דפי עבודה – נושאי בריאות
 .1מהו הבסיס למערכת הביטוח האירופית ,המשמשת גם בצ'כיה?
א .עקרון ה
ב .עקרון הסולידריות
ג .עקרון הביטוח הפרטי

 .2מהו סכום הביטוח בצ'כיה עבור יזמים?

א 11.5 .מהשכר ברוטו
ב 17.5 .מהשכר ברוטו
ג 13.5 .מהשכר ברוטו

 .3המדינה מקיימת את החובה לשלם ביטוח בריאות עבור קבוצות אלה של
תושבי הרפובליקה הצ'כית (בחר את כל האפשרויות הנכונות)

א .אנשים בעלי נכות

ב .אסירים

ג .ילדים וסטודנטים מתחת לגיל 26

ד .נשים בחופשת לידה

ה .נשים עם ילד עד גיל 18

ו .סטודנטים בכל גיל

ז .חסרי בית
1

 .4השירות החירום הרפואי בצ'כיה הוא חלק מהטיפול הניתן בביטוח בריאות,
אך הוא מחויב בתשלום.

א .נכון .החיוב יעמוד על _________קרונות צ'כיות.

ב .לא נכון .אין חיוב לתשלום

 .5באיזו תכיפות מבוצעות בדיקות מנע שגרתיות של אדם מבוגר המכוסות על
בריאות בצ'כיה?
ידי ביטוח C
ג .פעם ב 3-שנים

ב .פעם בשנתיים

א .פעם ב 6-חודשים

 .6מהו גבול הזמן החוקי מהגעת הודעה לשירותי החירום ועד הגעתם למקום?

 .7מהו מבנה הטיפול הסיעודי הניתן ברוב מוסדות הבריאות?

ג .שיטת הטיפול קבוצתי

ב .שיטת הטיפול הראשוני

2

א .שיטת צוות מפתח

 .8בחר/י את ההצהרה השייכת לזכויות החולה המעוגנות בחוק:

ב .הזכות לטיפול ותמיכה רוחנית

א .הזכות לסרב לטיפול או לבדיקות

ד .זכות לכבוד ופרטיות

ג .הזכות למידע רפואי לנציג חוקי של
קטין

ו .הזכות לסרב לנוכחות של אנשים שאינם
מעורבים ישירות בטיפול

ה .הזכות לנוכחות של אנשים קרובים 9
במשך  24שעות ביממה
ז .הזכות למידע על בריאותו של אדם
קרוב

 .9סמן/י את המשפטים הנכונים לגבי אשפוז במתקני הבריאות של צ 'כיה:

א .במקרה של עניין או צורך ,מטופלים יקבלו צמיד  /ידון
ב .חולים יכולים להשתמש בטלפונים ניידים ובמחשבים ניידים במחלקות סטנדרטיות
ג .חולים בדרך לובשים בגדים המסופקים על ידי מוסד הבריאות
ד .חולים יכולים ליטול תרופות בעצמם בזמן האישפוז
ה .התזונה המוגשת במתקני הבריאות מתחשבת בבריאות המטופלים ,הרגלי האכילה והשונות ביניהם

ו .אסור לעשן ,לשתות אלכוהול או להשתמש בחומרים ממכרים אחרים במתקני הבריאות
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 .10מהו אופן חלוקת התשלום עבור טיפול הוספיס בצ'כיה?
מטופל משלם

......................%

המדינה והמוסד המטפל משלמים

........................%

 .11המתת חסד בצ'כיה היא?
חוקית

בלתי חוקית

 .12נתיחה שלאחר המוות יכולה להתבצע על בסיס:
ג .בצ'כיה לא
מתבצעות נתיחות
שלאחר המוות

ב .בקשת המשפחה

א .הוראת רופא

 .13סמן/י את המשפט הנכון:
א .טיפול בהריון מתחת  36שבועות ניתן על ידי מיילדת

ב .כל הנשים ההרות עוברות בדיקות מעבדה :סוג דם וגורם  ,Rhנוכחות של מחלות זיהומיות
( ,HIVעגבת ,הפטיטיס  ,)Bגנטית
ג .בדיקות אולטרסאונד בסיסיות מבוצעות לפחות  3פעמים במהלך ההיריון
4

ד .הלידה מתרחשת בבית החולים באיזור שבו האישה היא תושבת

ה .האישה ההרה מחויבת להשתתף בקורס הכנה ללידה

ו .האישה מחליטה בצורה חופשית כיצד תתבצע הלידה כולל שיטות אלטרנטיביות  ,אפשרות
ניתוחית וכו'

ז .לאחר הלידה האישה בד"כ משוחררת באותו יום

 .14לוח החיסונים בצ'כיה כולל חיסון נגד מחלות אלו:

א .טטנוס ,שיעול שחור ,הפטיטיס  ,Bפוליו ,שפעת

ב .טטנוס ,דלקת קרום המוח ,שיעול שחור ,הפטיטיס  ,Bפוליו

ג .ווריצלה ,טטנוס ,שיעול שחור ,הפטיטיס  ,Bפוליו

 .15ההחלטה על חיסון של ילדים על פי לוח החיסון ע"י הנציגים החוקיים
שלהם:
א .הוא חובה במלואה

ב .ההורה בוחר כרצונו אילו חיסונים יבוצעו לילד

5

 .16עד איזה שבוע של הריון ניתן לבצע הפלה בצ'כיה לבקשת אישה?

 .17השתלות איברים (נא להוסיף את ההצהרה המתאימה):

א .השתלות וכל הטיפול הנלווה בחולה מכוסה/ממומן
________________________________________________________________

ב .התורם (רקמות) הוא האדם אשר ,בחיים,

ג .מקבל תרומת איברים נרשם באמצעות

 .18סמן/י את התשובה הנכונה:
"אזרח של צ'כיה יכול להחליט באופן חופשי אם לתרום איבר או רקמה לאדם אחר".

כן

לא
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דף עבודה – נושאי בריאות
מפתח תשובות
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ב

1

ג

2

ד ,ג ,ב ,א

3

 – 90 CZKא

4

ב

5

דקות 20

6

ג

7

ו .ד, ,ג ,ב ,א

8

ו ,ה ,ב :נכון

9

: 10%מטופל
: 90%מדינה  +מוסד הבריאות
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10

לא חוקי

11

א

12

ג ,ב :נכון

13

א

14

א

15

עד שבוע  12להריון

16

חברת הביטוח .א
אינו מביע התנגדותו להשתלה .ב
הרשומה הלאומית להמתנה להשתלות .ג

17

לא

9

18

