Tjekkiet

Arbejdspapir - Sundhedsfaglige del.

1, Hvad er det grundlæggende princip for det europæiske
forsikringssystem, som også anvendes i Tjekkiet?
a, Ansvars princippet
b, Solidaritetsprincippet
c, Det private forsikrings princip.

2, Hvad er den procentfastsatte betaling til syge og sundheds
forsikring i Tjekkiet for arbejdsgiverne.
a, 11.5% af bruttolønnen
b, 17.5% af bruttolønnen
c, 13.5% af bruttolønnen
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3, Staten påtager sig forpligtelsen til at betale sygesikring for disse
grupper af indbyggere i Tjekkiet (vælg alle de rigtige muligheder):

a, den handicapped borger

b, indsatte I fængsler

c, børn og studenter under
26 år.

d, Kvinder på barsel

e, kvinder med ansvar for
børn under 18 år

f Studerende I enhver alder

g, hjemløse

4, Nødlægehjælp i Tjekkiet er en del af den ydede pleje, der betales
fra sygesikringen, men den opkræves i første omgang hos
brugeren.
a, Ja, ____________CZK (tjekkiske kroner) skal der betales

b, Nej, der skal ikke betales noget.

5, Hvor ofte er en forebyggende kontrol af en voksen person, der er
omfattet af sygesikring i Tjekkiet?
C
a,
Hver 6te måned

b,
en gang pr 2nd år
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c,
en gang per 3die år.

6. Hvad er den lovligt garanterede tidsgrænse for
beredskabstjenesten fra modtagelsen af anmeldelsen til ankomst
tidspunktet?

7, Hvilken sygeplejeordning/system bruges af de fleste
sundhedsfaciliteter

a,
Nøglepersonsystemet

b,
Primær sygeplejerske
systemet

c,
Gruppepleje systemet

8, Vælg de(n) erklæring, der beskriver lovgivnings fastsatte patient
rettigheder:
a, Ret til at nægte at modtage
sundhedsydelser og service

b, Ret til spiritual omsorg og støtte

c, Ret til juridiske repræsentanter/
støtte til sikring af mindreårige
patiener

d, Ret til at blive mødt med respekt,
værdighed og ret til privat liv.

e, Retten til tilstedeværelse af
nærtstående 24 timer I døgnet.

f, Ret til at afvise tilstedeværelse af person
der ikke er direkte involveret I den levered
pleje og omsorgsydelse

g, Ret til information om sundheds
tilstanden hos nært stående person
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9, Marker de korrekte udsagn om hospitalsindlæggelse i Tjekkiet:

a, tilfælde af interesse eller nødvendighed modtager patienterne et håndholdt
alarm
b, Patienter kan bruge mobil og pcèr på almindelige afdelinger.
c, Patienter burger burger som regel beklædning leveret af institutionerne
d, Patienter administrere selv deres medicin under indlæggelse.
e. Diæt serveres i sundheds- og omsorgs institutioner for at styrke patientens

sundhed, De fleste sundhedsfaciliteter respekterer de spisevaner og forskelle
som patienter har
f. Det er forbudt at ryge, drikke alkolhol eller bruge andre
afhængighedsskabende stoffer I sundhedsinstitutioner.

10, Hvordan er et hospice ophold finansieret I Tjekkiet?
PATIENTEN

betaler......................%

STATEN + SUNDHEDSINSTITUTINEN

betaler......................%

11, Euthanasia/aktiv dødshjælp er i Tjekkiet:
LEGALT

IKKE LEGALT
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12, Obduktion kan ske på grundlag af:
a,

b,

anvisning fra
doctor.

anmodning fra
famile

c
der udføres ikke
obduktionr i
Tjekkiet.

13, Marker de rigtige udtalelser:
a, Omsorg for gravide kvinder før den 36 uge foretages af jordmødre.

b, Alle gravide kvinder gennemgår laboratorieprøver: bestemmelse af
blodtyper og Rh-faktor, tilstedeværelse af infektionssygdomme (HIV, syfilis,
hepatitis B), genetisk screening
c, Grundlæggende ultralydscreening udføres mindst 3 gange under
graviditeten
d, Kvinder er indlagte I forbindelse med gennemførelse af fødslen.

e, Den gravide kvinde skal deltage I et fødselsforberedelses kursus.

f, Kvinden kan frit vælge hvordan fødslen skal foregå, herunder vælge
alternative metoder, operativ indgreb m.m.

g, Kvinden udskrives typisk den same dag som hun har født.
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14, Vaccinationsvejledningen/cirkulæret i Tjekkiet omfatter
vaccination imod følgende sygdomme.

a, Stivkrampe, Kighoste, hepatitis B, polio, influenza H

b, stivkrampe, hjernebetændelse, kig hoste, hepatitis B, polio

c, skoldkopper, stivkrampe, kighoste, hepatitis B, polio

15, Vaccination af børn er ifølge
vaccinationsvejledningen/bekendtgørelsen

a, obligatorisk

b, Noget forældre vælger frivilligt, hvilken vaccination barnet skal have.

16. Frem til hvilken uge af graviditet er det muligt at få foretaget en
abort i Tjekkiet efter anmodning fra en kvinde?
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17, Transplantation (tilføj de manglende oplysninger.

A, Transplantation og al relateret patientpleje er dækket af,
________________________________________________________________

B, organs (vævs) donor er den person, der i live,
________________________________________

C, Den anbefalede patient som modtager transplantationen er registreret
gennem
________________________________________________________________

18, Marker det rigtige svar.
"En borger i Tjekkiet kan frit beslutte, om pågældende vil donere et organ eller
væv til en anden person."

ja

nej
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