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Η Τσεχία είναι μέλος 

της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  



 

"Ο καθένας έχει το 

δικαίωμα στην 

προστασία της 

υγείας" 
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II. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

Στη Δημοκρατία της Τσεχίας, η υγειονομική περίθαλψη του πληθυσμού 

αποτελεί σημαντικό μέρος της κρατικής πολιτικής και η παροχή της 

διασφαλίζεται από το Σύνταγμα της Τσεχικής Δημοκρατίας. Περιλαμβάνει τον 

Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών, ο οποίος ορίζει: "Ο καθένας 

έχει το δικαίωμα στην προστασία της υγείας". Αυτό το συνταγματικό δικαίωμα 

των κατοίκων του εκπληρώνεται από τη Δημοκρατία της Τσεχίας μέσω ενός 

συστήματος δημόσιας υγείας, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τον νόμο 

48/1997. (Νόμος για την ασφάλιση υγείας). Το σύστημα υγειονομικής 

περίθαλψης στην Τσεχική Δημοκρατία δεν είναι μοναδικό στην Ευρώπη και 

γενικά κατατάσσεται στα μοντέλα του ευρωπαϊκού ασφαλιστικού συστήματος 

που βασίζονται στην αρχή της αλληλεγγύης. Το τσεχικό σύστημα υγείας είναι 

χτισμένο σε τρεις οντότητες, οι οποίες είναι: πληρωτές ασφάλισης υγείας, 

ασφαλιστικές εταιρείες υγείας και πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης. 

 ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Η εισφορά καθορίζεται σε 13,5%. Για τους μισθωτούς, ο εργοδότης πληρώνει 

9% και ο εργαζόμενος συνεισφέρει 4,5% του ακαθάριστου μισθού. Οι 

αυτοαπασχολούμενοι καταβάλλουν το 13,5% των ακαθάριστων κερδών τους 

κάθε χρόνο για το προηγούμενο έτος. Για το 2017, το ελάχιστο ποσό 

καταθέσεων είναι 1 906 CZK. Ο τρίτος πιθανός πληρωτής της ασφάλισης 

υγείας στην Τσεχική Δημοκρατία είναι το κράτος. Αναλαμβάνει την υποχρέωση 

πληρωμής στις ακόλουθες περιπτώσεις: παιδιά και σπουδαστές κάτω των 26 

ετών, συνταξιούχους, γυναίκες που βρίσκονται σε άδεια μητρότητας, άνεργοι, 

άτομα σε κοινωνική ανάγκη και κρατούμενους. 

 

 

https://openstreetmap.cz/
https://openstreetmap.cz/


 

 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ / ΙΔΕΑ / ΑΡΧΕΣ 

Οι παροχές ασφάλισης υγείας καταβάλλονται στα ταμεία ασφάλισης υγείας. Στη  

Τσεχική Δημοκρατία, έχουμε σήμερα 9 εταιρείες ασφάλισης υγείας. 

 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης (τόσο στις εξωτερικές όσο και στις 

νοσοκομειακές εγκαταστάσεις) καταβάλλονται από ασφαλιστικά ταμεία. Οι 

ασφαλιστικοί φορείς συνάπτουν σύμβαση σχετικά με τον τρόπο και το ύψος της 

αποζημίωσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής 

φροντίδα ποιότητας. 

 

 ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Κάθε ασφαλισμένος στην Τσεχική Δημοκρατία έχει το δικαίωμα δωρεάν 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Το εύρος αυτής της περίθαλψης 

περιλαμβάνει: εξωτερική και νοσηλευτική περίθαλψη, ασθενοφόρο και ιατρική 

περίθαλψη έκτακτης ανάγκης με την πληρωμή της ρυθμιστικής αμοιβής από 

τον ασθενή 90CZK. Η υγειονομική περίθαλψη που δεν καλύπτεται από την 

ασφάλιση ασθενείας πρέπει να καλύπτεται από τον ίδιο τον ασθενή: πάνω από 

τις συνήθεις ιατρικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες και ορισμένες 

παραστάσεις που δεν έχουν καθαρά θεραπευτικό χαρακτήρα (διάφορες 

ιατρικές μαρτυρίες, πιστοποιητικά, δηλώσεις κ.λπ.) 

 

Κάθε ασφαλισμένος 

στην Τσεχική 

Δημοκρατία έχει το 

δικαίωμα δωρεάν 

ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης. 
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2. ΟΙ ΟΡΟΙ ΥΓΕΙΑ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΗΝ 

ΤΣΕΧΙΑ 

 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΤΣΕΧΙΚΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Μεταξύ των πιο αξιόλογων αρχών στην τσεχική κοινωνία είναι η οικογένεια, η 

υγεία, το υγιές περιβάλλον, η ικανοποίηση της ζωής και η εκπαίδευση. 

 

 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

Παρά το γεγονός ότι οι πολίτες της Τσεχικής Δημοκρατίας εκτιμούν την υγεία 

ως ένα από τα υψηλότερα αγαθά, συχνά θεωρείται αυτονόητη - ειδικά για τη 

νεότερη γενιά. Η υγειονομική περίθαλψη και η πρόληψη παραμελούνται και η 

πρωτοβουλία για τη διατήρηση της υγείας δεν αρκεί - ορισμένοι ασθενείς 

εξακολουθούν να έχουν την τάση να μεταφέρουν την ευθύνη για ασθένειες σε 

επαγγελματίες του τομέα της υγείας. Χάρη στα προγράμματα υγείας για την 

υγεία και την υγεία της Τσεχικής Δημοκρατίας, ωστόσο, οι άνθρωποι είναι πιο 

δραστήριοι όσον αφορά τη φροντίδα της υγείας τους. 

 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Η πρόληψη στην Τσεχική Δημοκρατία περιλαμβάνει ένα σχετικά εξελιγμένο 

σύστημα προληπτικών εξετάσεων, οι οποίες καλύπτονται από την ασφάλιση 

υγείας. Το σύστημα αυτό βασίζεται στην έγκαιρη ανίχνευση σοβαρών 

ασθενειών σε πρώιμα στάδια, τα οποία δεν είναι τόσο δαπανηρά όσο οι 

περιπτώσεις κακομεταχείρισης και ανακαλύψεων. Εκτός από την προληπτική 

φροντίδα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της παιδικής ηλικίας, το 

προληπτικό σύστημα περιλαμβάνει επίσης προληπτικές εξετάσεις ενηλίκων. Η 

ασφαλιστική εταιρεία πληρώνει check up κάθε δύο χρόνια. 
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Η πρόληψη στην 

Τσεχική Δημοκρατία 

περιλαμβάνει ένα 

σχετικά εξελιγμένο 

σύστημα προληπτικών 

εξετάσεων, οι οποίες 

καλύπτονται από την 

ασφάλιση υγείας. 



 

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 ΤΥΠΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Υπάρχουν και κρατικές και μη κρατικές εγκαταστάσεις υγείας στην Τσεχική 

Δημοκρατία. Όλες αυτές οι εγκαταστάσεις έχουν, κατά κανόνα, σύμβαση για την 

παροχή και την επιστροφή των ιατροφαρμακευτικών περιουσιακών στοιχείων με 

τις ασφαλιστικές εταιρείες υγείας και μπορούν συνεπώς να παρέχουν υγειονομική 

περίθαλψη χωρίς άμεση αποζημίωση. 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA 

Οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στην Τσεχική Δημοκρατία παρέχονται από 

ένα σύστημα κρατικών και μη κρατικών υπηρεσιών υγείας. Το σύστημα αυτό 

αποτελείται από: Πρωτοβάθμιες εγκαταστάσεις εξωτερικών ασθενών - αυτό 

σημαίνει επαγγελματίες. Οι ασθενείς μπορούν να επιλέξουν GP και στη συνέχεια 

να εγγραφούν μαζί τους. Η καταχώριση υποχρεώνει τον γιατρό να παρέχει συνεχή 

φροντίδα για τον ασθενή (βασική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένων των 

επισκέψεων). Εξωτερική ιατρική περίθαλψη. Ο ειδικός στην Τσεχική Δημοκρατία 

μπορεί να επισκεφθεί ακόμα και χωρίς τη σύσταση ενός γιατρού - γενικού ιατρού. 

Θεσμική φροντίδα. Εάν η φύση της ασθένειας απαιτεί, ένας γιατρός πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης ή ένας εξειδικευμένος εξωτερικός ασθενής συνιστά νοσηλεία σε 

νοσοκομειακή ιατρική μονάδα. Σχετικά με τον τύπο της μονάδας υγειονομικής 

περίθαλψης, ο ασθενής ενημερώνεται και έχει τη δυνατότητα να συμβουλευτεί και 

να επιλέξει μια μονάδα υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά την επιτέλεση ή τη 

φροντίδα που απαιτείται από τον ασθενή. Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης και 

διάσωσης παρέχεται ακόμη και σε περίπτωση αιφνίδιας ασθένειας και ατυχήματος 

κατά τη διάρκεια των εκτός ωρών εργασίας ή λόγω απουσίας του θεράποντος 

ιατρού. Η επείγουσα περίθαλψη έχει χαρακτήρα ανά τόπο στην Τσεχική 

Δημοκρατία. Οι υπηρεσίες φαρμακείου παρέχουν φάρμακα και ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα στη Δημοκρατία της Τσεχίας βάσει ιατρικής συνταγής (φάρμακα που 

καλύπτονται από ασφάλιση ή με πρόσθετη αμοιβή) και χωρίς αυτά (ο ασθενής 

πληρώνει τον εαυτό του). Οδοντιατρικές θεραπείες. Είναι καθήκον του γιατρού να 

προσφέρει στον ασθενή θεραπεία που καλύπτεται πλήρως από τη δημόσια 

ασφάλιση υγείας. Όλες αυτές οι επιδόσεις περιλαμβάνονται στην ειδοποίηση 

αποζημίωσης που ισχύει για τη σχετική περίοδο.
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Οι υπηρεσίες 

υγειονομικής 

περίθαλψης στην 

Τσεχική Δημοκρατία 

παρέχονται από ένα 

σύστημα κρατικών 

και μη κρατικών 

υπηρεσιών υγείας. 



 

4. KAT’OIKON ΦΡΟΝΤΙΔΑ  

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ 

ΤΣΕΧΙΑ 

Από το 1990, η φροντίδα στο σπίτι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος 

υγείας και κοινωνικής πρόνοιας στην Τσεχική Δημοκρατία. Κάθε ασφαλισμένος έχει 

το δικαίωμα φροντίδας κατ 'οίκον. Καλύπτεται από την ασφάλιση υγείας. Η φροντίδα 

στο σπίτι παρέχει στον πελάτη τις απαραίτητες εργασίες στο κοινωνικό περιβάλλον 

του πελάτη. Συνδυάζει την υγεία, την κοινωνική και τη ατομική περίθαλψη. 

 

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ 

Το μέγιστο εύρος φροντίδας στο σπίτι είναι 3 φορές την ημέρα για 1 ώρα. Οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες είναι για παράδειγμα: η παρακολούθηση των φυσιολογικών 

λειτουργιών, η λήψη βιολογικών υλικών, η θεραπεία των ελαττωμάτων του 

δέρματος, η χορήγηση φαρμάκων, η φαρμακευτική αγωγή, η εκπαίδευση στην 

ινσουλίνη, η αυτοεξυπηρέτηση, η κλινική, η φροντίδα του καθετήρα ουρήθρας. 

 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ 

Ορισμένες υπηρεσίες στην Τσεχική Δημοκρατία προσφέρουν επίσης υπηρεσίες 

φροντίδας που περιλαμβάνουν βοήθεια προσωπικής υγιεινής, παροχή τροφίμων, 

επισιτιστική βοήθεια κλπ. Οι υπηρεσίες αυτές είναι κοινωνικές, καταβάλλονται από 

τον ίδιο τον πελάτη ή από την κοινωνική εισφορά που λαμβάνει από το κράτος. 

 

 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ / ΙΔΡΥΜΑ (Hospice) 

Πρόσφατα, υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για κατ 'οίκον περίθαλψη (υπάρχουν 15 

στην Τσεχική Δημοκρατία). Αυτή η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα με ανίατες 

ασθένειες κάθε ηλικίας. Η φροντίδα περιλαμβάνει, αφενός, τις υπηρεσίες υγείας 

σύμφωνα με τις ανάγκες και την τρέχουσα υγεία του ασθενούς, καθώς και τις 

ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αφορούν τόσο τον ασθενή όσο και την 

οικογένεια, συμπεριλαμβανομένης της περίθαλψης μετά το θάνατο ενός ατόμου. 

Αυτή η υπηρεσία είναι η μόνη που παρέχει εξειδικευμένη παρηγορητική φροντίδα 

στα παιδιά. Η οικογενειακή φροντίδα του σπιτιού καλύπτεται εν μέρει από τον πελάτη 

ή την οικογένειά του. 
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Κάθε ασφαλισμένος 

έχει το δικαίωμα 

φροντίδας κατ 'οίκον. 

Καλύπτεται από την 

ασφάλιση υγείας. 



 

5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

 

 ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 

Ο χρόνος και η τοπική διαθεσιμότητα της υγειονομικής περίθαλψης στην Τσεχική 

Δημοκρατία καθορίζεται από τον νομικό κανόνα. Κάθε ασφαλισμένος πολίτης της 

Τσεχικής Δημοκρατίας έχει εξασφαλίσει υγειονομική περίθαλψη. Ο νόμος ορίζει τις 

προθεσμίες για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Στην περίπτωση των οξέων 

υπηρεσιών, η απόλυτη προτεραιότητα ανάλογα με την κατάσταση της υγείας είναι ο 

κανόνας. 

 

 ΤΟΠΙΚΗ / ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

Ο νόμος ορίζει το μέγιστο χρόνο ταξιδιού από τον τόπο κατοικίας του ασθενούς σε 

ειδικούς ασθενοφόρων και σε υγειονομικές εγκαταστάσεις, γεγονός που εγγυάται τη 

διαθεσιμότητα ατομικών υπηρεσιών υγείας σε κάθε πολίτη. 

 

 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΒΛΕΠΕ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ) 

Επιπλέον, ο νόμος καθορίζει μέγιστη προθεσμία για προγραμματισμένες (μη οξεία) 

ιατρικές διαδικασίες και εξετάσεις: 

 

- αντικατάσταση ισχίου: εντός 52 εβδομάδων 

- χειρουργική επέμβαση καταρράκτη: εντός 30 εβδομάδων 

- ενδοσκοπική εξέταση: εντός 4 εβδομάδων 

- απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού: εντός 5 εβδομάδων 

 

Ο νόμος ορίζει τις 

προθεσμίες για την 

παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών. Στην 

περίπτωση των 

οξέων υπηρεσιών, η 

απόλυτη 

προτεραιότητα 

ανάλογα με την 

κατάσταση της 

υγείας είναι ο 

κανόνας. 
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6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΤΣΕΧΙΑ 

 Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ 

Η νοσηλευτική είναι μια ξεχωριστή επιστημονική ειδικότητα επικεντρωμένη στην 

ενεργή αναζήτηση και στην κάλυψη των αναγκών τόσο υγιούς όσο και ασθενούς. Η 

νοσηλευτική φροντίδα είναι ένα σύνολο επαγγελματικών δραστηριοτήτων που 

αποβλέπουν στην πρόληψη, στη διατήρηση, στην υποστήριξη και την 

αποκατάσταση της υγείας των ατόμων, των οικογενειών και των ανθρώπων με 

κοινό ιστορικό. Περιλαμβάνει επίσης τη φροντίδα για άρρωστα άρρωστους. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της τρέχουσας νοσηλείας είναι η προσπάθεια παροχής 

εξατομικευμένης φροντίδας με βάση την ικανοποίηση των αναγκών ενός ατόμου σε 

σχέση με την υγεία ή τις ανάγκες που προκύπτουν κατά τη στιγμή της ασθένειας. Η 

νοσηλευτική φροντίδα παρέχεται από μια ομάδα νοσηλευτών αποτελούμενη από 

επαγγελματίες υγείας διαφόρων επιπέδων προσόντων. Οι ικανότητές τους 

ορίζονται ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης και εξειδίκευσης. 

 Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ 

ΤΣΕΧΙΑ 

Η τρέχουσα αντίληψη στην Τσεχική Δημοκρατία στοχεύει στη χρήση της μεθόδου 

της νοσηλευτικής διαδικασίας σύμφωνα με την NANDA. Αλλά είμαστε ακόμα στην 

αρχή ενός πολύπλοκου έργου στη νοσηλευτική διαδικασία. Η νοσηλευτική 

διαδικασία περιλαμβάνεται στη διδασκαλία για φοιτητές ιατρικών ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πανεπιστημίων. 

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ 

Στα περισσότερα ιδρύματα, η νοσηλευτική φροντίδα παρέχεται μέσω ενός 

συστήματος ομαδικής φροντίδας όπου οι νοσηλευτές φροντίζουν μια ομάδα 

ασθενών κατά τη διάρκεια της βάρδιας. Ορισμένες μονάδες χρησιμοποιούν επίσης 

το σύστημα "πρωτοβάθμιας νοσηλευτικής" ή "βασικού προσωπικού". Αυτή η 

νοσοκόμα είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό της νοσηλευτικής διαδικασίας για τον 

ασθενή, αλλά και για άλλους ασθενείς. Ολόκληρη η νοσηλευτική ομάδα συμμετέχει 

στη σχεδιαζόμενη νοσηλευτική διαδικασία. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται 

μάλλον σε ιδρύματα με μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής ασθενών. Για κάθε ασθενή, 

παρέχεται ιατρική και νοσηλευτική τεκμηρίωση. Είναι σε γραπτή μορφή και εν μέρει 

και σε ηλεκτρονική μορφή. Κάθε εγγραφή στην τεκμηρίωση υπογράφεται από το 

πρόσωπο που το έφτιαξε. 
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7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Η ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα στην Τσεχική Δημοκρατία βασίζεται σε μια 

ολιστική προσέγγιση στον άνθρωπο. Αντιλαμβάνεται όχι μόνο στο φυσικό, 

πνευματικό και κοινωνικό επίπεδο της ύπαρξής του, αλλά και πνευματικό με τις 

προσπάθειες ικανοποίησης των αναγκών των ασθενών. 

 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Η παροχή πνευματικών υπηρεσιών ισχύει στην Τσεχική Δημοκρατία με την 

έκδοση του νόμου αριθ. 3/2002 Coll., Για τις εκκλησίες και τις θρησκευτικές 

κοινωνίες και υποστηρίζεται επίσης από τον υιοθετημένο ευρωπαϊκό ηγέτη για 

την υγεία. Η πνευματική εργασία στα νοσοκομεία περιλαμβάνεται περαιτέρω 

στον νόμο αριθ. 273/2011 Coll., Περί υγειονομικών υπηρεσιών, ο οποίος 

αναφέρει ότι ο ασθενής έχει δικαίωμα να λάβει πνευματική μέριμνα σε ιατρική 

εγκατάσταση και έχει το δικαίωμα να λάβει υποστήριξη από πνευματικές 

εκκλησίες και θρησκευτικές οργανώσεις, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στην 

Τσεχική Δημοκρατία. 

 ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Τα περισσότερα νοσοκομεία στην Τσεχική Δημοκρατία παρέχουν υπηρεσίες 

πνευματικής διαμεσολάβησης, εφόσον ζητηθούν, και ορισμένες εγκαταστάσεις 

διαθέτουν τα δικά τους παρεκκλήσια. Στη Δημοκρατία της Τσεχίας υπάρχουν 

επίσης οργανώσεις νοσοκομειακών παρεκκλησιών - επαγγελματικά 

εκπαιδευμένοι κληρικοί που παρέχουν πνευματική φροντίδα όχι μόνο στους 

ασθενείς αλλά και στο νοσοκομειακό προσωπικό. 

 

 

ο ασθενής έχει 

δικαίωμα να λάβει 

πνευματική μέριμνα 

σε ιατρική 

εγκατάσταση και έχει 

το δικαίωμα να λάβει 

υποστήριξη από 

πνευματικές 

εκκλησίες και 

θρησκευτικές 

οργανώσεις  

 
 

 

 



 

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ  

Τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των ασθενών στην Τσεχική Δημοκρατία 

κατοχυρώνονται νομοθετικά από τον νόμο περί υγειονομικής περίθαλψης 

372 / 2011Sb.  

 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα να δέχονται ή να αρνηθούν ελεύθερα τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, το δικαίωμα σε επαγγελματικές υπηρεσίες 

υγείας, το δικαίωμα σεβασμού, την αξιοπρέπεια και το απόρρητο, το 

δικαίωμα ελεύθερης επιλογής παρόχου, το δικαίωμα παροχής συμβουλών 

σε άλλες υπηρεσίες, το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την εσωτερική τάξη 

των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης, το δικαίωμα των ανηλίκων 

στη συνεχή παρουσία ενός νόμιμου κηδεμόνα ή των προσώπων που ορίζει 

ο νόμιμος εκπρόσωπος και άλλα. 

 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Ο ασθενής καλείται να ακολουθήσει την προτεινόμενη θεραπεία αν 

συμφωνεί. Ο ασθενής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους εσωτερικούς 

κανονισμούς της συγκεκριμένης ιατρικής εγκατάστασης. Ο ασθενής 

υποχρεούται να αποζημιώσει τον πάροχο για το κόστος των παρεχόμενων 

υπηρεσιών που δεν έχουν καταβληθεί ή καλύπτονται εν μέρει από τη 

δημόσια ασφάλιση. Ο ασθενής υποχρεούται να ενημερώνει τον ιατρό για την 

κατάσταση της υγείας του, συμπεριλαμβανομένων των μολυσματικών 

ασθενειών. Ο ασθενής δεν πρέπει να χρησιμοποιεί αλκοόλ ή άλλες εθιστικές 

ουσίες σε μια μονάδα υγειονομικής περίθαλψης. 
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Η νοσηλεία στην 

Τσεχική 

Δημοκρατία είναι 

εθελοντική, οπότε 

ο ασθενής έχει το 

δικαίωμα να 

αρνηθεί, να 

διακόψει τη 

θεραπεία και να 

απελευθερωθεί 

ανά πάσα στιγμή. 

9. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΑ ΤΣΕΧΙΚΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Μετά την είσοδό του στη μονάδα φροντίδας κρεβατιών στην Τσεχική 

Δημοκρατία, ο ασθενής τοποθετείται στο δωμάτιο. Του δίνεται ένα κρεβάτι 

και ένα κομοδίνο για προσωπικά αντικείμενα. Είναι εξοικειωμένος με την 

οργάνωση του τμήματος και τη μονάδα νοσηλευτικής. Στις κρατικές 

εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, η κανονική φροντίδα παρέχεται 

συνήθως σε δίκλινα έως τρίκλινα δωμάτια. Οι εγκαταστάσεις υγιεινής είναι 

συνήθως μέρος του δωματίου και σε ορισμένες περιπτώσεις το μπάνιο και 

οι τουαλέτες βρίσκονται κεντρικά στο διάδρομο. Τα μονόκλινα δωμάτια είναι 

λιγότερο συνηθισμένα στα τσεχικά κρατικά νοσοκομεία και η παροχή τους 

είναι πιο πιθανό να παρέχει επιπλέον φροντίδα με επιπλέον κόστος. 

Ένας γιατρός στην Τσεχική Δημοκρατία δείχνει θεραπεία, οδηγεί και 

καθορίζει τη θεραπεία και τη διάγνωση. Η νοσοκόμα είναι υπεύθυνη για τη 

νοσηλευτική φροντίδα και την ικανοποίηση των ασθενών. Η νοσοκόμα δεν 

έχει αρμοδιότητα να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση υγείας 

και την πορεία της θεραπείας του ασθενούς. Στο νοσοκομείο ο γιατρός 

συνήθως επισκέπτεται τον ασθενή δύο φορές την ημέρα, το πρωί και το 

απόγευμα. Δύο φορές την εβδομάδα υπάρχουν κύριοι ιατρικοί γύροι από 

έναν γιατρό και άλλους γιατρούς. 

Η νοσηλεία στην Τσεχική Δημοκρατία είναι εθελοντική, οπότε ο ασθενής 

έχει το δικαίωμα να αρνηθεί, να διακόψει τη θεραπεία και να απελευθερωθεί 

ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση ενημερώνεται για τους κινδύνους 

της απόφασης του και πρέπει να υπογράψει τη λεγόμενη αρνητική 

αντίστροφη δήλωση. 

http://www.clk.cz/oldweb/zakpred/zakon_96-2004-1.html 

 

http://www.clk.cz/oldweb/zakpred/zakon_96-2004-1.html
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10. ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 

 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Η ιατρική ομάδα στην Τσεχική Δημοκρατία αποτελείται από γιατρούς, νοσηλευτικό 

προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό και επαγγελματίες όπως φυσιοθεραπευτές, 

θεραπευτές διατροφής, θεραπευτές εργασίας, λογοθεραπευτές, ειδικούς τυχερών 

παιχνιδιών, πνευματικοί εκκλησιαστές κλπ. Η νοσηλευτική ομάδα αποτελείται από 

εγγεγραμμένους νοσηλευτές, νοσοκόμους και βοηθούς. 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΑΔΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ 

Για εργασία χωρίς επαγγελματική επίβλεψη, είναι απαραίτητο να μελετηθεί πρόγραμμα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή κολλεγίου. Επί του παρόντος, για παράδειγμα, μπορούν 

να μελετηθούν τα ακόλουθα πεδία: γενική νοσοκόμα, μαία, εργαστηριακός βοηθός, 

βοηθός ακτινολογίας, θρεπτικός θεραπευτής, οδοντοτεχνίτης, οδοντίατρος, 

παραϊατρικός, φαρμακευτικός βοηθός, κλινικός ψυχολόγος, κλινικός λογοθεραπευτής, 

φυσιοθεραπευτής. Μετά την αποφοίτησή του από το πρόγραμμα δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, ο πτυχιούχος εργάζεται υπό την επίβλεψη ειδικευμένου ιατρού που 

εργάζεται χωρίς επαγγελματική επίβλεψη στους ακόλουθους τομείς: βοηθός υγείας, 

βοηθός εργαστηρίου, βοηθός οδοντιάτρου, βοηθός διατροφής. Τα βοηθητικά 

επαγγέλματα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να αποκτήσουν τα 

προσόντα τους μέσω διαλέξεων αρκετών εβδομάδων Αυτά τα επαγγέλματα 

περιλαμβάνουν βοηθό νοσηλευτή, μασέρ, οδηγό ασθενοφόρων. 

 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ 

Οι περισσότερες εγκαταστάσεις έχουν την ακόλουθη ιεραρχία του νοσηλευτικού 

προσωπικού: 

- Αναπληρωτής επικεφαλής νοσοκόμος, ο οποίος είναι μέλος της ανώτατης διοίκησης 

μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας υγειονομικής περίθαλψης και είναι υπεύθυνος για τη 

συνολική νοσοκομειακή περίθαλψη. 

- Η Διευθύνουσα Τομέα είναι υπεύθυνη για τις δραστηριότητες του προσωπικού σε ένα 

συγκεκριμένο τομέα (χειρουργικό, εσωτερικό, καρδιολογικό) 

- Η Προϊσταμένη είναι υπεύθυνη για το προσωπικό σε συγκεκριμένο τμήμα αυτού του 

τομέα. Παρέχει ολοκληρωμένη εποπτεία σε αυτόν το τμήμα, συντονίζει τις 

δραστηριότητες των μεμονωμένων μελών του προσωπικού. 

 

Η νοσηλευτική 

ομάδα αποτελείται 

από 

εγγεγραμμένους 

νοσηλευτές, 

νοσοκόμους και 

βοηθούς. 



11. ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

 ΘΑΝΑΤΟΣ, ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Η παρηγορητική φροντίδα, ως ξεχωριστή ειδικότητα, δεν αξιοποιείται και διατίθεται 

πλήρως στην Τσεχική Δημοκρατία. Προς το παρόν, η εξειδικευμένη παρηγορητική 

φροντίδα στην Τσεχική Δημοκρατία παρέχεται στο οικιακό περιβάλλον (κινητή οικιακή 

περίθαλψη), στις εγκαταστάσεις φροντίδας κρεβατιού αποκλειστικά αφιερωμένη στην 

παρηγορητική περίθαλψη = νοσοκομείο, και στις υπηρεσίες παρηγορητικής αγωγής 

στις νοσοκομειακές εγκαταστάσεις. 

 ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ 

Στη Δημοκρατία της Τσεχίας υπάρχουν σήμερα 18 εγκαταστάσεις που παρέχουν 

εξειδικευμένη περίθαλψη στο νοσοκομείο. Υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός 

οργανισμών που παρέχουν οικιακή περίθαλψη στα νοσοκομεία. Η διαμονή 

καλύπτεται από την ασφαλιστική εταιρεία υγείας, ο ασθενής συμμετέχει εν μέρει 

(περίπου το 10%). Οποιοσδήποτε ασφαλισμένος δικαιούται αυτή τη φροντίδα, 

εξαρτάται μόνο από την ελεύθερη χωρητικότητα της εγκατάστασης. 

 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΝΗΣΚΟΝ ΑΤΟΜΟ 

Κάποια νοσοκομειακά ιδρύματα προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες: ανακούφιση, 

δηλαδή υπηρεσία ανακούφισης που βοηθά τις οικογένειες με μακροχρόνια φροντίδα 

για ένα ανήμπορο άρρωστο άτομο - αυτή η διαμονή μπορεί να είναι εβδομάδες και η 

οικογένεια και οι στενοί φροντίζουν ακόμα και μετά το θάνατο ενός ασθενούς - 

μπορούν να επικοινωνήσουν με το προσωπικό του hospice για να τους παράσχουν 

φιλική, ψυχολογική και πνευματική βοήθεια και υποστήριξη. 

 Hospice / ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Ένας ξενώνας είναι μια εγκατάσταση που εγγυάται στον ασθενή τη σιγουριά ότι είναι 

αξιοπρεπής, όχι μόνος και δεν υποφέρει από πόνο. Προορίζεται για ασθενείς που 

βρίσκονται στο τελικό στάδιο μιας ανίατης ασθένειας. 

 ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ 

Η ευθανασία δεν είναι νόμιμη στην Τσεχική Δημοκρατία, τώρα δεν είναι δυνατόν να 

γίνει σε καμία περίπτωση. Οι συζητήσεις σχετικά με τη νομιμοποίηση παρουσιάζονται 

επανειλημμένα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η κοινή γνώμη δεν είναι εντελώς 

ενοποιημένη. Η μεγαλύτερη συζήτηση αφορά τις δυνατότητες κατάχρησης καθώς και 

τις πιθανές μορφές ευθανασίας. 
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Η παρηγορητική 

φροντίδα, ως 

ξεχωριστή ειδικότητα, 

δεν αξιοποιείται και 

διατίθεται πλήρως 

στην Τσεχική 

Δημοκρατία. 



 ΑΥΤΟΨΙΑ 

Στην Τσεχική Δημοκρατία, ο θάνατος είναι ένα θέμα που είναι εν μέρει 

ταμπού, πολλοί Τσέχοι αντιμετωπίζουν προβλήματα μιλώντας για θάνατο. Ο 

θάνατος, η ταφή, η ανατομή και τα συναφή θέματα διέπονται από νομικά 

πρότυπα. Οποιοδήποτε πρόσωπο που ζει στην Τσεχική Δημοκρατία έχει 

υποχρέωση να ενημερώνει τις αρχές για την εύρεση νεκρού σώματος. 

Μεταδίδεται στη γραμμή κλήσης έκτακτης ανάγκης 112, ο αποστολέας στέλνει 

ιατρική υπηρεσία του ιατροδικαστή στη θέση του. Μετά την εξέταση, 

επιβεβαιώνει ή καταγγέλλει το θάνατο. Έχει στη συνέχεια την υποχρέωση να 

γράψει τη Επιστολή Εξέτασης των Αδικημένων, να σηματοδοτήσει το σώμα, 

να έρθει σε επαφή με την οικογένεια ή ένα στενό πρόσωπο. 

 

 ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Ένας γιατρός που επιβεβαιώνει το θάνατο του ασθενούς αποφασίζει για την 

ανάγκη αυτοψίας. 

 

Με βάση τις περιστάσεις, η αυτοψία μπορεί να είναι: 

 

- παθολογικά-ανατομικά ο σκοπός είναι να εντοπιστούν οι βασικές και άλλες 

ασθένειες του αποθανόντος. να εντοπίσουν τις επιπλοκές τους για την 

επαλήθευση της διάγνωσης και της θεραπείας. εκτελείται όταν ο ασθενής 

πέθανε σε μια μονάδα υγειονομικής περίθαλψης 

 

- πραγματοποιείται ιατρική αυτοψία για την ανίχνευση και εξήγηση θανάτων 

ανθρώπων που έχουν πεθάνει εκτός των εγκαταστάσεων υγειονομικής 

περίθαλψης από ξαφνικό, απροσδόκητο ή βίαιο θάνατο ή όταν υπάρχει 

υποψία αυτοκτονίας 

 

- η δικαστική αυτοψία γίνεται εάν ο θάνατος προφανώς προκλήθηκε από 

ποινικό αδίκημα 
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Ένας γιατρός που 

επιβεβαιώνει το 

θάνατο του ασθενούς 

αποφασίζει για την 

ανάγκη αυτοψίας / 

νεκροτομής. 

 



 ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟΚΕΤΟΣ 

Μετά τη γέννηση, το νεογέννητο εξετάζεται βασικά από έναν παιδίατρο, 

αξιολογείται επίσης η βαθμολογία APGAR, η νοσοκόμα φροντίζει τον ομφάλιο 

λώρο, το νεογνό αποστραγγίζεται, μπορεί να ντυθεί και επισημαίνεται με δύο 

τουλάχιστον τρόπους - όλα κάτω από τον έλεγχο της μητέρας - τότε ζυγίζεται (το 

μήκος μετράται την επόμενη μέρα έτσι ώστε ο νεογέννητος να μην τραυματίζεται 

με τέντωμα των άκρων του). Ως πρότυπο, δίνονται τιμές CRD (Septonex gtt.) Και 

προληπτική βιταμίνη Κ. Η εξέταση του ομφάλιου λώρου είναι επίσης 

τυποποιημένη. 

Στην Τσεχική Δημοκρατία, είναι δυνατή η πραγματοποίηση της έκτρωσης μετά 

από δική της αίτηση μέχρι τη 12η εβδομάδα της εγκυμοσύνης. Από την ιατρική 

ένδειξη (ασθένεια της μητέρας) είναι δυνατό να τερματιστεί η κύηση μέχρι την 24η 

εβδομάδα της εγκυμοσύνης. Η απόδοση μπορεί να γίνει μόνο σε νοσοκομεία (1 

έως 2 ημέρες). Η γυναίκα μπορεί να αποφασίσει ελεύθερα για την πιθανή 

άμβλωση. 

 

 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ, ΔΩΡΕΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 

Η μετάγγιση αίματος ή των συστατικών του είναι μια κοινή πρακτική στην Τσεχική 

Δημοκρατία. Οι μεταγγίσεις δεν απαιτούν συγκατάθεση από τον ασθενή. Το αίμα 

και τα παράγωγα του αίματος αναφέρονται σε λεπτομερή εξέταση μετά την 

παραλαβή από τον δότη, οπότε ο κίνδυνος μόλυνσης από τον δότη και άλλες 

επιπλοκές είναι πολύ χαμηλός. 

Στην Τσεχική Δημοκρατία, τα περισσότερα μεγαλύτερα νοσοκομεία διαθέτουν 

κέντρο αιμοδοσίας (συνήθως τμήμα αιματολογικού τμήματος). Τα κέντρα αυτά 

έχουν ένα Μητρώο τακτικών χορηγών που προσκαλούνται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα για να λάβουν αίμα. Σε περίπτωση οξείας ανάγκης, οι δότες 

χρησιμοποιούνται επίσης εξαιρετικά. Πριν από κάθε δωρεά, ο δότης συμπληρώνει 

λεπτομερές ερωτηματολόγιο όπου απαντά σε διάφορες ερωτήσεις. 

https://www.prodarce.cz/darcovstvi/  
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Στην Τσεχική 

Δημοκρατία, είναι 

δυνατή η 

πραγματοποίηση της 

έκτρωσης μετά από 

δική της αίτηση μέχρι τη 

12η εβδομάδα της 

εγκυμοσύνης 

https://www.prodarce.cz/darcovstvi/


 

 ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ 

Η μεταμόσχευση οργάνων και ιστών οργανώνεται στην Τσεχική Δημοκρατία 

μέσω του Κέντρου Συντονισμού Μεταμόσχευσης. Το όλο θέμα 

αντιμετωπίζεται από το νόμο. Οι περισσότεροι Τσέχοι αντιλαμβάνονται τη 

μεταμόσχευση θετικά. Ως "προσδοκώμενος / δυνητικός λήπτης" νοείται ένας 

ασθενής που θεωρείται από τον γιατρό ως κατάλληλος δέκτης του ιστού ή 

οργάνου. Ένα τέτοιο άτομο περιλαμβάνεται στο εθνικό μητρώο προσώπων 

που περιμένουν στη λίστα μεταμοσχεύσεων = αναμονής. Ένας δότης 

οργάνου ή ιστού μπορεί να είναι ένας αποθαμένος (εκτός εάν έχει εκφράσει 

τη διαφωνία του κατά τη διάρκεια της ζωής του). Αλλά και ένας ζωντανός 

δότης που προσφέρθηκε εθελοντικά να δωρίσει ένα ζευγαρωμένο όργανο ή 

τον ιστό που αναγεννά. Το εθνικό μητρώο ατόμων που διαφωνούν με τη 

μεταθανάτια δωρεά ιστών και οργάνων απαριθμεί τα πρόσωπα που έχουν 

εκφράσει τη διαφωνία τους σχετικά με τη δωρεά στη ζωή τους. Επί του 

παρόντος, περίπου 1.000 τέτοια άτομα έχουν καταχωρηθεί. 

http://www.nrod.cz/ 
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Οι περισσότεροι 

Τσέχοι 

αντιλαμβάνονται τη 

μεταμόσχευση θετικά. 

http://www.nrod.cz/

