Opgaveark - Sundhedsdelen

1, Hvilke af disse udsagn er sande?

a, WHO’s vaccinationsanbefalinger overholdes i forhold til udlændinge
b, Vaccineprogrammet omfatter vaccine mod pneumokokker og skoldkopper
c, Kun ¾ af befolkningen er vaccineret mod mæslinger og røde hunde.
WHO: Word Health Organization

2, Det spanske sundhedsvæsen er inddelt i to niveauer?

og

3, De vigtigste sundhedsfaciliteter er sundhedscentrene hvor
tværfaglige teams består af familielæger, børnelæger, og
sygeplejersker og administrativt personale samt jordmødre,
socialarbejdere og fysioterapeuter
RIGTIGT
FORKERT
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4, Sæt kryds ved det catalanske sygesikringskort (X)

5, EHIC (European Health Insurance Card) giver EU-medlemmer
ubegrænset adgang til gratis sygepleje i Spanien

FORKERT

RIGTIGT

6, Region i Spanien har udviklet deres egne forskelligartede
palliative plejeplaner. Den nationale strategi for palliataiv pleje
bliver imidlertid opdateret for at sikre …. (skriv svaret i boxen)

7, Lov 41/2002 of November 14 omhandler …. (sæt kryds)

a, patientrettigheder
og autonomi

b,
patientrettighe
der og pligter
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c, a og b er korrekte

8, Sæt kryds ved alle de rigtige udsagn om den daglige rutine på
hospitalerne:

a, Patienten bestemmer hvilken form for opmærksomhed, han/hun ønsker samt
hvornår
b, Der serveres 3 måltider om dagen

c, Der foretages rutinemæssige medicinske undersøgelser om morgenen

9, Sæt kryds ved alle de forkerte udsagn

a, Den primære dødsårsag i Spanien er hjerte-kar- sygdomme
b. Forøgelsen af den forventede levealder har været størst hos kvinder i de
senere år
c, Antallet af børn, der dør som følge af færdselsuheld, er større end i resten af
EU.

d, Dødshjælp er til debat i Spanien i disse år
e. Obduktion er mere almindeligt i dag end for 25 år siden

f. De fleste føder på hospital, selv om hjemmefødsler bliver mere og mere populære
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10, Ifølge loven er abort lovlig indenfor de første…… (skriv antal uger )

CAFACILI
11, Dødshjælp i Spanien er
Lovligt

Ulovligt

12, Anbringelse i en plejefamilie er en mulighed for børn op til …….
C
a, 6 år
gammel

b, 5 år gammel

Denne
mulighed
eksisterer ikke

13, Sæt kryds ved alle de rigtige udsagn

a, Lægen og/eller jordemoderen bekræfter graviditeten og graden af
lægekontakt er rimelig høj
b, Fødsler på privathospitaler har en højere standard

c, Det er ikke nødvendigt at tegne en sygeforsikring før graviditeten, da det
ikke er vanskeligt at få tegnet en sådan
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14, Weekend- og feriepleje kan vare …(sæt kryds)

a, op til 40 dage i den samme familie

b, op til 2 år

c, lige så længe som det skønnes at være til gavn for barnet

15, 6 ud af 10 donerer er ….(sæt kryds)

a, mænd

b, kvinder
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OPGAVEARK
Facitliste
B

Primær pleje / Special pleje
sandt
Det første kort

forkert
et fælles homogent niveau

C
B, C
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B, C, E

10

14

11

ulovligt

12

A

13

A

14

C
A

15

A
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