu nedenle doğrudan geri 

ödemeden sağlık hizmeti sağlayabilir. Çek Cumhuriyeti'ndeki sağlık hizmetleri, bir 

devlet ve devlet dışı sağlık tesisleri sistemi tarafından sağlanmaktadır. Bu sistem 

aşağıdakilerden oluşur: 

Ayakta tedavi hastasının öncelikli imkânları 

 

Uygulayıcılar: Hastalar GP seçip kayıt yaptırıyorlar. Kayıt, hekimi hastaya devam eden 

bakım hizmeti sağlamayı zorunlu kılar (ziyaret hizmetleri de dâhil olmak üzere temel 

bakım). Doktor yeni bir hastayı yalnızca tamamen dolu olmak nedeniyle reddedebilir. 

Doktor acil bakımı reddetmemelidir. Sigortalı kayıt işlemini ve dolayısıyla doktoru üç ay 

sonra değiştirebilir. 

 

Sözleşmeli sağlık sigortasına katkıda bulunanların doktorlarla kayıtları yoktur.. 

Onların tedavisi sözleşmeli doktorlar ya da sağlık sigortasının sözleşmeli olduğu 

sigorta şirketinin sağlık kuruluşları tarafından yapılmaktadır!!!!  

 

        Ayakta profesyonel bakım 

 

 Çek Cumhuriyetinde uzman bir doktor pratisyen hekim tavsiyesi olmadan da ziyaret 

edilebilir. 

       Kurumsal (yatarak tedavi) Bakım 

 

Hastalığın doğası gerektiriyorsa, bir birinci basamak hekimi veya poliklinik uzmanı 

hastaneye kaldırılmasını ve hastanede bakımı önerir. Sağlık kuruluşunun türü 

hakkında hasta bilgilendirilir ve hastanın istediği performans veya bakıma ilişkin bir 

sağlık kuruluşuna danışmanlık ve karar verme seçeneğine sahiptir. Tesisten taburcu 

edildikten sonra hasta, pratisyen hekimden bir tıbbi rapor (hastaneye kaldırma seyrini 

ve sonuçları ile diğer prosedürlerin önerileri) alır. Hastaya aynı zamanda üç gün 

boyunca ilaç verilir. 
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        Acil ve kurtarma hizmeti 
 

Sağlık hizmeti, çalışma saatleri dışında ani bir hastalık ve kaza durumunda veya 

doktorun bulunmaması durumunda bile Çek Cumhuriyeti'nde sağlanmaktadır. 

Acil servis, Çek Cumhuriyeti'nde konuma göre bir karaktere sahiptir. Büyük 

şehirlerde, bir acil tıbbi acil servis vardır. Daha küçük yerlerde, birbirlerini temsil eden 

ayakta tedavi doktorlarıyla işbirliği vardır. Acil tedavi, hastanın yanında 90Kč / 24 

saat ücretiyle birlikte finanse edilir. 

Hastanın doktora taşınamayacağı ani şiddetli hastalıklar ve durumlar için ve hızlı bir 
tedavi ve tıbbi bir tesise ulaşımın gerekli olduğu durumlar için, Çek Cumhuriyeti'nde 
bir Kurtarma Servisi kuruludur ve ücretsiz özel telefon hattı ile aranabilir :155 veya 
112 (burada ayrıca İngilizce ve Almanca iletişim kuruyorlar) 

 

       Eczane hizmetleri 
 

 Tıbbi bir reçete (sigorta kapsamındaki veya ek ödemeli ilaçlar) esas alınarak ilaçlar 

ve tıbbi cihazlar sunmaktadır ve reçetesiz ise hasta kendisi öder. 

   Çıkarılan tıbbi reçetenin geçerlilik süresi sınırı vardır: 
 
• Acil durum reçetesi 24 saat boyunca geçerlidir. 
 
• Antibiyotikler reçetesi 5 gün süreyle geçerlidir 
 
• uyuşturucu ilaç reçetesi 3 gün geçerlidir 
 
• Diğer reçeteler genellikle 1 hafta geçerlidir 

 

Bu sürelerin bitiminde reçete geçersiz kılınmıştır. Bir eczanede ilaç bulunmuyorsa, 
eşdeğer etkililiğe sahip başka bir tıbbi ürün de aynı şekilde verilebilir. 

 

       Stomatoloji uygulamaları (Stomatoloji, baş ve boyun anatomisi ve hastalıkları, diş cerrahisi, diş ve yüz 

ortopedisi (ortodonti) konusunda eğitim gerektiren bir uzmanlık dalıdır. Stomatologlar, ayrıca ağız ve diş muayenesi, 
röntgen incelemeleri ve protezler konusunda da eğitim görürler.) 
 

  Hastaya halk sağlığı sigortası ile tamamen kapsanan bir tedavi sunmak bir doktorun 

görevidir. Bu performansların tümü, ilgili dönem için geçerli geri ödeme bildiriminde 

yer almaktadır. Bu, standart materyalleri kullanarak tanı ve terapötik prosedürlerin bir 

listesidir. Bu tedaviler için, hasta ilave ödeme yapmaz. Doktor hasta için ek bir ücret 

talep etmez. 
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Doktor, yukarıdaki standart dışı materyalleri kullanarak bir tedavi önerebilir. Bu tedavi 

artık genel sağlık sigortası kapsamına girmez, hasta öder. Bu performansların 

fiyatları, ameliyatın bireysel bir hesaplamasına dayanarak hesaplanır. Hastanın 

tedaviden önce performans masrafıyla bilgilendirilmesi hakkı vardır. 

Hastaneler genellikle hem yatarak hem ayaktan bakım sağlar. Genel olarak, yönetici 

olan kişi hastaneden sorumludur. Hastane, ekonomik bölümler, personel bölümü, 

teknik geçmiş, bireysel bölümler, laboratuvarlar, hastane eczanelerinden oluşur. 

Hastanelerin bireysel bölümleri disiplinlerarasıdır. Hekimler mümkün mertebe iyi bakım 

sağlamak için diğer bölümlerle etkileşim kurarlar. Hastanelerin bölümleri aynı zamanda 

standart ve uzman bakım bölümlerinden oluşmuştur. Standart birimler hayat riskine 

sahip olmayan hastalara bakım sağlar. 

Hemşirelik bakımı genellikle bir grup veya fonksiyonel bakım sistemi tarafından 
sağlanmaktadır. Grup bakımında hemşireden bir grup hasta sorumludur. Fonksiyonel 
bakımda, hemşireler tüm hastalarda yaptıkları performansa göre bölünür. Uzmanlaşan 
yataklar yoğun (hayati tehlike arz eden hayati fonksiyonları olan hastalar, gerekli 
izleme) ve ara bakım (gözetim altında dengelenmiş yaşam fonksiyonları) üzerine 
odaklanmaktadır. En özel bakım, birden fazla yaşam fonksiyonuna sahip hastaların 
başarısız olduğu anesteziyoloji resüsitasyon bölümlerinde sağlanır. Burada bireysel 
bakım sağlanır (hasta ile bir hemşire arasında). 

Kaynakça: 

 
1/ Typologie zdravotních služeb. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/dokumenty/typologie-zdravotnich-

sluzeb_2131_1065_3.html ( 2018-02-14) 

2/ Druhy zdravotní péče. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/druhy zdravotni-

pece_2627_22.html ( 2018-02-14) 

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

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

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

4. EVDE BAKIM 

 ÇEK CUMHURİYETİ’NDE EVDE BAKIMIN ÖZELLİKLERİ 

    1990 yılından beri evde bakım, Çek Cumhuriyeti'nde sağlık ve sosyal bakımın 

ayrılmaz bir parçası olmuştur. Her sigortalının evde bakım hakkı vardır. Bu 

sağlık sigortası kapsamındadır. Evde bakım, müşteriye kendi sosyal ortamında 

gerekli görevleri sunmaktadır. Sağlık, sosyal ve laik bakımı birleştirir.  

Çek Cumhuriyeti'nde evde bakım & Evde bakımda hemşirenin görevleri ve içeriği

http://www.mzcr.cz/dokumenty/typologie-zdravotnich-sluzeb_2131_1065_3.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/typologie-zdravotnich-sluzeb_2131_1065_3.html
http://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/druhy-


 
38 

    Evde bakımın maksimum süresi günde 3 kez 1 saattir. Sağlanan hizmetler 

şunlardır: fizyolojik fonksiyonların izlenmesi, biyolojik materyalin alınması, deri 

kusurlarının tedavisi, ilaç tedavisi, ilaç, insülin eğitimi, self servis eğitimi, klikzma, 

üretral kateter bakımı, stoma tedavisi vb. Sadece profesyonel hemşire olmayan, tam 

kapsamlı hemşirelik bakımını üstlenebilen nitelikli hemşireler evde bakım yapabilirler. 

Çek Cumhuriyeti'ndeki bazı ajanslar ayrıca kişisel hijyen yardımı, gıda sağlama, gıda 

yardımı vb. Hizmetleri de içeriyor. Bu hizmetler sosyaldir, müşterinin kendisi veya 

devletten aldığı toplumsal katkı ile ödenir. 

 

Düşkünler evi bakımı 

 
 Son zamanlarda, evde bakım hizmeti için artan bir ihtiyaç var (Çek Cumhuriyeti'nde 

15 tane var). Bu hizmet, her yaştan tedavi edilemeyen hasta birey için tasarlanmıştır. 

Bakım, bir yandan, hastaların mevcut sağlıklarına ve ihtiyaçlarına göre sağlık 

hizmetleri sağlarken psikolojik hizmetler de sunar.. Hizmetler hem hastayı hem de bir 

kişinin ölümünden sonra bakım da dâhil olmak üzere aileyi ilgilendirir. Bu hizmet, 

çocuklara uzmanlaşmış hafifletici bakım sağlayan tek servistir.. Evde bakım hizmeti 

kısmen hastanın veya ailesinin sorumluluğundadır. 

Kaynakça: 

1/ Typologie zdravotních služeb. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/dokumenty/typologie-zdravotnich-

sluzeb_2131_1065_3.html ( 2018-02-14) 

2/ Druhy zdravotní péče. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/druhy zdravotni-

pece_2627_22.html ( 2018-02-14) 

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

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

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

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

 
5/ LENOCHOVÁ, E., BLINKOVÁ, M. Hospicová a paliativní péče. Sestra. 2008, č. 12, s. 47-48 

 

5. ÇEK CUMHURİYETİ'NDE SAĞLIK İŞLEMİNİN SAĞLANABİLİRLİĞİ 
 

 ZAMANIN KULLANILABİLİRLİĞİ & YEREL / COĞRAFİ ULAŞABİLİRLİK 

 
Çek Cumhuriyeti'ndeki sağlık hizmetlerinin zamanı ve yerel mevcudiyeti yasal norma 
göre belirlenir. Çek Cumhuriyeti'ndeki sigortalı her vatandaşın sağlık garantisi vardır

http://www.mzcr.cz/dokumenty/typologie-zdravotnich-sluzeb_2131_1065_3.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/typologie-zdravotnich-sluzeb_2131_1065_3.html
http://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/druhy-
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 Kanun, sağlık hizmetlerinin sağlanması için zaman sınırlamaları belirlemektedir. 

Kanun, hastanın ikamet ettiği yerden ambulans uzmanlarına ve sağlık kuruluşlarına 

kadar her vatandaşa bireysel sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini garanti eden 

maksimum seyahat süresini belirlemektedir 

      Genel pratisyen hekim, diş hekimi, diş hekimi, jinekolog, eczane: 35 dk. 

 

• Temel uzman bölümler (ameliyat, diyabetoloji, dahili): 45 dakaya kadar 

 

• Daha uzmanlaşmış bölümler (kalp cerrahisi): 60 ila 120 dakika 

 

• Temel alanlarda yatak bakımı: 60 dakaya kadar 

 

• Diğer uzmanlık alanlarında yatak bakımı: 180 dakikaya kadar 

 

• kurtarma hizmeti süresi: bildirimden itibaren 20 dakika içerisinde 

 

• Ek olarak kanun, akut olmayan (planlanmamış) tıbbi prosedürler ve muayene için 

maksimum zaman sınırı belirlemektedir: 

• Kalça replasmanı: 52 hafta içinde 

 

• katarakt cerrahisi: 30 hafta içinde 

 

• endoskopik muayene: 4 hafta içinde 

• manyetik rezonans görüntüleme: 5 hafta içinde  

Kaynakça: 

1/ Dostupnost zdravotních služeb. Dostupné z: www.lkcr.cz/.../307-2012-o-mistni-a- casove-dostupnosti-

zdravotnich-sluzeb-100482....(2018-02-14) 

2/ Dostupnost hrazených služeb. Dostupné z: 

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

_3440_29.html (2018-02-14) 

 
Finansal kullanılabilirlik (ayrıca bkz. "Finansman sağlığı bakımı") 
  

 
5.  ÇEK CUMHURİYETİ’NDE HEMŞİRELİK BAKIM SİSTEMİ  

 
 ÇEK CUMHURİYETİ’NDE MEVCUT HEMŞİRELİK BAKIM KAVRAMI 

 
Hemşirelik aktif olarak araştırma üzerine yoğunlaşmış ve hem hastanın hem 

sağlıklının ihtiyaçları üzerine yoğunlaşmış ayrı bir disiplindir. Hemşirelik bakımı, 

bireylerin, ailelerin ve ortak bir çevreye sahip kişilerin sağlığını önleme, sürdürme, 

destekleme ve onarmayı amaçlayan bir dizi profesyonel faaliyettir. Ayrıca, tedavi 

edilemez derecede hasta için bakım içerir. Mevcut hemşireliğin karakteristik bir 

özelliği, bir bireyin sağlıkla ilişkili ihtiyaçlarını veya hastalık zamanında ortaya çıkan 

ihtiyaçları göz önünde bulundurarak bireyselleştirilmiş bakım sunma çabasıdır.

http://www.lkcr.cz/.../307-2012-o-mistni-a-
http://www.mzcr.cz/KvalitaABezpeci/obsah/dostupnost-hrazenych-sluzeb-
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Hemşirelik bakımı, farklı yeterlilik düzeyindeki sağlık profesyonellerinden oluşan bir 
hemşirelik ekibi tarafından sağlanmaktadır. Yetkinlikleri, eğitim ve uzmanlık düzeyine 
göre tanımlanır. Sağlık kuruluşları, sağlama ve değerlendirme kriterlerini belirleyen 
hemşirelik bakım standartlarını geliştirmiştir. 

 ÇEK CUMHURİYETİ’NDE HEMŞİRELİK BAKIM SİSTEMLERİ 

 
Çek Cumhuriyeti'ndeki güncel kavram, hemşirelik süreci yöntemini hemşirelik 

personelinin çalışmalarında kullanmayı amaçlamaktadır. Hemşirelik teşhisi 

oluşturmak için standart NANDA sınıflandırmaları kullanırız. Ancak hala hemşirelik 

sürecinde karmaşık bir çalışmanın başındayız. Hemşirelik süreci, yüksek öğrenim 

kurumlarının ve üniversitelerin tıp öğrencileri için öğretime dahildir. Çoğu kuruluşta 

hemşire bakımı hemşirelerin vardiya usulü çalıştığı,bir grup hasta ile ilgilendiği  grup 

bakım sistemi aracılığıyla sağlanmaktadır. Bazı kuruluşlar "ana hemşire" veya "kilit 

personel" sistemini de kullanmaktadır. Bu hemşire hasta için hemşirelik sürecini 

planlamakla birlikte diğer hastalar için de sorumludur. Hemşirelik ekibinin tamamı, 

planlanan hemşirelik sürecine katılır. Bu sistem, daha çok uzun süreli hasta 

konaklamalarında kurumlarda kullanılır. Her hasta için tıbbi ve hemşirelik 

dokümantasyonu mevcuttur. Yazılı ve kısmen de elektronik biçimdedir. 

Dokümantasyondaki her kayıt, bunu yapan kişi tarafından imzalanır. 

Kaynakça: 

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

Pavla PAVLÍKOVÁ a Irena NERUDOVÁ. Základy ošetřování nemocných: obecná 

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

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

Grada, 2009, Sestra. 

3/VYTEJČKOVÁ, Renata a Alena ŠAFRÁNKOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I: obecná část. 1. 

vyd. Praha: Grada, 2011 

 
 

6. ÇEK CUMHURİYETİ’NDE RUHSAL BAKIM 
  

 ÇEK CUMHURİYETİ’NDE RUHSAL BAKIMIN BAŞLANGIÇ NOKTALARI 

VE ÖZELLİKLERİ 

    Çek Cumhuriyeti'ndeki tıp ve hemşirelik bakımı bir insana bütünsel bir yaklaşıma 

dayanmaktadır. Yalnızca bedensel, zihinsel ve sosyal varlık seviyesinde değil, aynı 

zamanda ruhsaldır ve hastaların ihtiyaçlarını karşılama çabaları ile algılanır.
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Mevzuat 
 

     Ruhsal hizmetleri temin etmek için yasal çerçeve 

  
Çek Cumhuriyeti Anayasası ve 2/1993 sayılı Temel Haklar ve Özgürlükler 

Bildirgesine göre Madde 15 ve 16'da her kişinin din özgürlüğü hakkını vardır. Ve 

insanın kendi dinini veya inancını bireysel olarak ya da diğer kişilerle birlikte, özel 

veya kamusal olarak, ibadet veya diğer dini davranışlarını özgürce ifade etme 

hakkını içermektedir. 

Manevi hizmetlerin sağlanması Çek Cumhuriyeti'nde 3/2002 Sayılı Kolluk, Kiliseler 

ve Dini Topluluklar Yasası'nın kabulü ile geçerlidir ve kabul edilen Sağlık Papazı 

uygulaması Avrupa Standartları tarafından da desteklenmektedir. 

Hastanelerde yapılan manevi çalışmalar, 273/2011 Sayılı Kanun'da hastanın bir sağlık 
kuruluşunda manevi bakım alma, kiliselerden ve dindarlardan destek alma hakkına 
sahip olduğunu belirtir. Yasa ayrıca ruhsal ziyaretin kendi hayatını veya sağlığını ciddi 
bir tehlikeye atmadığı takdirde engellenemeyecek olduğunu belirtir. 

 

Ruhsal bakımın özel içeriği 
 

Çek Cumhuriyeti'ndeki çoğu hastane, isteğe bağlı olarak manevi hizmetleri sağlıyor 

ve bazı tesislerin kendi şapelleri var. Çek Cumhuriyeti'nde ayrıca sadece hastalar 

için değil hastane personeli için manevi bakım sağlayan profesyonelce yetiştirilmiş 

papazlar örgütleri ve din adamları vardır. Çek toplumunun ateist üstünlüğüne bağlı 

olarak, Çek hastanelerindeki manevi bakım, verilen bakımın ortak ve olağan bir 

parçası değildir, ancak hasta veya ailesinden ilgi ve ihtiyaçlar söz konusu 

olduğunda, böyle bir bakım sağlanır. 

Kaynakça: 

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

 
2/ KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie nemoci. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 3/ SLABÝ, Adolf. Pastorální 

medicína a zdravotní etika. Praha: Karolinum, 1991. 

4/ SVATOŠOVÁ, Marie. Víme si rady s duchovními potřebami nemocných? Praha: Grada, 2012. 1.Vyd. 

 

 

     8. ÇEK CUMHURİYETİ HASTALARININ HAKLARI VE 

YÜKÜMLÜLÜKLERİ
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 SİGORTALI KİŞİLERİN HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

• Sağlık sigortası şirketlerinden birini seçme ve bunu her yılsonuna doğru 

değiştirme hakkı 

• Bir doktor ve bir sağlık kuruluşu seçme hakkı 

• Hastalık durumunda tedavi yönetimini gözlemleme ve sağlık kuruluşlarında 

sağlık sigortası kartı gösterme yükümlülüğü. 

 

        Bir kamu sağlık sigorta için Bilgilendirme yükümlülüğü: 

 
   • istihdama giriş 
 
   • sigorta şirketini değiştirme 
 
   • kişisel veri değişiklikleri 
 
   • doğum 
 
   • ölüm 
  
   • Sigortalı kartının kaybolması veya çalınması 
 

Çek Cumhuriyeti'ndeki hastaların hakları ve görevleri yasama organı olan 372 / 
2011Sb Sağlık Hizmetleri Kanunu'nda yer almaktadır. 

       Hasta Hakları: 

• Sağlanan sağlık hizmetlerini serbestçe kabul veya reddetme hakkı 

 
• Mesleki sağlık hizmetleri hakkı 
 
• Saygı, haysiyet ve gizlilik hakkı 
 
• Özgürce bir sağlayıcı seçme hakkı 
 
• Diğer servislere danışma hakkı 
 
• Sağlık kuruluşlarının iç düzeni hakkında bilgi alma hakkı 
 
• Reşit olmayanların yasal bir vasi veya yasal temsilci tarafından atanmış kişilerin 
sürekli olarak varlığı hakkı 

       Sınırlı bir vasinin varlığı olan bir kişinin hakkı 

 

• Tıbbi personelin iç kurallarına uygun olarak yakın bir kişinin bulunma hakkı 

• Sağlanan sağlık hizmetleri için fiyat hakkında bilgi verme hakkı
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• Sağlıkla uğraşan sağlık çalışanlarının isim ve soyadlarını bilmek hakkı 
 
• Doğrudan bakıma katılmayan kişilerin varlığını reddetme hakkı 
 
• Kişisel verilerin ve sağlık bilgilerinin korunması hakkı 
 
• Sağlığın durumuyla ilgili olarak ve sağlık tesisinin iç kurallarına uygun olarak sağlık 
kuruluşu ziyaretlerini alma hakkı 
 
• Manevi bakım ve destek hakkı 
 
• Duyusal ve ağır iletişim sorunları bulunan hastalara hizmetlere açık ve uygun bir 
şekilde sahip olma hakkı 
 
• Sağlığınız hakkında bilgi alma hakkı 
 
• Yasal temsilcinin küçük bir hasta hakkında bilgi hakkı 
 
• Bir hastanın sağlık durumu hakkında bilgilendirilebilecek ve sağlık belgelerine 
bakabilecek yakın kişileri tanımlama hakkı 
 
• Tıbbi kayıtların beyanları ve kopyalarını yapma hakkı 
 
• Bir ameliyat veya sağlık bakımını inkar etme hakkı 
 

       Hastaların Yükümlülükleri 

 Hastanın önerdiği tedaviyi kabul ettiği takdirde takip etmesi gerekiyor 

 Hastanın, belirli tıbbi tesisin iç düzenlemelerine uyması gerekmektedir 

 Hasta, ödenmeyen ya da kısmen kamu sigortası kapsamında verilen 

hizmetlerin maliyeti için sağlayıcıyı tazmin etmekle yükümlüdür 

  Hasta, sağlık çalışanına, bulaşıcı hastalıklar da dahil olmak üzere sağlık 

durumunu bildirmelidir 

 Hasta bir sağlık kuruluşunda alkol veya diğer bağımlılık yapan maddeler 

kullanamaz. 
 

Sağlanan sağlık hizmetlerinin türü göz önüne alındığında, her sağlık kuruluşu, 
hastanın tanıdık olduğu ve varışta uyması gereken iç kurallar geliştirmiştir. 

Hastanede Yatışta Çek Cumhuriyeti’nde Uygulanan Genel Kurallar: 

 

 Para ve kıymetli eşyalarını kasada saklama 

 Resepsiyonda bir kimlik bileziği almalısınız 

 Kişisel ilaçlarınızı sağlık görevlilerine saklamak için teslim ediniz. Taburcu 

olduğunuzda size geri verilirler.  

 Hastanelerdeki standart odaların çoğunda, kendi giysilerinizi ve 

geceliklerini kullanmalarına izin verilir; bunlar, düzgün bir şekilde 

değiştirilmeli ve temiz tutulmalıdır. 

 Hastalar diğer hastaları rahatsız etmemek şartıyla cep telefonu, diz üstü 

bilgisayar ve diğer elektrikli aletleri kullanabilir.  

 Çoğu sağlık kurumunda bedava Wi-fi imkânı vardır. 
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 Hastanın sağlığı ön planda tutulacak şekilde diyet programları hastaya özel 

olarak hastanede hazırlanır. Çoğu hastane, hastanın resepsiyonda bildirmesi 

gereken diyet gereksinimlerini dikkate alır. 

 Çek Cumhuriyetinde tedavi süresince sigara içilmesine ve alkol alınmasına 

izin verilmez. 

KAYNAKLAR : 

 
1/ Práva a povinnosti pacientů. Dostupné z: 

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

_3299_29.html (2018-02-14) 

 
2/ Práva a povinnosti. Dostupné z:https://www.mzcr.cz/Ciz/obsah/prava-a- povinnosti_2620_22.html (2018-

02-14) 

 

9.KURUMSAL HASTANELERDE GÜNLÜK BAKIM RUTİNİ 
 ÇEK CUMHURİYETİNDE HASTANIN RESMİ KURUMLARA BAŞVURMASI, 

KALMASI VE TABURCU OLMASI İLE İLGİLİ GENEL ACIKLAMALAR 

 

   Çek Cumhuriyetinde hasta, yataklı bakım ünitelerine kabul edildikten sonra bir 

odaya yerleştirilir. 

   Kendisine bir yatak ve yatak yanına kişisel eşyalarını koyması için bir masa verilir. 

Hastanın o bölüme ve hemşirelik ünitesine alışması sağlanır. Devlet hasta bakım 

ünitelerinde, standart bakım genellikle iki veya üç kişilik odalardadır.  

    Sıhhi ekipmanlar genellikle odanın bir parçasıdır ve bazı durumlarda banyo ve 

tuvaletler koridorun orta kısmında bulunur. Tek kişilik odalar Çek Cumhuriyetinde 

daha az yaygındır ve extra hizmet sağlamak için ekstra para ödenmesi gerekmektedir. 

Değerli eşyaları ve yüksek miktardaki nakit paraları olan hastalar için kasa imkânı 

sağlanmaktadır. Hasta üstünde adının ve hangi bölümde kaldığının yazılı olduğu 

bileklikler takar.  

  Bu bileklikler genellikle beyazdır. Sadece alerjisi olan hastaların bileklikleri kırmızı 

olur. Yataklarına yerleştikten sonra hastayı doktor ziyaret eder, muayene ve tedavi 

prosedürü hakkında bilgilendirir. Hemşire hastanın hastaneye uyum sağlamasına, 

planlanan programa rızasının alınmasına ve ön bilgilerin aktarılmasına yardımcı olur.  

   Çek hastanelerinde, günlük beslenme sabah 6.30 da başlar. Hastalar kendileri veya 

hemşirelerinin yardımıyla kişisel hijyenlerini yaparlar. Ardından, ilaç ve kahvaltı verilir, 

ardından bir doktor gelir. Çek Cumhuriyeti'ndeki bir doktor, tedaviyi ve teşhis yollarını 

belirtir ve tedaviyi ve teşhisleri belirler. 

   Hemşireler, hemşirelik hizmetlerinden ve hastanın memnuniyetinden sorumlulardır. 

Hemşirenin, hastanın sağlık durumu hakkında bilge verme ve tedavi sürecinden 

bahsetme yetkisi yoktur. Hastanelerde doktorlar hastalarını sabah ve öğleden sonra 

olmak üzere iki kere ziyaret ederler. Haftada iki kere de baş psikolog ve diğer doktorlar 

konsültasyon yaparlar.    

    Bu ziyaretler, hastanın sağlık durumunu, mevcut tedavinin değerlendirilmesi ve 

gelecekteki çözümün istişaresine hizmet eder. Yürüyebilen hastalar, eğer sağlık 

durumu müsade ederse dışarı çıkıp yürüme şansı vardır. Ama ayrılış ve geri dönüş 

saatlerini mutlaka sağlık personeline bildirmek zorundadırlar. Çek Cumhuriyeti'nde 

hastanede yatma tamamen isteğe bağlıdır, bu yüzden hasta, reddetme, tedaviye 

devam etmeme ve istediği zaman taburcu olma hakkına sahiptir.  

http://www.mzcr.cz/kvalitaabezpeci/obsah/prava-a-povinnosti-pacientu-
http://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/prava-a-
http://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/prava-a-
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Böyle bir durumda hastaya bu kararının yaratacağı riskler hakkında bilgi verilir ve bu 

durumda hastaya bütün riskleri kabul ederek tedaviyi yarım bıraktığına dair bir belge 

imzalatılmak zorundadır. Hastanede gece saat 10'dan tam bir sessizlik gerekmektedir. 

Ziyaretler o bölümün kurallarına göre yapılır. Kural olarak, öğleden sonra ziyaretler 

planlanır ve belirlenir. Belirtilen süre dışındaki ziyaretler, bölüm başhekiminin onayı ile 

mümkündür. 

 

KAYNAKLAR : 

 
1/ Hospitalizace v nemocnici. Dostupné z: http://www.ordinace.cz/clanek/pobyt-v- nemocnici-hospitalizace/ 

(2018-02-14) 

2/ Vnitřní řád v nemocnici. Dostupné z: 

http://www.onhb.cz/Article.asp?nDepartmentID=288&nArticleID=1063&nLanguageID 

=1 
 

(2018-02-14) 

10.SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÖREVLİLER 

 
 ÇEK CUMHURİYETİNDE TIBBİ TAKIMIN YAPISI & 

 ÇEK CUMHURİYETİNDE HEMŞİRELİK TAKIMIN YAPISI 

    Çek cumhuriyetinde tıbbi takım doktorlar, hemşire personeli, yardımcı personel, 

psikiyatrist, diyetisyenler, işyeri terapistleri, konuşma terapistleri, oyun uzmanları, ruhani 

papazlar vb. 

Hemşirelik takımı kayıtlı hemşireler, hemşireler ve asistanlardan oluşmaktadır. 

Doktorlar tıp fakültelerinden mezun olurlar.( Genel pratisyenler, dişçiler, eczacılar )   

Belirli bir alanda bağımsız çalışmak için psikiyatristlerin ön sertifika eğitimine katılmaları 

ve tastikleme sınavını geçmeleri gerekmektedir. 

Eğitim sistemi kanunlar tarafından düzenlenmiştir. 

 

Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Görevliler: 

 
     Her sağlık çalışanı kanun bağlantılı bır eğitim almak zorundadır. 

Profesyonel gözetim dışında çalışacaklar için ise, daha yüksek bir eğitim veya kolej lisans 

programı gerekmektedir. 

Şu anda, mesela bu alanlarda çalışılabilir: genel hemşirelik, ebelik, labaratuar 

asistanlığı, radyoloji asistanlığı, beslenme terapisti, diş teknisyeni, diş sağlık bilimcisi,  

sağlık memuru, ilaç asistanı, addictologist, klinik psikolog, klinik konuşma terapisti... 

Ortaokuldan mezun olduktan sonra, mezunlar aşağıdaki alanlarda nitelikli bir sağlık 

mesleği mensubu gözetimi altında çalışır: Sağlık görevlisi, laboratuar asistanı, diş 

asistanı, beslenme yardımcısı. 

Yardımcı sağlık yetkilileri birkaç haftalık kurslarla nitelikli olabilir. 

Bu profyoneller hemşire asistanları, masörler ve ambulans şoförlerini içerir. 

http://www.ordinace.cz/clanek/pobyt-v-
http://www.onhb.cz/Article.asp?nDepartmentID=288&amp;nArticleID=1063&amp;nLanguageID
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Bu kanun,  saatlerce teorik ve uygulamalı derslerin alınmasını zorunlu kılar. Sağlık 

mesleklerinin münferit alanları için yeterlilik aralığını kesin olarak tanımlar. 

Aynı zamanda, yaşam için eğitilmesi gereken her sağlık profesyoneline bir görev 

yüklemektedir. 

Yasa ayrıca, uzatma kursları, uzmanlıklar vb. kurslarla sağlık profesyonellerinin daha 

ileri eğitimine yönelik koşulları da belirler. 

Bazı uzmanlaşmış alanlarda, belirli bir uzun çalışma gerekebilir. 

 

Sağlık Yönetimi: 

Hemşirelik personeli politik ve ekonomik alanda haklarını korumak için Çek 

Cumhuriyeti'nden sorumlu hemşire tarafından temsil edilmektedir. 

Birçok işyeri aşağıdaki hemşirelik yönetim kademesine sahiptir: 

 

• Belirli bir sağlık kuruluşunun üst yönetiminin bir parçası olan ve genel hastane 

bakımından sorumlu olan Baş Hemşire Yardımcısı. 

 Baş Hemşire, belirli bir departmandaki personelin (cerrahi, dahili, 

kardiyolojik ...) faaliyetlerinden sorumludur 

 Bölüm Hemşiresi, o bölümün belirli bir bölümündeki personelin 

sorumludur. Bu alandaki kapsamlı denetimi sağlar, bireysel personel 

üyelerinin faaliyetlerini koordine eder 

KAYNAKLAR : 

1/Pracovníci ve zdravotnictví. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/legislativa/obsah/pracovnici-ve-

zdravotnictvi_1792_11.html (2018-02-14) 

 

11.SAĞLIK BAKIMININ BELİRLİ ALANLARI 
 

 VEFAT, PAYLATİF BAKIM 

 

Ayrı bir disiplin olarak palyatif bakım, Çek Cumhuriyeti'nde tam olarak kullanılmaz ve 

mevcut değildir. Ancak, son zamanlarda bu konuyla ilgili gelişmeler olmuştur. Ve 

şimdi bu konu uzmanlar arasında tartışılmaktadır.  

Palyatif bakımın amacı,  tedavi edilmesi mümkün olmayan hastaların ağrılarını 

hafifleterek, yakın dostlarının katılımı ve desteği ile kaliteli bir şekilde yaşamının son 

zamanlarını yaşamasıdır. 

Şu anda, Çek Cumhuriyeti'nde sağlanan özel palyatif bakım: 

 

 Ev ortamında (  mobil ev bakımevi bakımı )  

 Palyatif bakıma ayrılmış yataklı bakım tesislerinde = hospis 

 Hastanelerdeki palyatif bakım bölümlerinde (şimdi Çek Cumhuriyeti'nde 

sadece iki tane olmakla birlikte, bu eğilim daha fazla bölüm oluşturmaktır) 

 

Bununla birlikte, temel palyatif bakım, tüm sağlık ve sosyal tesislerde rutin bakımın 

http://www.mzcr.cz/legislativa/obsah/pracovnici-ve-zdravotnictvi_1792_11.html
http://www.mzcr.cz/legislativa/obsah/pracovnici-ve-zdravotnictvi_1792_11.html
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bir parçasıdır. Bu tür tesisler genellikle terminal aşamasındaki hasta bakım 

standartlarını takip etmektedir. 

 

Çek Cumhuriyetinde Palyatif Bakımı 

 

Çek Cumhuriyetinde aşağı yukarı 18 tesis özel palyatif bakım sağlamaktadır. Evde 

palyatif bakım hizmeti sağlayan kurumların sayısı artmaktadır. Palyatif bakım 

hastaya onurunu kırmadan, onu yanlız bırakmadan,  ağrılarından muzdarip etmeden 

garantili bir şekilde bakılır. Tedavi edilemez bir hastalığın terminal aşamasında olan 

hastaları için tasarlanmıştır.  

 

Hastalar genellikle kaldıkları süre boyunca tek bir kişinin konaklayabileceği tekli 

odalarda kalırlar. Hastanın yakınları istedikleri zamanda ve süre sınırlaması olmadan 

hastayı ziyaret edebilir. Günlük rejim tamamen hastanın istek ve ihtiyaçları 

doğrultusunda hazırlanır. Hastanın tüm kişisel eşyalarına sahip olmasına izin verilir, 

kıyafetlerinden herhangi birini giyebilirler. 

 

Konaklama,  sağlık sigortası şirketi tarafından karşılanmaktadır, hasta kısmen 

yaklaşık% 10 lük kısmına dâhil olurlar. Firmanın onlara sağladığı bedava imkânlar 

doğrultusunda sigortalı bu bakımdan yararlanır. Diğer bilgiler arasında, hastanın 

tedavi yöntemlerinin başarıyla kullanıp kullanmadığını teyit etmek amacıyla mevcut 

sağlık durumu hakkında bir rapor sunmalıdır. Bununla birlikte, hastalığın tedavi 

edilemeyeceği bilinmekle beraber destek tedavisi ile yaşam kalitesi iyileştirilebilir 

 

Bazı hospis kuruluşları başka hizmetlerde sunmaktadır: 

- Konaklama – rahatlama servisi tedavisi yapılamayan uzun süreli hastaların 

ailelerine yardım eder, konaklama süresi haftaları bulabilir. 

- Hastanın ölümünden sonra  aile bireylerinin ve yakın dostlarının tedavisi . 

Hastane personeli onlara dostça yaklaşıp psikolojil ve ruhanı destek sağlayıp 

yardımcı olurlar.  

-  
KAYNAKLAR : 

 
1/ Paliativní medicína. Dostupné z: https://www.paliativna.cz/paliativni-pece- v-cr-2016-situacni-analyza/ (2018-

02-14) 

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

v-cesku (2018-02-14) 

3/Hospice v ČR. Dostupné z: http://asociacehospicu.cz/hospice-v-cr/ http://www.hospice.cz/ (2018-02-14) 

 

4/Umírání. Dostupné z: http://www.umirani.cz/poradna/co-je-a-neni-eutanazie (2018- 02-14) 

 

 

 ÖTENAZİ VE DNR (RESÜSTASYON UYGULAMAMA) 
 

Ötenazi Çek Cumhuriyetinde yasal değildir ve hiçbir şart altında mümkün 

değildir. Bu konunun yasallaştırılması devamlı medyada gündeme gelmektedir 

ama toplum bu konuda ortak bir kararda değildir. Bu konu hakkındaki en büyük 

http://www.paliativnimedicina.cz/paliativni-pece-
http://www.paliativnimedicina.cz/paliativni-pece-
http://www.umirani.cz/clanky/historie-a-
http://asociacehospicu.cz/hospice-v-cr/
http://www.hospice.cz/
http://www.umirani.cz/poradna/co-je-a-neni-eutanazie
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tartışma ötenazinin kötüye kullanılması ve yapılış şekli üstünedir. 

DNR ( ümitsiz hastalarda kalp ve solunum durması olayında herhangi bir 

müdahalede bulunmama kararı ) durumunda şu şekilde davranılır: Eğer 

hastaya aktif hayatı zamanında sorulduysa, kararına saygı duyulur. Bu istek 

yazdırılıp onaylı imzalatılır ve hastanın evrakları arasına kaydedilir. 18 yaşın 

altındaki kişiler ve yasal yeterliliği olmayan kişilerde bu istek kabul edilemez. 

 

Genel olarak diriltme ile ilgili bulgular tamamen karara bağlıdır ve doktorun 

sorumluluğundadır. Onun görevi hastanın şahsiyetine saygı duyacak şekilde tavsiye 

edilen ve kabul edilen kuralları takip etmekdir.  

 ÖLÜM VE OTOPSİ 

 

Çek Cumhuriyetinde ‘’ Ölüm ‘’ konusu tamamen tabulaşmıs bir konudur. Bazı Çekliler 

‘’Ölüm ‘’ konusunu konuşmakta problemler yaşamaktadırlar.  

Kişini ölümü, gömülmesi, diseksiyonu ve bununla alakalı diğer konular yasal 

standartlarla hükümet tarafından yasallaşmıştır, Çek Cumhuriyeti'nde herhangi bir 

kimsenin ölümü durumunda bunu yetkililere bildirme yükümlülüğü vardır. Acil çağrı 

merkezi 112 ile iletişime girilir, hareket memuru bir adli tıbbi servisini gerekli yere 

gönderir.  

 

Yapılan muayeneden sonra, ölümü onaylar veya onaylamaz. Ölenleri teşhis eder, 

aile bireyleri veya yakın arkadaşlarıyla irtibata geçer ve sonrasında ölenlerin 

Muayene formunu'nu yazma yükümlülüğü vardır. Eğer bu mümkün değilse Çek 

Cumhuriyeti polisi çağrılır. Adli tabib otopsi yapılıp yapılmayacağına karar verir. Eğer 

adli tabip tarafından otopsi gerekli görülmezse, mefta ailesine kendilerinin seçtiği bir 

cenaze levazımatçına götürülmek üzere teslim edilir. 

 

Çek Cumhuriyetinde cenaze töreni iki şekilde düzenlenebilir: 

- Ceseti kefene koyup onu bir mezara ya da lahite koymak 

- Ceseti yakmak 

İlk zamanlarda sadece mezara ya da lahite konurdu. Ama günümüzde, ölüyü yakma 

işi daha yaygındır ve ‘’urn ‘’ ( ölen insanın küllerini koydukları vazo )mezarlıkta 

saklanır. Yaslı aile meftanın cesetini 7 gün boyunca muhafaza etmelidir. Cenaze aile 

tarafından karşılanır veya ölenin mülkünden ödenir. Cenazeyi düzenleyecek ve 

ödeyecek kimse yoksa merhumun bulunduğu belediyenin görevidir. 

 

Eğer kişi bir sağlık kurumunda öldüyse, prosedür genellikle tesisin standartlarına uygun 

şekilde uygulanır. Ölüm bir doktor tarafından rapor edilmek zorundadır ve ayrıca, 

Ölenlerin Muayene Formunu'nu doldurur ve bir otopsinin yapılmasının gerekip 

gerekmediğine karar verir. Her zaman bir doktor ölen kişinin ailesini bilgilendirir (bu bir 

hemşirenin yetkinliği değildir). Hastanın ölümü artık beklenen durumdaysa doktor 

ailesiyle bağlantı kurmalıdır bu sayede aile yakınları ve yakın arkadaşları ölürken 

hastaya veda etme imkânı bulurlar. Hastanın veya ailesinin ricası olursa bir rahip de 

çağırmak mümkündür.  

 

 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/%C3%BCmitsiz%20hastalarda%20kalp%20ve%20solunum%20durmas%C4%B1%20olay%C4%B1nda%20herhangi%20bir%20m%C3%BCdahalede%20bulunmama%20karar%C4%B1
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/%C3%BCmitsiz%20hastalarda%20kalp%20ve%20solunum%20durmas%C4%B1%20olay%C4%B1nda%20herhangi%20bir%20m%C3%BCdahalede%20bulunmama%20karar%C4%B1
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Ölüm zamanı sağlık personelinin zorunlulukları: 

 Ölen kişinin hijyenik temizliğini yapmak, mücevherlerini ve diş protezlerini 

çıkarmak, bandajlarını açmak 

 kanüllerin ve kateterlerin çıkarılması, bölümün pratiğine ve doktor 

düzenlemesine bağlıdır (ayrıca hastanın ölümüne de bağlıdır). 

 Daha sonra hemşire ölen kişinin cesedini yatay bir pozisyonda düzleştirir, 

gözlerini kapatır, çenesini bağlar, yüz ifadesini düzeltir. 

 Karışıklıkları önlemek için vücut işaretlenmelidir; her tesisin farklı markalama 

yöntemleri vardır (Çoğu zaman cesetin bacaklarına bir çıkartma ile ya da 

bacaklarına bir kart takılarak işaretlenir; bazı tesisler vücudu göğüsten de 

işaretler) 

 Gerekli işlemler yapıldıktan sonra ölen kişinin naaşı kapatılır ve en az 2 

saat kalacağı özel bir odaya alınır ve daha sonra cenaze hizmetlerine 

ya da pataloji bölümüne teslim edilir.  

 Hemşire hastaya ait olanları özellikle değerli eşyalarını not almak 

zorundadır.  

 Hastanın eşyalarının belgelenmesi, her zaman kendi imzasıyla 

doğruluğunu teyit eden iki tıp çalışanının katılımı ile gerçekleştirilir 

 

 OTOPSİ 

 

     Hastanın ölümünü onaylayan doktor otopsi gerekip gerekmediğine de karar 

verir. Şu durumlarda otopsi yapılmasına karar verilir: 

 Patolojik anatomik; amaç merhumun temel ve diğer hastalıklarını 

tanımlamaktır; Teşhis ve tedaviyi doğrulamak için komplikasyonlarını 

belirlemek amaçlıdır. Sadece hasta bir sağlık kuruluşunda vefat 

ettiyse yapılır.  

 Medikal otopsi: aniden, beklenmedik şekilde veya şiddet kullanılarak 

öldürülme yada intihar şüphesi olması durumunda kişinin nasıl 

öldüğünü açıklamak ve belirlemek için yapılır. 

 Yargı otopsisi: ölümün bir suçtan kaynaklanmış olması durumunda 

yapılır. 

 Anatomik otopsi: bilim, araştırma veya herhangi bir sağlık alanında 

eğitim amaçlı otopsi yapılır. Kişi yaşarken yazılı bir izin belgesi 

vermek zorundadır aksi takdirde bu tarz bir otopsiyi direk reddetmiş 

anlamına gelir.  

 
KAYNAKLAR : 

1/ Pohřebnictví. Dostupné z: http://www.pracepropravniky.cz/zakony/zakon-o- pohrebnictvi (2018-02-14) 

2/ Zákon o pohřebnictví. Dostupné z: http://www.sagit.cz/info/sb17193 (2018-02-14) 

3/ Pitva. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pitva (2018-02-14) 

 

4/ Dostupné z: http://www.uslhk.cz/pro-verejnost.htm (2018-02-14) 

 

 

http://www.pracepropravniky.cz/zakony/zakon-o-
http://www.sagit.cz/info/sb17193
http://www.uslhk.cz/pro-verejnost.htm


 
50 

 HAMİLELİK VE DOĞUM  

 

    Çek Cumhuriyetinde her hamile bayana hem anne hem de çocuklara yönelik sağlık 

komplikasyonlarını ortadan kaldırmak için rutin tarama yapılır. Hamile bir kadının 

bakımı ambulatuvar jinekologlar tarafından sağlanır.   

Gebeliğin 36. haftasına kadar olan muayeneler her 4 ila 6 haftada bir yapılır ve şunları 

içerir: 

 mülakat, gebenin kilosunu değerlendirme, kan basıncını ölçme, idrar tahlili, 

gebein vajinal muayenesi, rahmin ölçülmesi 

 24th ve  28th haftalar arası OGTT testi ( şeker yüklemesi ) yapılır.  

 27th ve  28th haftalar arası kan grubu ve Rh faktörleri araştırılır. 

 Gebeliğin 27th ve  32th haftaları arası hematolojik muayenesi ve enfeksiyöz 

hastalıkların (sifiliz, HIV, hepatit B) varlığı için kanın serolojik muayenesi 

yapılır. 

 35th ve  38th haftalar arası Streptokok varlığı için servikal smear 

incelenir.  

 

Ultrason taraması olası doğum kusurlarını ortaya çıkarır, fetüsün büyüklüğünü 

belirler, plasentanın yerleştirilmesi, doğum tarihinin belirlenmesi: 

11th ve  14th haftalar arası 

20h ve  22th haftalar arası 

30th ve  32th haftalar arası 

Biyokimyasal tarama konjenital gelişimsel defekt olasılığına odaklanır 

12th ve  14th haftalar arası 

        16h ve  17th haftalar arası 

Eğer bir anormallik bulunursa, daha detaylı araştırmanın yapıldığı genetik 

araştırmaların yapıldığı (amniotik sıvı örneklemesi, plasental test, koryon 

villus çıkarılması, göbek kordonu kanı toplama…) bölüme incelenmesi 

amacıyla gönderilir.  

 

Şu anda, anneler invaziv olmayan fetusun annenin kanından muayene edilmesi 

seçeneğini tercih etmektedirler. Bu seçenek hasta tarafından ödenmektedir. Meblağı 

aşağı yukarı CZK 25 000 (980 E) dır. Testler geniş bir gelişimsel kusur yelpazesinin 

tanınmasını sağlar. 

 

37. haftadan planlanan doğum tarihine kadar: 

 Haftada bir tahliller yapılır görüşmeler, vajinal muayene, kilo kontrolü, 

tansiyon kontrolü, idrar kontrolü,  NST (kardiyotokogram)  
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Doğum tarihine kadar: 
 

Hamile kadının muayenesi, bir doktorun hamile kadının bakımını planladığı seçilmiş 

hastane de yapılır.  

Doğumun yapılacağı hastanenin seçimi  

 

Çek Cumhuriyetinde doğumun yapılacağı hastanenin seçimi tamamen serbesttir ve 

standart bakımın yanı sıra, her tesis diğer faydalar ve alternatif doğum yönetimi 

seçenekleri sunabilir. Bazı doğum hastanelerinde doğumun erken döneminde kayıt 

olmak gerekmektedir. Komplikasyonları olan bir doğum veya premature bir bebek 

bekleniyorsa o zaman doğum yenidoğan bakımında uzmanlaşmış daha büyük 

hastanelerde  (neonatal merkezler) olmalıdır . 

 

Çek Cumhuriyetinde kadınların hamilelikleri boyunca gebeliğe, doğuma, lohusalığa 

ve çocuk bakımına hazırlayan doğum öncesi kurslarına katılmak çok yaygındır. Bazı 

kurslarda hamilelere yüzme, yoga vb. gibi derslerde verilir. Bu kurslar genellikle yeni 

doğan hastanelerinde yapılır.  Kadın aynı zamanda çevre hakkında bilgi edinir 

 

Kadın, doğum eylemi hakkında anne adaylarının düşüncelerini ve isteklerini ifade 

eden sözde bir doğum planı hazırlama hakkına sahiptir. Buna rağmen gebelerin 

isteklerinin gerçekçi ve hoşgörülebilir olması gerekmektedir. Gebelerden gelen en 

yaygın istekler,  lavman yapmayı reddetme, uterus kasılmalarını destekleyen ilaçların 

reddi, epizyotominin reddedilmesi, kadının doğum yapmak istediği pozisyon, omurilik 

analjezi olasılığı vb. 

 

Doğum  

 
Doğum yapmak için, bir kadın yakın akrabasını, genellikle kocasını, kız kardeşi, 

arkadaşı veya bazen dula'yı (görevi kadının doğum sırasında ihtiyaçlarını 

karşılamasına yardımcı olmak) alabilir 

Kadın genellikle düzenli kasılmaları olduğunda veya amnion suyu boşaldığında 

hastaneye gelir. Kadın, doktor tarafından muayene edilip gerçekten bir doğum olup 

olmadığına karar verilir.   

 

Daha sonra kadın, ilk doğum sancısını geçirdiği odaya yerleştirilir veya oda 
donanımlıysa bütün doğum boyunca burada kalırlar. Gebe çocuk doğurmaya 
yardımcı olacak duş almak, ılık suda banyo yapma, rehabilitasyon topları gibi 
aktivitelerden faydalanır. Hastanın isteğine bağlı olarak epidural anastezi 
yapılabilir veya ağrı farklı yollardan hafifletilebilir (non-pharmacological, 
analgesic…).Her zaman gebe ebe veya doktor tarafından düzenli olarak 
kontrol edilir ve bebeğin kalp atışları monitörden takip edilir. 
 

Doğum öncesi hazırlık ebeler tarafından yapılır, bu lavman yapılması, genital bölgenin 

tıraş edilmesi ve kadın amniyotik sıvıyı boşaltmazsa, amniotomi yapılır 
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Tek başına doğum, eğer komplike değilse, bir ebe tarafından karşılanır, ancak doktor 

her zaman yakınlarda olup doğumu denetler ve komplikasyonlar halinde doğumu 

yapmaya hazırdır. Doğum genellikle bir muayene koltuğunda, çoğunlukla sırt üstü 

pozisyonda gerçekleşir. Fizyolojik doğum söz konusu olduğunda, kadın doğum 

sırasında istediği zaman ve imkânlara göre bir pozisyon seçebilir. Bazı kuruluşlar 

ayrıca alternatif doğumlar (doğum, obstetrik dışkı vb.) sunmaktadır. 

 

Doğum fizyolojik olarak ilerlemezse, gebelik sezaryen ile sonlandırılır. Yakın 
bir kişinin, genellikle bu şekildeki doğumlarda kadınla birlikte olmasına izin 
verilir. Genellikle, epidural anestezi kullanılır, böylece anne doğumdan hemen 
sonra yeni doğanla temas halinde olabilir. 
 

Doğumdan sonra, bebek annenin göğsüne yatırılır ve daha sonra bir pediatrist 

tarafından muayene edilir. Daha sonra tekrar anneye verilir. Baba ya da diğer eşlik 

eden kişiye göbek kordonunu kesmek için bir fırsat sunulmaktadır. Hastanede yatış 

süresi boyunca, bebek annesi ile birlikte kalır, hemşireler anneye bebek bakımında ve 

emzirmeye başarılı bir şekilde başlamasına yardımcı olurlar.  

Fizyolojik bir doğumdan sonra, bebeği olan bir kadın genellikle doğum sırasında 

herhangi bir komplikasyon yoksa, genellikle puerperium bölümünde 3 gün hastanede 

yatmaktadır. 

Sezaryen doğumundan sonra, kadın yoğun bakım ünitesinde bir gün hastaneye 

yatırılır, daha sonra 5 ila 7 gün arasında puerperium bölümüne nakledilir. Çoğu sağlık 

hizmeti, bir eşin (veya başka bir kişinin) de kalabileceği, hastaneye yatış için premium 

odalar sunmaktadır. Fiyat günlük CZK 1 000 (40 E) civarındadır. 

Yeni doğmuş bir bebeğin herhangi bir nedenle hastaneye yatırılması gerekiyorsa, 

anne onunla birlikte neonatoloji bölümünde hastaneye yatırılabilir. 

 
 

KAYNAKLAR : 

 

1/Těhotenství. Dostupné z: http://www.porodnice.cz/tehotenstvi-a-z (2018-02-14) 2/ Porod. Dostupné z: 

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

3/Těhotenství a porod. Dostupné z: http://www.aperio.cz/tags/209 (2018-02-14) 4/ Těhotentsví. Dostupné 

z: https://www.babyonline.cz/tehotenstvi (2018-02-14) 

5/ KLÍMA, Jiří. Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada Publishing, 2016. Sestra (Grada). 

 

 

 ÇOCUK BAKIMI 

 

Doğumdan sonra, yeni doğan, bir çocuk doktoru tarafından temel olarak incelenir, 

APGAR skoru da değerlendirilir, hemşire umbilikal kordla ilgilenir, yeni doğan her 

şeyden önce kurulanır, giydirilir ve en az iki şekilde işaretlenir. Annenin kontrolu 

altında tartılır (uzunluk, ertesi gün ölçülür; böylece yeni doğan, uzuvlarının 

gerilmesiyle travma geçirmez). Standart olarak CRD (Septonex gtt.) Ve koruyucu K 

http://www.porodnice.cz/tehotenstvi-a-z
http://www.tehotenstvi.cz/porod
http://www.aperio.cz/tags/209
http://www.babyonline.cz/tehotenstvi
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vitamini verilir. Göbek kordonu kan testi de standartlaştırılmıştır. 

Bir kadın da göbek kordon kanı bağışlamaya veya kendi ihtiyaçları için saklamak 

için karar verebilir. Tüm birimler örneklemeyi gerçekleştiremediği için, doğum öncesi 

personelin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Depolama 20 yıl mümkündür ancak 

uzatılabilir. Göbek kordonu kanının toplanması ve biriktirilmesi maliyeti 40.000 CZK 

(1 600 E) civarındadır 

Gelecek birkaç gün içinde, yeni doğanın topuğundan, gelişim kusurlarını ve kan 

gruplamasını taramak için kan alınır. Yatış sırasında ilk kalça muayenesi yapılır, 

ayrıca işitsel (otoakustik), oftalmik muayene (konjenital katarakt taraması) ve böbrek 

ve idrar yollarının (doğum kusurlarının taranması) ultrason muayenesi yapılır. 

Çek Cumhuriyeti'nde D vitamini ve K vitamini verilir ve çocuk doktoru anneleri 

kullanımları hakkında bilgilendirir. 

Evde bakımdan sonra, bir çocuk doktoru (ev ortamında veya ofiste) muayenesi 

yapılır. Fiziki muayene yapar ve takip eden haftalarda yeni doğanın kilo alımı da 

değerlendirilir. 

Diğer önleyici muayeneler 2. hafta, 3., 4., 6., 8., 10., 12. ve 18. aylarda ve çocuğun 

hayatının 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17., 18. yıllarında yapılır. 

Pediatrik muayeneler; ölçüm, tartma, doğum kusuru taraması, idrar testi, kan basıncı 

ölçümü, göz muayenesi, mental durum, konuşma, ses ve gerektiğinde daha fazlasını 

içerir. 

Çocuklar aşılama programına göre aşılanmaktadır. Çek Cumhuriyeti'nde yasal olarak 

öngörülen aşılar zorunludur ve anne çocuğu diğer hastalıklara karşı aşılamaya karar 

verebilir. 

Çocuğun aşılandığı hastalıklar arasında kızamık, kızamıkçık, difteri, 

tetanoz, boğmaca, hepatit B, çocuk felci, enfeksiyöz Haemophilus, 

kabakulak bulunur. Bu aşılar sağlık sigortası kapsamındadır. Aşı takvimine 

uyulmaması, çocuğun yasal temsilcisi tarafından ceza kovuşturmasına 

tabidir. Çocuk okul öncesi sınıflarına kabul edilemez, çeşitli çocuk 

etkinliklerine, kamplarına vb. katılamaz. 

İsteğe bağlı aşılar arasında rotavirüs, pnömokok hastalığı, suçiçeği, kene ansefaliti 

vb. 

KAYNAKLAR : 

 

1/ KLÍMA, Jiří. Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada Publishing, 2016. Sestra (Grada). 

 
 DÜŞÜK 

 

Çek Cumhuriyeti'nde, hamileliğin 12. haftasına kadar kendi isteğiyle kürtaj yapmak 

mümkündür. Tıbbi endikasyondan (annenin hastalığı) hamileliğin 24. haftasına kadar 

hamileliği sonlandırmak mümkündür. Performans sadece hastanelerde (1 ila 2 gün) 

yapılabilir 
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Kadın, olası kürtaj hakkında özgürce karar verebilir. Kadınlar gebelik 

sonlandırılmasına çoğu zaman, kötü mali durumları, erken yaşları, fakirlik nedeniyle 

karar verirler. Bu durumlarda kesinti hamile kadın tarafından ödenir ve fiyatı 3 500 ila 

5 000 CZK (140-200 E) arasındadır. 16 yaşın altındaki bir kız için yasal temsilcinin de 

kabul etmesi gerekmektedir. 16 ila 18 yaş arasındaki kızlar için, başarılı bir kürtajdan 

sonra yasal temsilciyi bilgilendirmek bir sağlık çalışanının görevidir. Kürtaj genellikle 

cerrahi, mini-invaziv, hastanede kısa yatış ile yapılır (bazı hastaneler prosedürden 2 

saat sonra refakatçı ile serbest bırakma imkânı vardır). 

Üç yıl önce, hamileliğin 9. haftasına kadar kullanılabilen düşüğe sebep olan 

mifepriston ilacı onaylandı. Bir yataklı hastane doktoru tarafından reçete edilir. 

Kadına iki doz halinde (3 gün içinde) bir tablet verilirse hastaneye kaldırılmadan 

kürtaj yapılmasına imkân tanır, bu da her zaman tıbbi gözetim altında alınmalıdır, 

ancak sonra eve gidebilir. Fiyat yaklaşık 5 000CZK (200E) 'dir. 

Çek Cumhuriyeti'ndeki kürtajların uygulanması hala tartışılıyor, Roma Katolik Kilisesi 

kürtaja şiddetle karşı çıkıyor. 

 

 

KAYNAKLAR :  

1/ Interupce. Dostupné z:http://interupce.info/do-kdy-interupce (2018-02-14) 

 

2/Miniinterupce. Dostupné z: http://miniinterupce.cz/potratova-pilulka-mifegyne- mifepriston-cena (2018-

02-14) 

3/ Interrupce. Dostupné z: http://www.gynprenatal.cz/interrupce/(2018-02-14) 

 
 TRANSFÜZYON 

 
Çek Cumhuriyeti'nde kan veya bileşenlerinin transfüzyonu yaygın bir uygulamadır. 

Transfüzyonlar hasta onayı gerektirmez. Kan ve kan türevleri donörden alındıktan 

sonra kapsamlı bir muayeneye yönlendirilir, bu nedenle verici ve diğer 

komplikasyonlardan kaynaklanan enfeksiyon riski çok düşüktür. 

Çek Cumhuriyeti'nde Kan Bağışı 

 

Çek Cumhuriyeti'nde, çoğu büyük hastanede bir kan bağışı merkezi vardır (genellikle 

bir hematoloji bölümünün bir parçası olarak). Bu merkezlerde düzenli aralıklarla kan 

bağışına gelmek için davet edilen düzenli bağışçıların kayıtları vardır. Akut ihtiyaç 

durumunda, bağışçılar da ekstra bağış yapmak durumunda kalırlar. Her bağıştan 

önce, bağışçı, çeşitli sorulara cevap verdiği ayrıntılı bir anketi tamamlar (örneğin son 

zamanlarda egzotik ülkelerde zaman geçirip geçirmediği, dövmeler yapıp yapmadığı, 

sağlıklı olup olmadığı, ciddi bir hastalıktan muzdarip olup olmadığı, cinsel konuyla 

ilgili birkaç soru …), bağışçı bilgilerin doğruluğunu teyit eder. Verici, anketi doğru bir 

şekilde doldurmalı ve cevapları sonraki kan transfüzyonu ile ilişkili riskleri 

dışlamalıdır. Daha sonra kendi bağışı gerçekleşir. 

Her bağışçı ücretsiz bir gün (toplama gününde) ve atıştırmalık için hak kazanır. Her 

bağışçının kan bağışı sayısına bağlı olarak vergi avantajı da olabilir. 

http://interupce.info/do-kdy-interupce
http://miniinterupce.cz/potratova-pilulka-mifegyne-
http://www.gynprenatal.cz/interrupce/(2018-02-14)
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Ardından kan, uzman tarafından, tesisin ihtiyaçlarına göre, daha fazla kullanım için 

hemen kullanılır veya saklanır. 

Çek Cumhuriyeti, yeni bağışçılar elde etmek için yılda birkaç kez çeşitli motivasyon 

etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Bu tür olaylar genellikle, hastaları aynı anda kemik 

iliği verici kayıtçısına dâhil olmayı kabul etmeleri için motive etme ile ilişkilidir. 

 

Çek Cumhuriyeti'nde bir transfüzyonun reddi çok yaygın değil. Bunlar genellikle 

Yehova'nın Şahitleri Kilisesi'nin takipçileridir. Bu tür vakalar, özellikle pediatrik 

hastalar söz konusu olduğunda, genellikle basit değildir. Bir yetişkin, transfüzyonu 

reddetme hakkına sahiptir. Bu durumda, doktor kararını ve olası herhangi bir 

alternatifinin sonuçlarını hastanın dikkatlice bilgilendirmelidir. Daha sonra hasta 

kararın sonuçları hakkında aydınlanarak imza atar.  

Bir çocuk hasta veya sınırlı yetkinliği olan bir hastalarda, doktor hastanın bulunduğu 

durumun aciliyetine göre ilerler. Eğer hasta ciddi bir durumdaysa ve transfüzyon 

onun için acil bakımın bir parçası ise, doktor kanuni temsilci bunu yapmayı reddetse 

bile kan transfüzyonu yapmak için lege artis'i takip etmelidir. Ancak, böyle bir 

hastanın durumu çok ciddi değilse ve acilen transfüzyona gerek duyulmuyorsa, 

doktor bir kez daha işlemin sonuçları hakkında yasal temsilciye tavsiyede bulunmalı 

ve bu bilgileri yazılı olarak teyit etmelidir. Böyle bir durumda, doktor devlet otoritesini 

- Çocuğun Sosyal ve Hukuki Koruma Departmanını bilgilendirmekle yükümlüdür. 

Ebeveynler çocuk bakımını ihmal etmekle suçlanabilirler 

Bu kurallara rağmen, doktorun kanuni uyuşmazlıklara maruz kalması tehlikesi vardır, 

çünkü ya kan transfüzyonu yapmıştır (yasal temsilci anlaşmazlığı) ya da onun 

transfüzyonu yapmadığından (lege artis'i takip etmemiştir). Bazı durumlarda, her iki 

değişken de sorgulanabilir. 

KAYNAKLAR: 

 

1/ ŘEHÁČEK, Vít a Jiří MASOPUST. Transfuzní lékařství. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4534-3. 

 

2/ PENKA, Miroslav a Eva. Hematologie a transfuzní lékařství. Praha, 2012. ISBN 978-80-247-3460-6. 

 

3/ Transfuze. Dostupné z: http://www.transfuznispolecnost.cz/index.php?page=dokumenty&identifikator_katego 

rie=DOPORUCENE_POSTUPY (2018-02-14) 

 

 

 TRANSPLANTASYON, ORGAN BAĞIŞI 

 

Çek Cumhuriyeti'nde Organ Nakilleri,  Transplantasyon koordinasyon merkezi 

aracılığıyla düzenlenmektedir. Bütün konu yasalarla kontrol edilir. Çeklerin çoğu, 

başka hiçbir tedavi şansı olmayan hastalar için umut olarak, organ nakillerine pozitif 

olarak bakmaktadır. Çek Cumhuriyetinde en sık nakledilen böbrekler, karaciğer, 

akciğerler, kalp ve pankreaslardır. Kemik iliği nakli de yaygındır. Operasyonlar her 

zaman özel merkezlerde yürütülmektedir. Bu merkezlerden Çek Cumhuriyeti'nde, 

bakım hizmetleri de dâhil olmak üzere sağlık sigortası tarafından tamamen 

kapsanan yedi tane vardır.  

Nakil bekleyen hasta, doktor tarafından bir doku veya organın uygun bir alıcısı 

http://www.transfuznispolecnost.cz/index.php?page=dokumenty&amp;identifikator_katego
http://www.transfuznispolecnost.cz/index.php?page=dokumenty&amp;identifikator_katego
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olarak kabul edilen bir hastadır. Bu kişi transplant = bekleme listesini kişilerin ulusal 

siciline dâhil edilir. Bekleme listesine dâhil edilmek için belirlenmiş sağlık kriterleri 

vardır ve hasta kabul etmelidir. Şu anda, bekleme listesinde yaklaşık 700 hasta var. 

Bir organ veya doku vericisi, ölen bir kişi olabilir (yaşarken istemediğini beyan 

etmedikçe - aşağıya bakınız). Ama aynı zamanda, eşleştirilmiş bir organı ya da 

yeniden canlanan dokuyu bağışlamak için gönüllü olan canlı bir bağışçı da olabilir.  

Alıcının ve vericinin seçimi, her organ veya doku (immünolojik eşleşme, kan grubu, 

ağırlık oranı, bekleme süresi vb.) için farklı olan belirlenmiş kriterlere göre 

değerlendirilir.  

Çek Cumhuriyeti'nde (çoğu Avrupa ülkesinde olduğu gibi) otopsi sonrası doku ve 

organ bağışı için onaylanmış izin gereklidir. Böyle bir bağışçı 8 kişiye kadar yardımcı 

olabilir. Bunu kabul etmiyorsa yaşarken ifade etmelidir. Yaşları 18 yılı geçmeyen ve 

sınırlı yetkileri olan potansiyel bağışçılar yasal temsilcilerinin yasal olarak 

yetkilendirilmesi gerekir. 

Dokularını ve organlarını bağışlamayan kişilerin ulusal sicilleri, yaşarken bağıs 

yapmadıklarını ifade eden kişiler listesine eklenir. Şu anda yaklaşık bin kişi kayıtlıdır. 

Bu, sicil dairesinin (http://www.nrod.cz/) kısa anketini doldurarak ve imzayı 

doğrulamakla mümkündür. İkinci seçenek, uyuşmazlığınızı bir sağlık kuruluşundaki 

bir doktorla doğrudan ifade etmektir. Bir tanığa ihtiyaç vardır ve daha sonra imzaların 

doğrulanması gerekmemektedir.  

Rızası olmamak yani yalnızca bazı doku veya organların toplanmasıyla uyuşmazlık 

olarak ifade edilebilir ve herhangi bir zamanda iptal edilebilir. 

Post-mortal doku ve organ toplamanın gerektiği durumlarda, bu liste her zaman 

kontrol edilir. Bir kişi sicile kayıtlı değilse, aile her zaman bağış hakkında bilgilendirilir, 

ancak aynı fikirde olmayabilir. Ardından, bu koordinasyonu sağlayan koordinasyon 

merkezi bilgilendirilir 

Post-mortem bağışı düşünüldüğünde, hastanın beyin ölümü kriterlerini karşılaması 

gerekir; klinik muayenesi, hastayı iki kez en az dört saat içinde bağımsız olarak 

inceleyen iki doktor tarafından yapılır. İki doktor tarafından bağımsız olarak 

değerlendirilen bir beyin kan akımı testi (BT anjiyografi) yapılması da zorunludur. 

Sonuç olarak, doktorlar Koordinasyon merkezinin talimatlarını izler ve hastayı 

bilgilendirildiği şekilde tutar. 
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