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Çalışma kağıtları – durum-vaka çalışmaları –cevaplar 

 
 SAĞLIK BAKIMIN ULAŞILABİLİRLİĞİ  

 
45yaşında çocuksuz dul bir kadın partneriyle birlikte güney Bohemya’da 
merkezden 20 km uzaklıkta bir köyde müstakil bir evde yaşıyor.Saat 
22:00’de kadının aniden sağ tarafında kolik ağrısıyla bereber midesi 
bulanmaya başlıyor30 dakika sonra kadının ağrısı kesilmiyor ve 
dayanılmaz hale geliyor. İdrarında kan görülüyor.Kadının ve partnerinin 
arabaları da ehliyetleri de yok. En yakın akrabaları 50 km uzaklıkta. 

 
 SORULAR VE CEVAPLAR 

 
 
 

Hangi sağlık hizmetini kullanabirler? 
 
Hasta kadın Çek Cumhuriyeti'nde ikamet etmektedir ve bu nedenle 
kanunla sigortalı olmak zorundadır. Bölgesel şehirden uzaklığı ve 
ulaşılamaması nedeniyle, hasta acil yardım çağrısı yapmalıdır. Bu 
servisle telefonla temasa geçilmekte ve bir doktor ve kurtarıcı tarafından 
ya da sadece bir kurtarma çalışanı tarafından davanın ciddiyeti dikkate 
alınarak servis yapılmaktadır. 
 
 
Çek Cumhuriyeti'nde bu telefon hangi telefon numarasından aranabilir? 
 
Çek Cumhuriyeti'nde ulusal yardım numarası bulunmaktadır 155. 
Uluslararası hat 112'yi de aramak mümkündür. Sevk, en yakın servise 
başvurur.Sevk yapan birim en yakın servisle bağlantı kurar. 
 
Çek Cumhuriyeti'nde bu hizmete ulaşılabilirlik zamanı nedir?  
Kurtarma hizmeti zaman bildiriminden itibaren 20 dakika içinde olmalıdır. 



 

2 
 

Hasta bu hizmet için ne kadar ödüyor? 
 
 
Eğer hasta Çek Cumhuriyeti vatandaşı is ve zorunlu sağlık sigortası düzenli 
ödeniyor ise (sağlık sigortası şirketi kartı ve Çek Cumhuriyeti vatandaşlık kartı 
gerekli),hizmet tamamen sağlık sigortası tarafından karşılanır. 

 

 

 BAŞLIK: EVDE BAKIM  

84-yaşında,diyabet hastası, ilçe merkezinde müstakil bir evde tek başına 
yaşıyor. Hastanede akciğer kanaması ve diyabete bağlı organ yetmezliği 
tedavisi görmüş. Hastanın sol bacağında günlük bakım gerektiren yarası 
ve yara iyileşmesi gerektiren kronik bir bacak ülseri vardır.Hasta 
hastanede oral antidiyabetikten insüline transfer edilmiş.Hastaya kendi 
kendine bakım eğitimi hastanın vizyonu yeterli olmadığı için henüz başarı 
sağlayamamıştır. Toplam öz bakım azaltılır, aksi halde hasta telafi 
edilir. Hekim evde tedaviyi düşünmektedir, ancak hastanın kendi 
kendine yardım etmesi, özellikle de insülin eğitimi ve bacağındaki kronik 
yara bakımına yardımcı olmak için ek takip destek hizmetlerine ihtiyaç 
vardır.  

 SORULAR VE CEVAPLAR 
 
Doktor hastaya ne tür bir hizmet reçete edebilir?  

Doktor ev bakımını bir takip sağlık hizmeti olarak gösterebilir. 

Bu sağlık bakımını kim sağlar?Ne tür yeterliliklere sahip olmalıdır? 

Evde bakım hizmetleri evde bakım kurumları tarafından sağlanmaktadır. 
Bir profesyonel gözetim olmadan çalışabilecek kayıtlı hemşireler 
tarafından sağlanmaktadır. 

Bu bakım nasıl ödenir? 



 

3 
 

Doktor tarafından belirtilen evde bakım Çek vatandaşlarına ücretsiz 
olarak sağlanmaktadır. 

Bu bakım ne sıklıkla ve ne ölçüde sağlanabilir? 

Bu bakımın kapsamı 24 saat boyunca günde 3 ziyarete kadar olabilir. 

 

 BAŞLIK : KURUMSAL BAKIM, HASTA HAKLARI VE 
YÜKÜMLÜLÜKLERDE GÜNLÜK ŞEMA 

 
28 yaşında bir erkek, sırt ağrısı için nöroloji bölümünde 
hastaneyekaldırıldı. Hasta standart koğuştadır ve yatakta sessizce 
dinlenmektedir.Fakat hasta sıkı bir sigara tiryakisidir ve günde bir kaç 
kez sigara içmek için binanın önüne ya da koğuştaki tuvalate gitmektedir. 
Çoğu zaman, reddettiği infüzyon tedavisi almak için odada değildir, 
çünkü sigara içemez. Defalarca hastanın arkadaşları gelir.Odada yüksek 
sesle müzik dinleyip alkollü içecekler içerler. Sıklıkla gece yarısından 
sonra uyur.Sabah iş birliği yapmaz ve bakımı reddeder.  
 
 SORULAR VE CEVAPLAR 

 
Hastaneye kaldırılan hastanın hastanedeki haklarını ve sorumluluklarını 
yazınız. 
  
Hasta Hakları 

• Sağlanan sağlık hizmetlerini serbestçe kabul etme veya reddetme 
hakkı 

• Saygı, haysiyet ve gizlilik hakkı 

• Sağlayıcıyı serbestçe seçme hakkı 

• Diğer hizmetlere başvurma hakkı 

• Sağlık kurumlarının iç düzeni hakkında bilgi edinme hakkı 
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• Küçüklerin yasal bir vasi veya yasal temsilci tarafından atanan kişilerin 
sürekli var olma hakkı 

• The right of a person with a limited right to a guardian's presence 

• Tıbbi tesisin iç kurallarına uygun olarak yakın bir kişinin varlığı hakkı 

• Sağlanan sağlık hizmetleri hakkında ücret bilgisi alma  hakkı 

• Sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık çalışanlarının isim ve soyadlarını 
bilmek hakkı 

• Bakımda doğrudan yer almayan kişilerin varlığını reddetme hakk 

ı• Kişisel verilerin ve sağlık bilgilerinin korunması hakkı 

• Sağlık kuruluşlarını sağlık durumlarına ilişkin olarak ve tesisin iç 
kurallarına uygun olarak ziyaret etme hakkı 

• Manevi bakım ve destek hakkı 

• Duyusal ve ağır iletişim problemleri olan hastaların doğru ve uygun bir 
şekilde hizmet alma hakkı 

• Sağlık bilgileriniz hakkında bilgi alma hakkı 

• Yasal temsilcinin küçük hasta hakkında bilgi alma hakkı  

• Hastanın sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olabilecek ve kendi sağlık 
dokümanlarına bakabilecek yakın kişileri belirleme hakkı 

• Tıbbi kayıtların beyan ve kopyalarını alma hakkı 

• Ameliyatı ya da sağlık hizmetini reddetme hakkı 

 

Hastaların yükümlülükleri 
• Hasta, kabul ettiği takdirde önerilen tedaviyi takip etmelidir. 

• Hasta belirli tıbbi tesisin iç düzenlemelerine uymak zorundadır. 
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• Hasta, ödenmeyen veya kamu sigortası tarafından kısmen 
karşılanmayan hizmetlerin bedeli için tedarikçiye tazminat ödemekle 
yükümlüdür. 

• Hasta, bulaşıcı hastalıklar da dahil olmak üzere, sağlık çalışanını sağlık 
durumu hakkında bilgilendirmek zorundadır. 

• Hasta bir sağlık kuruluşunda alkol veya diğer bağımlılık yapıcı 
maddeler kullanmamalıdır 

 
  
Hasta günlük duruma nasıl uyum sağlamadı? 
 
Hasta doktorun belirttiği yatak istirihatine uymadı.İnfüzyonla iş birliği 
yapmadı. (hasta yükümlülüklerine bakınız). Hastane bölgesinde alkol aldı 
ve sigara içti.Kaba davranışlarıyla  hastanenin iç düzenini ihlal etti. 
 
Hasta hastanede tedaviyi reddedebilir mi?Bu iş nasıl yürür? 
Hasta tedaviyi ya da hastaneye yatmayı red etme hakkına sahiptir. Bu durumda 
hasta negatif geri dönüş olarak adlandırılır. Hastaya böyle bir kararın riskleri ve 
olası sonuçları konusunda tavsiyede bulunulur. 
  

 

 BAŞLIK : ÇEK CUMHURİYETİ’NDE  DOĞUM  VE  ÇOCUK 
BAKIMI 

 
32 Yaşında genç 32 haftalık hamile bir kadın. İlk çocuğunu bekliyor ve 
alternatif bir yaşam tarzının destekçisi.Bir vejeteryan.Rahatlatıcı bir 
müzik ve 2 yakın arkadaşı eşliğinde evde normal doğum yapmak 
istiyor.Doğum esnasında ve doğumdan sonraki ilk bir kaç günde sessiz 
ve rahatsız edimeyeceği bir ortam istiyor.Bebeğini  küvette doğurmayı 
planlıyor.Bebek için kordon kanını saklamak istiyor. 
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Çek Cumhuriyeti'nde ev ortamında doğum yapmak mümkün mü? 
Çek Cumhuriyeti’nde evde doğum yapmak yasal degil. 
 
 
Çek sağlık sisteminde alternatif doğum yöntemleri nelerdir? 
 
Kadınlar sundukları hizmetler açısından doğum için bir sağlık tesisi 
seçme seçeneğine sahiptir.Bunlar suda doğum,farklı doğum pozisyonları 
ve bir yakının da doğum esnasında varlığı gibi şeyleri içerir.Kadınlar 
ayrıca doğumdan önce doğum planlarını geliştirme hakkına da sahiptir. 
Tesisin çabası, doğum sırasında, annenin ve bebeğin durumuyla ilgili 
şartlara uymaktır.. 
 
Çek Cumhuriyeti'ndeki doğum hastanelerinde anneler için müsait 
odalar hangileridir? Nasıl ödüyorlar? 
 
Çek doğum hastanelerinde, oda-içi sistem olarak adlandırılan sistem 
yaygındır.Doğumdan sonra bebek anne ile odadadır.Çek doğum 
hastanelerinin bir çoğu standart üstü konaklama sağlamaktadır.Bunlar 
genellikle anne ve bebek ve eşlik eden bir yakınları için bireysel 
odalardır.Böyle bir standart genellikle ilave ücretin ödenebilidiği 
durumlarda sağlanır. 
 
 
Doğum sırasında eşlik eden bir kişi (erkek arkadaş, koca vb.) Nasıl 
olur? 
 
Kadın doğuma eş,kız kardeş,bir arkadaş ve hatta’dula‘ (doğum süresince 
annenin ihtiyaçlarını karşılamaya yardım eden profesyonel olmayan 
kişi)gibi yakınlarını alabilir. 
 
Çek Cumhuriyeti’nde bebeğin kordon kanının saklanması nasıl 
olur? 
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Bir kadın göbek kordonu kanını bağışlayacağına veya göbek kordon 
kanını kendi ihtiyaçları için mi saklayacağına karar verebilir.Bu durum 
doğumdan önce hastane yetkililerine bildirilmelidir. (tüm hastaneler bunu 
yapabilme becerisine sahip değildir).Depolama 20 yıl için mümkündür ve 
bu süre uzatılabilir.Göbek kordonu kanının toplanması ve biriktirilmesi 
maliyeti yaklaşık 40000 CZK'dır (1600 E). 

30 yaşında genç bir kadın 40 haftalık hamile doğum öncesi muayene için 
hastanenin doğum servisine gelir. Epidural anestezi ile sezeryan doğuma 
doktoru ikna etmesi gerekiyor.Bunun sebebi ise ağrıya dayanamıyor 
olması.Miktarı ödemeye istekli.  

 

 SORULAR VE CEVAPLAR 
 

Çek Cumhuriyeti'nde isteğe bağlı doğum mümkün mü?Çek Cumhuriyeti’nde 
indüksiyon olması için tıbbı bir zorunluluk olması gerekir. Yasal olarak öyle bir 
doğum sadece annenin isteğine bağlı olarak gerçekleşemez. Doğum 
şekli her zaman doktorun değerlendirmesine göre belirlenir. 

Çek Cumhuriyeti'nde sağlık göstergesi olmaksızın sezaryen ile doğum yapılabilir 
mi? 

Çek Cumhuritei’nde annenin isteğine bağlı olarak sezeryan doğum yasal olarak 
mümkün değildir,dolayısıyla bir seçenek değildir.Sezeryan seçeneği sadece 
sağlık sorunlarına bağlı olarak düşünülebilir.  

Eğer sezeryan bölümü varsa,maliyeti nasıl karşılanıyor?  

Belirtilen sezaryen tam olarak sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Çek 

Cumhuriyeti'nde sağlık belirtisi olmadan doğum için epidural anestezi verilebilir 

mi?Evet,epidural anestezi için başvurabilirsiniz. Sağlık nedenlerinden 
kaynaklanmadığı takdirde sağlık kuruluşuna ücret uygulanır. Eğer sezeryan 
gerekirse  ücreti sağlık sigortası tarafından karşılanır. 
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 BAŞLIK : ÖLÜM,ÖTENAZİ  
 
Kemoterapiye dirençli enfarkte prognozla pankreas tümörü olan bir 54 yaşındaki 
bir hasta.Hastanenin onkoloji bölümüne yatırılmış.Tedavi edilen sadece  
semptomatolojik - ağrı, beslenme. Ailesi son bir kaç ayında ona veda 
edebilmek için yanında olmak istiyor.Kadın çok yorgun ve doktordan 
hayatını sonlandırmasını istiyor. 
 
 SORULAR VE CEVAPLAR 

 
Çek Cumhuriyeti'nde intihar veya ötenazi  desteği 
mümkün mü? 
Hayır, desteklenen intihar ya da ötenazi Çek Cumhuriyeti’nde yasal 
değil.  
 
 
Hangi bakım mevcuttur  ve haysiyetli bir aile ortamı içinde hasta  nerede 
yaşayabilir? 
  
Infaust prognostik hastalar için Çek Cumhuriyeti'nde 
bakımevi servisleri vardır.Bakım evleri,hastayı ve 
ailesini ya da yakın kişileri barındırabilecek 
şekilde palyatif bakım sağlayan tesislerdir.Ayrıca, 
hastanın ev ortamında yaşaması durumunda ziyaret 
hizmeti veren mobil bakım hizmeti de söz konusudur. 
Her iki durumda da, müşterinin yaşam kalitesini 
korumak, ihtiyaçlarını karşılamak ve onurlu ve 
barışçıl bir yaşamı mümkün kılmak palyatif bakımdır. 
Çek Cumhuriyeti’nde bakım evlerinde hizmet bir doktor 
tarafından sağlanır ve sağlık sigortası şirketi 
tarafından ödenir. 
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