PRACOVNÍ LIST – ZDRAVOTNICKÁ
ČÁST
1, Které z následujících tvrzení je správné?

a, Podle WHO se očkují i cizinci.
b, V raném věku se očkuje proti pneumokokům a planým neštovicím.
c, Jen ¾ populace je očkována proti spalničkám a rubeole.
WHO: Světová zdravotnická organizace

2, Národní zdravotnický systém je organizován ve dvou úrovních:

and

3, Základní institucí jsou zdravotnická centra, kde pracují týmy
složené z praktických lékařů, pediatrů, sester, fyzioterapetů,
porodních asistentek, sociálních a administrativních
pracovníků.

Nepravda

Pravda

1

4, Která karta je katalánská zdravotní karta: Zakřížkujte (X)

5, EHIC (Evropská karta zdravotní pojišťovny) vydaná EU- umožňuje
cizincům bezplatnou neomezenou lékařskou péči.

Pravda

Nepravda

6, Každá oblast ve Španělsku má svůj systém poskytování
paliativní péče. Národní zdravotnický systém ale usiluje o …
(uveďte správné slovo).

7, Zákon 41/2002 ze 14. listopadu stanovuje…. (Zaškrtněte
správnou odpověď)
a, práva pacientů a
autonomii

b, práva a
povinnosti
pacientů
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c, a i b jsou správně

8, Zaškrtněte správná tvrzení týkající se režimu v nemocnicích:

a, Pacient se sám rozhoduje jakou lékařskou péči obdrží.

b, Denně se podávají 3 jídla.

c, Lékařská vyšetření probíhají hlavně ráno a dopoledne.

9, Zaškrtněte nesprávná tvrzení:

a, Kardiovaskulární onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtí ve Španělsku.
b, Průměrná délka života se u žen zvyšuje..
c, Úmrtnost dětí v důsledku dopravních nehod je vyšší v porovnání s EU.
d, V současnosti probíhají diskuze o eutanázii.
e. Pitva je v dnešní době běžnější než před 25 lety.

f. Většina porodů probíhá v nemocnicích, přičemž domácí porody jsou stále oblíbenější.
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10, Zákon legalizuje provedení potratu během prvních ….. týdnů
těhotenství.(Doplňte číslo)

CAFACILI
11, Eutanázie je ve Španělsku….
Legální

Nelegální

12, “Naléhavá” náhradní péče o dítě je možná do …

a, 6 let
věku
dítěte

b, 5 let věku dítěte

c, Není možná
za žádných
podmínek

13, Zaškrtněte správná tvrzení:

a, Lékař nebo porodní asistentka potvrdí těhotenství. Lékařské kontroly jsou
během těhotenství časté.
b, Ideální je rodit v soukromých nemocnicích.

c,Před těhotenstvím je nutné mít zdravotní pojištění.
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14, Víkendová nebo prázdninová péče o dítě trvá …………

a, Ne více než 40 dní ročně u stejné rodiny.

b, Až 2 roky.

c, Po dobu, která je pro dítě vhodná a přínosná.

15, Poměr dárců orgánů podle pohlaví je …

a, 6 mužů a 4 ženy z 10 dárců.

b, 4 muži a 6 žen z 10 dárců.
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