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Çalışma Kağıdı – Vaka çalışmaları   
Yönerge: Aşağıdaki vakaları okuyup çözüm bulmaya 
çalışın.çalışma materyalindeki bilgileri kullanın 
 
 KONU: SAĞLIK HİZMETLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ 

 
45 yaşında, Güney Bohemya ‘da merkezden 20km uzaklıkta bir köyde 
erkek arkadaşıyla yaşayan dul bir kadın. Saat 22.00 de aniden kolik 
ağrısı eşliğinde midesi bulanmaya başladı. 30 dakika sonra ağrı durmaz 
ve dayanılmaz hale gelir. İdrarında kan belirir. Kadın ve erkek 
arkadaşının arabası yoktur ve her ikisi de şoför değildir. En yakın 
akrabalar 50 km uzaklıktadır 
 

✓ SORULAR:  
 
1. Hangi sağlık hizmeti kullanabilirler? 
2. Çek Cumhuriyeti'nde hangi telefon numarası bu hizmet çağrılabilir? 
3. Çek Cumhuriyeti'ndeki bu hizmetin süresi ne kadardır? 
4. Hasta bu hizmet için ne kadar öder? 
 
 KONU: EV BAKIMI  

84 yaşında bir diyabet hastası  ilçe kasabasında evde tek başına 
yaşıyor. Hasta zatürre ve dejeneratif diyabet için hastanede tedavi 
edilmiştir.Hastanın  günlük yara bakımı gerektiren kronik bir bacak ülseri 
var. Hasta oral antidiyabetikten insüline transfer edilmiştir.Uygulanan self 
servis eğitim hastanın görmesi için henüz başarılı olmamıştır.Bütünüyle 
öz-bakım azalır, aksi halde hasta tedavisi telafi edilir.Doktor ev tedavisi  
düşünüyor, ancak ek takip destek hizmetlerinde, özellikle insülin  ve 
bacağın kronik yara bakımında  hastaya yardımcı olmak  gereklidir. 

 
 

 SORULAR 

1.  Doktor hastaya ne tür bir hizmet verebilir?  

2. Bu sağlık hizmetnii kim veriyor? Hangi niteliğe ihtiyacı var?  
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3. Bu bakım nasıl ödeniyor?  

4. Ne sıklıkta ve ne ölçüde bu bakım sağlanabilir? 

 

 KONU: KURUMSAL BAKIMDA GÜNLÜK PLAN, HASTA HAKLARI 
VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Sırt ağrısı için nöroloji bölümünde yatan 28 yaşında bir adam. Hasta 
standart odada  ve yatak istirahatindedir. Ama hasta sağlam bir sigara 
içicisidir, günde birkaç kez binanın önüne ya da odadaki banyoya sigara 
içmek için gider. Çoğu zaman odadainfüzyon tedavisini sigara içmeye 
gidemediği için reddediyor. Hasta sık sık arkadaşlarını odaya alır. Odada 
yüksek sesle müzik dinlerler ve alkollü içecekler içerler. Gece yarısından 
sonra sık sık uyur. Sabah iş birliği yapmaz ve umursamaz. 

 

 SORULAR 

1. Hastanede yatan hastanın hangi hakları ve sorumlulukları olduğunu 
yazınız. 

2. Hasta günlük moduna nasıl uyum sağlayamadı? 

3. Hasta hastane tedavisini reddedebilir mi? 

 

 

 KONU : ÇEK CUMHURİYETİ’NDE DOĞUM VE ÇOCUK BAKIMI 

Hamileliğin 8.haftasında 32 yaşında bir kadın. İlk çocuğunu bekliyor ve 
alternatif bir yaşam tarzını destekliyor. O bir vejetaryen. Evde, özel 
olarak, arkadaşıyla, rahatlatıcı bir müzik eşliğinde,doğal bir doğum 
yapmak istiyor. Doğum sırasında ve doğumdan sonraki ilk günlerde 
sessiz ve huzurlu bir ortam istiyor.  Bebeği banyoda doğurmayı planlıyor. 
Kordon kanının saklanmasını istiyor. 
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 SORULAR 

1. Çek Cumhuriyeti'nde ev  ortamında doğum yapmak mümkün mü? 

2. Çek sağlık sisteminde doğum yapmanın alternatif yolları nelerdir? 

3. Çek Cumhuriyeti'ndeki kadınlar - anneler için hangi odalar mevcuttur? 
Nasıl ödüyorlar? 

4. Doğum sırasında nasıl bir refakatçi  (erkek arkadaşı, kocası 
vb.))oluyor? 

5.  Çek Cumhuriyet’nde kordon kanı toplanıyormu? 

 

30 yaşındaki bir genç kadın, hamileliğin 40.haftasında, doğum öncesi 
muayene için hastaneye gelir. Doğumunda epidural anesteziyle 
sezaryen yapacak bir doktora ihtiyacı var. Nedeni acıya 
katlanamamasıdır. Her türlü parayı ödemek istiyor.  

  

 SORU: 

1. Çek Cumhuriyetinde doğumlar talep üzerine oluyormu?  

2. Sezaryent Çek Cumhuriyeti'nde sağlık göstergesi olmadan yapılabilir 
mi?  

3. Eğer bir tıbbi sezaryen bölümü belirtilirse, nasıl örtülür? 

4. Çek Cumhuriyeti'nde epidural anestezi sağlık göstergesi olmadan  
verilebilir mi? 

 

 KONU : ÖLÜM, ÖTENAZİ 
 

Pankreas tümörü olan 54 yaşında, enfarktüs prognozu olan, 
kemoterapiye dirençli bir hasta. Onkoloji bölümüne yatyorı. Sadece ağrı 
semptomlarının tedavisi yapılıyor. Aile hastaya yakın olmak ve son 
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birkaç dakika içinde ona veda etmek istiyor. Kadın yorulmu, doktordan 
hayatına son verilmesini rica ediyor. 
 
 SORU: 

 
1. Çek Cumhuriyetinde ötenazi olabilir mi? 
2. Hasta ailesiyle beraber nerede kalabilir ve nasıl bir bakım sağlanır. 
 
 


