Opgaveark– case studies
Instruktion: Læs undersøgelserne nedenfor grundigt og prøv at
finde en løsning. Brug information fra studiematerialet.
✓ Emne: SUNDHEDSVÆSENETS UDBREDELSE
Kvinde, enke uden et børn, 45 år, bor sammen med sin partner i et familiehus i en landsby i
det sydlige Bøhmen, 20 km fra en større regional by. Klokken 22.00 fik kvinden pludseligt
kvalme, og en voldsom smerte i højre side af lænden. Efter 30 minutter er smerten
uudholdelig og der er nu blod i hendes urin. Kvinden og hendes partner har ikke en bil, og de
kan ikke køre bil. De nærmeste pårørende er 50 km væk.
✓ SPØRGSMÅL:
1. Hvilken sundhedstjeneste kan de bruge?
2. Hvilket telefonnummer har denne tjeneste i Tjekkiet?
3. Hvor lang tid må de vente, før de får hjælp?
4. Hvor meget betaler patienten for denne service?

✓ emne: HJEMMEPLEJE
84-årige patient, diabetiker, bor alene i byen i et familiehus. Han er blevet behandlet på
hospitalet for lungebetændelse og dekompenseret diabetes mellitus. Patienten har et kronisk
sår på venstre underben, der kræver daglig bandagering og behandling. Patienten er gået fra
at få oral antidiabetika til at få insulin på hospitalet. Indsatsen for at træne patienten i
selvmedicinering har endnu ikke givet resultat. Egenbehandling er reduceret og patienten
bliver kompenseret. Lægen overvejer hjemmebehandling, men der er behov for yderligere
opfølgningsstøtte for at hjælpe patienten til selvhjælp, især i forhold til insulin træning og
kronisk sårpleje på benet.
✓ SPØRGSMÅL:
1. Hvilken type tjeneste kan en læge ordinere til en patient?
2. Hvem yder denne sundhedspleje? Hvilke kvalifikationer kræves der af
sundhedspersonalet?
3. Hvordan betales denne pleje?
4. Hvor ofte og i hvilket omfang kan denne pleje ydes?
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✓ EMNE: DAGLIG RUTINE PÅ HOSPITALET- PATIENTRETTIGHEDER OG PLIGTER
28-årig mand, indlagt på den neurologiske afdeling for rygsmerter. Patienten er på en
almindelig sengeafdeling for at aflaste ryggen og hvile. Men patienten er storryger, så han
går ud for at ryge flere gange om dagen foran bygningen eller på badeværelset i afdelingen.
Han er ikke meget på stuen, hvor han afviser at modtage infusionsterapi, , fordi han så ikke
kan gå ud og ryge. Gentagne gange får patienten sine venner på besøg. De lytter til høj
musik og drikker alkoholiske drikkevarer. Han sover som regel ofte først længe efter midnat.
Han samarbejder ikke om morgenen og nægter at modtage pleje.
✓ SPØRGSMÅL:
1. Skriv ned hvilke rettigheder og pligter den indlagte patient har på hospitalet.
2. På hvilken måde tilpasser patienten sig ikke den daglige rutine?
3. Kan patienten nægte at modtage hospitalsbehandling, hvilke konsekvenser har det?

✓ Emne: GRAVIDITET, FØDSEL
Ung 32-årig kvinde i 8. uge af graviditeten. Hun venter sit første barn og har en alternativ
livsstil. Hun er vegetar. Hun ønsker en naturlig fødsel hjemme, alene med sin kæreste og en
ven, med afslappende musik. Hun vil gerne have en rolig og uforstyrret stemning under
fødslen og i de første dage efter fødslen. Hun planlægger at føde barnet i vand. Hun vil
gerne beholde navlestrengsblod til barnet.
✓ SPØRGSMÅL:
1. Er det muligt at føde hjemme i Tjekkiet?
2. Hvad er mulighederne for alternative måder at føde i tjekkisk sundhedssystem?
3. Hvilke stuer tilbydes kvinder på barselssygehuse i Tjekkiet? Hvordan bliver de betalt?
4. Hvordan er det med en ledsager (kæreste, mand osv.) under fødslen?
5. Hvordan forholder man sig til indsamlingen af navlestrengsblod i Tjekkiet?
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30-årig ung kvinde, i 40. graviditetsuge, ankommer til sygehusets barselafdeling til prænatal
undersøgelse. Hun forlanger at få en læge at sætte fødslen i gang og udføre et kejsersnit i
epiduralbedøvelse fordi hun ikke kan udholde smerte. Hun er villig til at betale uanset pris.
✓ SPØRGSMÅL:
1. Er det muligt at forlange at få sat en fødsel i gang i Tjekkiet?
2. Kan et kejsersnit udføres uden sundhedsindikation i Tjekkiet?
3. Hvis et medicinsk kejsersnit er anbefales, hvordan dækkes det økonomisk?
4. Må epiduralbedøvelse gives i Tjekkiet uden sundhedsindikation?
✓ Emne: DØDSHJÆLP
54-årig patient med bugspytkirteltumorer med infarktprognose, resistent mod kemoterapi.
Indlagt på Institut for Onkologi. Kun behandlet symptomatologisk - smerte, ernæring.
Familien er interesseret i at være tæt på patienten i den sidste tid og tage afsked med hende.
Kvinden er udmattet og ønsker lægen skal gøre en ende på hendes liv.
✓ SPØRGSMÅL:
1. Er hjælp til selvmord eller eutanasi lovligt i Tjekkiet?
2. Hvilken omsorg tilbydes , og hvor kan en patient leve med værdighed den sidste tid
omgivet af sine familie?
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