מידע לימודי

 .IIבריאות
 .1תיאור מערכת הבריאות ברפובליקה הצ'כית
 סוג מערכת שירותי הבריאות
ברפובליקה הצ'כית ,הבריאות של האוכלוסייה היא חלק חשוב של מדיניות
המדינה ואת ההפרשה שלה מובטחת על ידי החוקה של הרפובליקה הצ'כית.
היא כוללת את אמנת הזכויות והחופש הבסיסיים ,הקובעת" :לכל אחד יש את
הזכות להגנה על בריאותו" .זכות חוקתית זו לתושביה מתקיימת על ידי
הרפובליקה הצ'כית באמצעות מערכת בריאות הציבור ,הפועלת לפי חוק
 48/1997קול( .חוק ביטוח בריאות הציבור).
מערכת הבריאות בצ'כיה אינה ייחודית באירופה ,והיא מדורגת בדרך כלל בין
המודלים של מערכת הביטוח האירופית ,המבוססת על עקרון הסולידריות.
מערכת הבריאות הצ'כית בנויה על שלושה גופים ,שהם :ביטוחי ביטוח בריאות,
חברות ביטוח בריאות וספקי שירותי בריאות.
 נושאי מערכת הבריאות
הפרמיה נקבעה ל  .13.5% -עבור העובדים ,המעסיק משלם  9%והעובד
תורם  4.5%מהשכר ברוטו .עצמאים משלמים במלואם  13.5%מהרווחים
הגולמיים שלהם בשנה בשנה האחרונה .עבור  ,2017סכום ההפקדה המינימלי
הוא  CZK 1 906.השלישי המשלם האפשרי של ביטוח בריאות בצ 'כיה היא
המדינה .היא תיטול על עצמה את חובת התשלום במקרים הבאים :ילדים
ותלמידים בגיל  ,26גמלאים ,נשים בחופשת לידה ,מובטלים ,אנשים בעלי
צרכים חברתיים ואסירים.
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 פילוסופיה  /רעיון  /עקרונות
תשלומי ביטוח הבריאות משולמים לקופות ביטוח בריאות .בצ'כיה יש לנו כיום 9
חברות ביטוח בריאות.
 מערכת המימון
ספקי שירותי בריאות (הן במוסדות אשפוז והן אשפוז יום) משולמים מקופות
ביטוח .ספקי הביטוח מסכמים חוזה על אופן וכמות ההחזר עבור השירותים
הניתנים על מנת להבטיח טיפול איכותי מספיק.
 טווח שירותי הבריאות הניתנים
לכל מבוטח בצ'כיה יש את הזכות לטיפול רפואי חינם .טווח הטיפול כולל :טיפול
חוץ ,מוסדי ,אמבולנס וטיפול רפואי דחוף עם תשלום האגרה הרגולטורית של
 CZK 90משולם ע"י המטופל .ביטוח רפואי שאינו מכוסה על ידי ביטוח בריאות
חייב להיות מכוסה על ידי המטופל עצמו :מעבר לפעולות רפואיות וסיעודיות
סטנדרטיות וכמה הליכים שאינם בעלי אופי רפואי גרידא (עדויות רפואיות
שונות ,אישורים ,הצהרות וכו').
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 .2מונחי בריאות ,מחלה ומניעה ברפובליקה הצ'כית
 ערכיים עליונים בחברה הצ'כית
בין העקרונות החשובים ביותר בחברה הצ'כית הם משפחה ,בריאות ,סביבה
בריאה ,שביעות רצון מהחיים וחינוך.
 תפיסת בריאות וחולי
למרות העובדה כי אזרחי הרפובליקה הצ'כית מעריכים את בריאותם כאחד
מהערכים החשובים ביותר ,היא נתפסת לעתים קרובות כמובנית מאליה  -במיוחד
עבור הדור הצעיר .הזנחת הבריאות והמניעה ,ויוזמה לשמירה על הבריאות אינה
מספיקה  -יש מטופלים שעדיין יש להם נטייה להעביר את האחריות למחלות
לאנשי מקצוע בתחום הבריאות .הודות לחינוך לבריאות ולבריאות של הרפובליקה
הצ'כית ,לעומת זאת ,אנשים פעילים יותר בטיפול בבריאותם.
 מערכת המניעה ברפובליקה הצ'כית
מניעה ברפובליקה הצ'כית כוללת מערכת מתוחכמת יחסית של בדיקות מונעות,
המכוסות על ידי ביטוח בריאות .מערכת זו מבוססת על איתור מוקדם של מחלות
קשות בשלבים המוקדמים ,שהם פחות יקרים מאשר טיפול בתחלואה בגילוי
מאוחר .בנוסף לטיפול מונע במהלך ההיריון והילדות ,מערכת המניעה כוללת גם
בדיקות מונעות למבוגרים .חברת הביטוח משלמת בדיקות כלליות פעם בשנתיים.
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 .3מבנה מערכת הבריאות
 סוגי טיפולי בריאות
בצ'כיה קיימים מתקני בריאות של המדינה וגם פרטיים .לכל המתקנים הללו
יש ,ככלל ,חוזה למתן החזרים עם חברות ביטוח בריאות ולכן יכולים לספק
טיפול רפואי ללא תשלום ישיר.


מאפיינים

שירותי הבריאות ברפובליקה הצ'כית ניתנים על ידי מערכת של מתקני
בריאות המדינה וכאלה שאינם של המדינה .מערכת זו כוללת :מתקני
אשפוז ראשוניים  -כלומר ,מתרגלים .חולים יכולים לבחור את רופא
המשפחה ולהרשם כמטופל שלו .ההרשמה מחייבת את הרופא לספק טיפול
שוטף למטופל (טיפול בסיסי כולל שירותי ביקור).
רפואת מומחים -ניתן לבקר אצל המומחה בצ'כיה גם ללא הפנייה של רופא/
רופא כללי.
טיפול מוסדי -אם טיבה של המחלה דורש ,רופא ראשוני או מומחה ממליצים
על אשפוז בבית חולים .לגבי סוג של מתקן האשפוז ,החולה מקבל הודעה
ויש לו את האפשרות של ייעוץ ובחירת מתקן בריאות ולגבי הפעולות או
הטיפול שהוא זקוק לו .שירותי חירום והצלה ניתנים גם במקרה של מחלה
פתאומית ,תאונה במהלך השעות לאחר העבודה או היעדרות של הרופא
המטפל .טיפול החירום מסופק עפ"י המיקום בצ'כיה.
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שירותי הרוקחות מספקים תרופות ומכשירים רפואיים בצ'כיה על בסיס
מרשם רפואי (תרופות המכוסות על ידי ביטוח או בתשלום נוסף) וללא זה
(החולה משלם בעצמו).
טיפולים סטומטולוגיים -זוהי חובתו של הרופא להציע למטופל טיפול מכוסה
במלואו על ידי ביטוח בריאות הציבור .כל הטיפולים הללו נכללים בהודעת
החזר ביטוח תקפה לתקופה הרלוונטית.

 .4טיפולי בית
 מאפייני טיפול בית הרפובליקה הצ'כית
מאז  ,1990טיפול ביתי היה חלק בלתי נפרד של מערכת הבריאות והרווחה
בצ'כיה .לכל מבוטח יש זכות לטיפול ביתי .הוא מכוסה על ידי ביטוח בריאות.
טיפול ביתי מספק ללקוח את הצרכים הדרושים בסביבה החברתית של
המטופל עצמו .היא משלבת טיפול רפואי וחברתי.
 מטרות הטיפול הביתי בצ'כיה
הטווח מקסימלי של טיפול בבית הוא שלוש פעמים ביום במשך שעה אחת.
השירותים הניתנים הם למשל :ניטור של מדדים פיזיולוגים ,נטילת חומר
ביולוגי ,טיפול במומים בעור ,ניהול ומתן תרופות ,תרגול למתן אינסולין ,אימון
בטיפול עצמי ,טיפול קטטר בשופכה ,טיפול בסטומה ועוד.
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 מהות הטיפול הביתי בצ'כיה
סוכנויות מסוימות בצ'כיה מציעות גם שירותי טיפול הכוללים סיוע אישי בהיגיינה,
אספקת מזון ,סיוע בהזנה וכו' .שירותים אלה הם סוציאליים ,משולמים על ידי
הלקוח עצמו או על ידי עזרה סוציאלית שהוא מקבל מהמדינה.
 הוספיס בית
לאחרונה ,יש צורך הולך וגדל עבור טיפול בהוספיס בבית (יש  15בצ'כיה).
שירות זה מיועד לחולים חשוכי מרפא/סופניים בכל גיל .הטיפול כולל ,בין
היתר ,שירותי בריאות בהתאם לצרכיו ולבריאותו השוטפת של המטופל ,וכן
שירותים פסיכו-סוציאליים .השירותים מטפלים הן בחולה והן במשפחה ,כולל
טיפול לאחר מותו של אדם .שירות זה הוא היחיד שמספק טיפול פליאטיבי
ייעודי לילדים .טיפול בבית הוספיס מכוסה חלקית על ידי הלקוח או משפחתו.

 .5זמינות של טיפולי בריאות
 זמינות
הזמינות והמיקום של טיפול רפואי בצ'כיה נקבעת על פי הנורמה המשפטית.
כל אזרח מבוטח בצ'כיה זכאי לקבל טיפול רפואי .החוק קובע את מגבלות
הזמן למתן השירותים הרפואיים .במקרה של טיפולים אקוטיים ,ניתנת עדיפות
מוחלטת בהתאם למצב הרפואי.
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 נגישות מקומית  /גיאוגרפית
החוק קובע את זמן הנסיעה המרבי ממקום מגוריו של המטופל ,לאמבולנסים
ומתקני בריאות ,המבטיחים את זמינותם של שירותי בריאות פרטיים לכל אזרח.
 זמינות פיננסית (ראה מימון בריאות)
ראה בנוסף ,קובע החוק פרק זמן מרבי לביצוע הליכים רפואיים ובדיקות
רפואיות מתוזמנות (לא דחופות):
החלפת מפרק הירך :בתוך  52שבועותניתוח קטרקט :בתוך  30שבועותבדיקה אנדוסקופית :תוך  4שבועות-הדמיה תהודה מגנטית :בתוך  5שבועות

 .6מערכת הסיעוד בצ'כיה


מעמד תפקיד הסיעוד בצ'כיה

סיעוד הוא דיסיפלינה מדעית נפרדת אשר מתמקדת בחיפוש פעיל ומענה על
הצרכים של בריאים וחולים כאחד .טיפול סיעודי הוא מערך של פעילויות
מקצועיות שמטרתן למנוע ,לשמר ,לתמוך ולהשיב את בריאותם של יחידים,
משפחות ואנשים בעלי רקע משותף .זה כולל גם טיפול בחולים ללא סופניים.
מאפיין של הסיעוד הנוכחי הוא המאמץ לספק טיפול אישי המבוסס על שביעות
רצון של הצרכים של הפרט ביחס לבריאות ,או הצרכים הנובעים בזמן המחלה.
טיפול סיעודי מסופק על ידי צוות סיעודי המורכב מאנשי מקצוע רפואיים ברמות
שונות של הכשרה .יכולתם מוגדרת לפי רמת ההשכלה וההתמחות.
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 התפיסה הכללית של הטיפול הסיעודי בצ'כיה
התפיסה הנוכחית ברפובליקה הצ'כית שואפת לשימוש בשיטת סיעוד על פי
 .NANDAתהליך זה נמצא בתחילת הדרך ויש צורך בעבודה מורכבת
בתהליך סיעוד .התהליך הסיעודי נכלל בתוכנית ההכשרה לסטודנטים לרפואה
של מוסדות להשכלה גבוהה ואוניברסיטאות.
 מערכת הטיפול הסיעודי בצ'כיה
במרבית המוסדות ,טיפול סיעודי מסופק באמצעות מערכת טיפול קבוצתי
שבו אחיות מטפלות בקבוצה של חולים במהלך המשמרת .כמה מוסדות
משתמשים גם במערכת של "אחיות ראשוניות" או "צוות מפתח" .אחות זו
אחראית לתכנון התהליך הסיעודי לחולה ,אך גם למטופלים אחרים .צוות
הסיעוד כולו מעורב בתהליך הסיעודי המתוכנן .מערכת זו משמשת דווקא
במוסדות עם שהייה ממושכת יותר של החולה .עבור כל חולה ,התיעוד
הרפואי והסיעוד זמין עבורו .התיעוד כתוב בכתב יד ובחלקו בצורה
אלקטרונית .כל רשומה בתיעוד תיחתם על ידי בעל המקצוע שביצע את
הפעולה .
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 .7טיפול רוחני בצ'כיה
 מאפיינים ונקודת המוצא של הטיפול הרוחני בצ'כיה
הרפואה והסיעוד בצ'כיה מבוססות על גישה הוליסטית ביחסה לאדם .הוא
נתפס לא רק ברמה הפיזית ,הנפשית והחברתית שלו ,אלא גם הרוחנית עם
המאמצים לספק את הצרכים של המטופלים.
 חקיקה
מתן שירותים רוחניים תקף ברפובליקה הצ'כית על ידי אימוץ חוק מספר
 Coll., 3/2002על כנסיות ואגודות דתיות ,והוא נתמך גם על ידי התקנים
האירופאים שאומצו על ידי הכנסייה .עבודה רוחנית בבתי חולים נכללת גם
בחוק מס ' ,Coll 273/2011על שירותי בריאות ,אשר קובע כי החולה יש את
הזכות לקבל טיפול רוחני במתקן רפואי וקיימת הזכות לקבל תמיכה בכנסיות
ומקהילות רוחניות וחברות דתיות  ,הרשומות בצ'כיה.
 תכנים ייחודים של טיפול רוחני ודתי
רוב בתי החולים בצ'כיה מסוגלים לספק שירותים רוחניים בתיווך אם מתבקש
מהם ובכמה מוסדות יש כנסיות משלהם .ברפובליקה הצ'כית יש גם ארגונים
של כמרי בתי חולים  -אנשי כמורה בעלי הכשרה מקצועית המספקים טיפול
רוחני לא רק לחולים אלא גם לצוות בית החולים.
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 .8זכויות וחובות המטופל בצ'כיה


זכויות וחובות מטופל מבוטח

הזכויות והחובות של המטופלים ברפובליקה הצ'כית מעוגנות בחוק בחוק
שירותי הבריאות  Sb. 2011 / 372למטופל הזכות לקבל או לדחות את
שירותי הבריאות המסופקים ,את הזכות לספק שירותי בריאות מקצועיים ,את
הזכות לקבלו לכבד את הפרטיות ואת הזכות לחופש הבחירה של ספק ,את
הזכות להתייעץ עם שירותי ספק אחר ,את הזכות למידע נהלי המתקן,
השירותים של מתקן הבריאות והטיפולים הניתנים על ידי הרופא ,זכותם של
קטינים לנוכחות מתמשכת של הנציג המשפטי ,אנשים שמונו על ידי הנציג
המשפטי ואחרים.


זכויות המטופל

למטופלים הזכות לקבל או לסרב באופן חופשי לשירותי בריאות הניתנים,
הזכות לשירותי בריאות מקצועיים ,הזכות לכבוד ,ולפרטיות ,הזכות לבחור
באופן חופשי ספק ,הזכות להתייעץ עם שירותים אחרים ,את הזכות למידע
על הסדר הפנימי של מתקני הבריאות ,זכותם של קטינים לנוכחות מתמשכת
של אפוטרופוס או מי שמונה על ידי הנציג המשפטי ,ואחרים.


חובות המטופל

המטופל נדרש לבצע את הטיפול המוצע אם יסכים לכך .המטופל נדרש
לדבוק בתקנות הפנימיות של המתקן הרפואי .המטופל מחויב לשלם לספק
בגין עלות השירותים המסופקים שאינם משולמים או מכוסים חלקית על ידי
הביטוח הציבורי .המטופל נדרש להודיע למטפל על מצב בריאותו ,כולל
מחלות זיהומיות .אסור למטופל להשתמש באלכוהול או בחומרים ממכרים
אחרים במתקן בריאות.
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 .9משטר יומי בבתי חולים בצ'כיה


תיאור כללי של נתוני הקבלה  /האשפוז והשחרור של המטופל ממוסד
רפואי

לאחר הקבלה לחדר המיון בצ'כיה ,וההחלטה על אשפוז ,המטופל מקבל
וממוקם בחדר במחלקה .המטופל מקבל מיטה ושולחן לילה לחפצים אישיים.
הוא מקבל הדרכה אודות ארגון המחלקה ויחידת הסיעוד .במתקני הבריאות
של המדינה ,טיפול סטנדרטי מסופק בדרך כלל בחדרים המאכלסים שניים עד
שלושה מטופלים .מתקנים סניטריים הם בדרך כלל חלק מהחדר ובחלק
מהמקומות המקלחת והשירותים נמצאים במיקום מרכזי במסדרון .חדרים
בודדים נפוצים פחות בבתי חולים במדינה הצ'כית ,והוראתם נוטה יותר לספק
טיפול נוסף בעלות נוספת.
רופא בצ'כיה מקבל החלטה על הטיפול ,מוביל וקובע טיפול ואבחון .האחות
אחראית על טיפול סיעודי ועל שביעות רצון המטופל .לאחות אין יכולת לספק
מידע על מצב הבריאות ועל מהלך הטיפול בחולה .בבית החולים הרופא בדרך
כלל מבקר את המטופל פעמיים ביום ,בבוקר ובשעות אחר הצהריים .פעמיים
בשבוע יש סיבובים רפואיים עיקריים של רופא ראשי ורופאים נוספים.
אשפוז בצ'כיה הוא מרצון ,ולכן לחולה יש זכות לסרב ,להפסיק את הטיפול
ולהשתחרר בכל עת .במקרה זה עליו לקבל מידע לגבי הסיכונים של החלטתו
והמטופל חייב לחתום על מה שנקרא "שחרור בניגוד להמלצה רפואית".
http://www.clk.cz/oldweb/zakpred/zakon_96-2004-1.html
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. 10כוח אדם רפואי ולא רפואי במוסדות בריאות בצ'כיה
 מבנה הצוות הרפואי
הצוות הרפואי בצ'כיה מורכב מרופאים ,צוות סיעודי ,צוות תומך ובעלי מקצוע
כמו פיזיותרפיסטים , ,תזונאיות ,מרפאים בעיסוק ,קלינאי תקשורת ,מרפאים
במשחק ותומכים רוחניים ועוד .הצוות הסיעודי כולל אחיות מסמכות ,אחיות
ועוזרות.
 מבנה הצוות הסיעודי בצ'כיה
בכדי לעבוד ללא פיקוח מקצועי מלמעלה ,יש הכרח בלימודים גבוהים או תואר
אקדמי .כיום לדוגמה ,ניתן ללמוד את הנושאים הבאים :אחות כללית ,מיילדת,
עוזרת מעבדה ,עוזרת רדיולוגיה ,תזונאית ,טכנאית שיניים .סייעת שיניים,
פארמדיק ,רוקחות ,פסיכולוג קליני ,קלינאות תקשורת ,פיזיותרפיה .לאחר סיום
הלימודים הגבוהים הבוגר עובד תחת פיקוח של בעל מקצוע מוסמך שעובד
עצמאית בתחומים הבאים :עוזר בריאות ,עוזר מעבדה ,עוזר רופא שיניים,
עוזר לתזונאי.
מקצועות תומכים מקבלים הכשרה בת כמה שבועות ותפקידים אלו כוללים:
עוזר אחות ,מסז'יסט ,נהג אמבולנס.
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 מערכת ההכשרה לעובדים לא-רפואיים
ברוב המוסדות קיימת היררכיה בניהול הצוות הסיעודי להלן:
– סגנית אחות ראשית שהיא חברה בהנהלה הבכירה של המוסד
הרפואי והיא הממונה על כל הטיפול הסיעודי בבית החולים.
– האחות האחראית על פעילויות הצוות הסיעודי במחלקה ספציפית
אחת (כירורגית ,פנימית ,קרדיולוגית.)...
– אחות במחלקה אחראית על הצוות בחלק מסוים של המחלקה .היא
המספקת את הפיקוח בשטח ,מתאמת את הפעילויות של האחיות
האינדיבידואליות.

 .11תחומים ייחודיים בטיפול ובסיעוד
 טיפול פליאטיבי ,מוות
טיפול פליאטיבי כתחום נפרד אינו נגיש ומוטמע בצורה טובה בצ'כיה .כיום,
טיפול פליאטיבי מקצועי בצ'כיה ניתן בסביבה הביתית (הוספיס בית נייד),
במוסדות אשפוז המתמחים בטיפול פליאטיבי  -הוספיס והמחלקות
פליאטיביות בתוך בתי חולים.
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– הוספיס
קיימים בצ'כיה כיום  18מוסדות המספקים טיפול הוספיס מתמחה .יש מספר
גדל של סוכנויות במספקים טיפול הוספיס .השהות בהוספיס מכוסה ע"י
חברות הביטוח והמטופל משתתף חלקית (כ .)10%-כל מבוטח זכאי לטיפול
כזה והדבר תלוי רק במקומות הפנויים במוסדות.
– הטיפול בחולה הנוטה למות
חלק ממוסדות ההוספיס מציעים בנוסף שירותים אחרים כמו:
שירותי רווחה המסייעים למשפחות במהלך טיפול ממושך בחולה בלתי סופני
 שהות זו יכולה להיות להמשך שבועות ,ובני משפחה ואנשים קרובים גםמקבלים סיוע גם לאחר מותו של המטופל  -הם יכולים ליצור קשר עם צוות
ההוספיס כדי לספק להם תמיכה פסיכולוגית עזרה רוחנית ותמיכה.
– הוספיס/טיפול פליאטיבי
ההוספיס הוא מתקן המבטיח למטופל את הוודאות של כבוד ,לא בודד ,ולא
סובל מכאב .הוא מיועד לחולים הנמצאים בשלב סופני של מחלה חשוכת
מרפא.
– המתת חסד
המתת חסד אינה חוקית בצ'כיה ,כיום לא ניתן לבצע זאת בשום פנים ואופן.
דיונים על הלגליזציה מוצגים שוב ושוב בתקשורת ,דעת הקהל אינה מאוחדת
לחלוטין .הדיון הגדול ביותר הוא על האפשרויות של התעללות ,כמו גם על
צורות אפשריות של המתת חסד.
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– נתיחה שלאחר המוות
ברפובליקה הצ'כית ,המוות הוא נושא שהוא חלק מן הטאבו ,צ'כים רבים
מתקשים לדבר על מוות .מוות אנושי ,קבורה ,דיסקציה ונושאים קשורים
כפופים לסטנדרטים משפטיים .לכל אדם המתגורר בצ'כיה יש חובה להודיע
לרשויות על מציאת גופה .הוא מועבר לקו החירום  ,112המשגר שולח שירות
רפואי של חוקר מקרי המוות למקום .לאחר הבדיקה ,הוא מאשר או מפריך
מוות .לאחר מכן הוא מחויב לכתוב את כתב המבחן של המנוח ,מסמן את
הגופה ,יוצר קשר עם המשפחה או אדם קרוב.
– תרומת איברים
רופא המאשר את מותו של המטופל מחליט על הצורך בנתיחה שלאחר
המוות.
בהתאם לנסיבות ,הנתיחה יכולה להיות:
 פתולוגית – אנטומית :המטרה היא לזהות מחלות בסיסיות ואחרות שלהנפטר; כדי לזהות את הסיבוכים שלהם כדי לאמת את האבחון ואת הטיפול;
נתיחה מסוג זה מתבצעת כאשר המטופל מת במתקן הבריאות.
 נתיחה רפואית מבוצעת כדי לזהות ולהסביר מקרי מוות של אנשים שמתומחוץ למתקני הבריאות על ידי מוות פתאומי ,בלתי צפוי או אלים או כאשר יש
חשד התאבדות.
 -נתיחה משפטית נעשית אם המוות נגרם ככל הנראה על ידי עבירה
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פלילית.

 הריון ,לידה
לאחר הלידה ,היילוד נבדק בדיקה יסודית על ידי רופא ילדים ,מוערך ציון
 ,APGARהאחות מטפלת בחבל הטבור ,התינוק החדש מנוקה ,מולבש
ומסומן בשתי דרכים לפחות – הכל תחת פיקוחה של האמא  -ואז נשקל
(האורך נמדד למחרת כך שהילוד החדש לא יחווה טראומה על ידי מתיחת
איבריו) .לפי תקן ), CRD (Septonex Gtt.למניעה ניתן ויטמין . Kבדיקת דם
טבורי גם היא סטנדרטית .ברפובליקה הצ'כית ,ניתן לבצע הפלה לבקשת
האם עצמה עד השבוע ה  12-להריונה .לפי אינדיקציה רפואית (מחלת האם)
ניתן להפסיק הריון עד השבוע ה  24-להריון .הפסקת ההריון יכול להיעשות
רק בבתי חולים ( 1עד  2ימים) .האישה יכולה להחליט באופן חופשי על
ההפלה האפשרית.


עירוי ,תרומת דם

עירוי דם או מרכיביו הוא שיגרה נפוצה בצ'כיה .עירויים אינם דורשים הסכמת
חולה .דם ונגזרות דם מופנים לבדיקות יסודיות לאחר קבלת התרומה ,ולכן
הסיכון לזיהום מתורם וסיבוכים אחרים הוא נמוך מאוד.
בצ'כיה ,ברוב בתי החולים הגדולים יש מרכז תרומות דם (בדרך כלל חלק
ממחלקה ההמטולוגית) .למרכזים אלה יש רשימה של תורמים קבועים
המוזמנים במרווחי זמן קבועים לתרומת דם .במקרה של צורך דחוף,
משתמשים גם בתורמים חדשים .לפני כל תרומה ,התורם משלים שאלון
מפורט שבו הוא עונה על מספר שאלות.
https://www.prodarce.cz/darcovstvi/
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 השתלות
השתלת איברים ורקמות מאורגנת בצ'כיה דרך מרכז התיאום להשתלות.
כל הנושא מטופל על פי חוק .רוב הצ'כים תופסים את ההשתלה בצורה
חיובית" .נתרם" פירושו חולה שנחשב על ידי הרופא כבעל התאמה לקבלת
רקמה או איבר .אדם כזה נכלל במרשם הלאומי של אנשים הממתינים
להשתלה = רשימת המתנה .תורם איברים או רקמות יכול להיות אדם מת
(אלא אם כן הוא הביע את סירובו במהלך החיים) .אבל גם תורם חי
שהתנדב לתרום איבר מזווג (זוגי) או רקמה שמתחדשת .הרישום הלאומי
של אנשים המסרבים לתת תרומה שלאחר המוות של רקמות ואיברים
מפרט אנשים שהביעו סירובם לתרום עוד בחייהם .כיום ,כ  1-אלף אנשים
רשומים.
http://www.nrod.cz/
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