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 .Iחלק כללי
 .1מאפייני המדינה
✓ גיאוגרפיה

כשמביטים בצד הימני של פניו של זקן זה,
ניתן לראות שהוא לובש את כובע הלילה
שלו .הוא כנראה בדרכו למיטה ,כי יש לו
הצטננות .האף הגדול שלו נוטף ,וכך נוצרו
כמה מהאיים כגון סמסו ופיין הנמצאים ממש
מתחת לאף

דנמרק משתרעת על שטח של  44.000ק"מ רבועים של מישור שטוח מאוד .המקום הגבוה
ביותר בדנמרק הוא  Møllehøj,שגובהו 170,86ס"מ והוא גבוה ב  9ס"מ יותר Yding
Skovhøjהשני ב .170,77
דנמרק כפי שמוצג במפה מורכבת מ  1419איים של יותר מ -
 100מטר מרובע 443 .מתוכם קיבלו שמות 72 .מהאיים
מיושבים.חלק זה ל דנמרק המופיע במפה כולל קו חוף של כ
 7000ק"מ.הגבול היבשתי היחידי של דנמרק ,הוא
מדרוםומחבר את דנמרק לאירופה ,דרך גרמניה.
למעשה דנמרק היא אחת המדינות הגדולות בעולם .אנחנו
גדולים בהרבה מ  44,000מ"ר שהוצגו במפה הראשונה.
גרינלנד ואיי פארו הם גם חלק מהממלכה הדנית .שטחה של גרינלנד הוא  2,166,000קמ"ר,
ואיי פארו  1399מקמ"ר ומורכבים מ  18איים.

רבים יופתעו ,אך למעשה ,דמנרק היא המדינה ה  12בגודלה בעולם בשטחה.
 .1רוסיה –  17,125,200קמ"ר (כולל קרים)
 .2קנדה –  9,984,670קמ"ר
 .3ארה"ב  9,629,091 -קמ"ר
 .4סין –  9,598,093קמ"ר (כולל הונג קונג ומקאו)
 .5ברזיל –  8,514,8877קמ"ר
 .6אוסטרליה –  7,692,024קמ"ר
 .7הודו –  3,287,263קמ"ר
 .8ארגנטינה –  2,8780,400קמ"ר
 .9קזחסטן –  2,724,900קמ"ר
 .10אלגיריה –  2,381,741קמ"ר
 .11קונגו –  2,344,858קמ"ר
 .12ממלכת דנמרק –  2,210,683קמ"ר (כולל גרינלנד ואיי פארו)

דנמרק ,ביחד עם שבדיה ונורבגיה מהוות את המדינות הסקנדנביוות .בנוסף ,ביחד עם
שבדיה ,נורבגיה ,פינלנד ואיסלנד הם מרכיבות את המדינות הנורדיות .בירתה של דנמרק
היא קופנהגן.

עיצוב הנוף
הטבע בדנמרק מאופיין בנוף שנוצר בעידן
הקרח האחרון .עידן הקרח האחרון,
ווייסשל ,החל לפני כ  117,000-שנים
והסתיים לפני  11.700שנים.
נהרות הקרח הרבים שזרמו דרך הים
הבלטי סחפו חרסית וגיר מן הקרקעית
שמרביתה שקעה במזרח דנמרק .לכן,
הקרקע החקלאית הטובה ביותר ממוקמת
כאן .ה  Moorsשל יוטלנד המערבית גדלות
על מדרונות ההרים המלוחים של תקופת הקרח ,והנופים ההרריים של צפון מערב זילנד
ומולס נדחפים על ידי הקרחונים הענקיים הנעים קדימה.
עד לפני פחות מ  20,000-שנה ,הקרחונים האדירים כיסו את רוב דנמרק עם קילומטרים של
קרח עבה .מפלס הים היה נמוך ב  130-מטר מהמפלס היום .דנמרק היתה חלק מיבשת
אירופאית גדולה שנמשכה מערבה לחופי אירלנד.
כשהקרח נעלם ,הוא הותיר את דנמרק כמו ערימת חצץ גדולה ,עשירה בגיר אך נטולת חנקן.
הצמחים הראשונים היו צמחים חלוציים יקרים שיכולים להתמודד באדמה הענייה בחומרי

הזנה .מצד שני ,היה שפע של אור .תנאי צמיחה מיוחדים אלו ,הביאו לכך שזנים הקיימים
כיום בהרי סקנדינביה יכולים לצמוח זה לצד זה עם זנים שנמצאו על המישורים.

✓ המדינה והארגון הטריטוריאלי
דנמרק היא מונרכיה קונסטיטוציונית .בהווה ,המלכה מרגרט השניה היא ראש המדינה.
דנמרק היא ממלכה מאז אמצע המאה ה .9

המלכה מרגרט מתקבלת על ידי
התושבים ודגלים באיי פארו

המלכה מרגרט בשמלה מסורתית
מבקרת בגרינלנד

שושלת המלכים והמלכות מתפרשת על דורות רבים ,אבל כולם צאצאיו של המלך הראשון
בסדרה – גורם הזקן( .עם זאת ,מגנום הנורבגי הטוב (המלך הדני  )1042-1047לא היה
ידוע כצאצא של גורם הישן).
כך או כך ,דנמרק ואנגליה מתחרות בינהם על תואר הממלכה העתיקה ביותר בעולם.
ב  5ביוני  ,1849חתם המלך פרדריק ה  ,7על החוקה הדמוקרטית הראשונה של דנמרק.
חוקה זו החליפה את החוקה הקודמת של  ,1665וסימנה את המעבר ממונרכיה מלוכנית
למונרכיה חוקתית ,ושלטון חוק יותר דמוקרטי – רק  8%מהאוכלוסיה היו בעלי זכות בחירה.
את הרקע לחוק יש לראות לאור התנועות המהפכניות ,הדמוקרטיות והלאומיות שאפיינו את
רוב אירופה בחלק הראשון של המאה ה  .19-דנמרק השיגה את הדמוקרטיה המלאה
הראשונה ,על ידי החוקה החדשה בשנת  1915כאשר נשים ,משרתים ועניים אחרים קיבלו
את הזכות להצביע ולהיבחר לפרלמנט .בדנמרק יש פרלמנט של  179חברים  2מקומות ייצוג
מובטחים לנבחרים של איי פארו  2מקומות לנבחרים המייצגים את גרינלנד.
בדנמרק ישנו מה שנקרא פרלמנטריזם שלילי .משמעות הדבר היא שהממשלה אינה זקוקה
לרוב של  90חברים בפרלמט על מנת להעביר חוקים חדשים .מצד שני ,הממשלה אינה
יכולה להיות במצב בו רוב הפרלמנט מצביע נגד הממשלה.

דנמרק עברה רפורמה אירגונית בשנת 2007
•

מ  14מחוזות ,המדינה חולקה ל  5איזורים ,שכל אחד מהם אחראי על:
 oתפעול בתי חולים ברמה האיזורית
 oפיתוח איזורי
 oניהול לוגיסטי איזורי

•

החלוקה המוניציפלית שונתה מ  271רשויות ל  98רשויות.
 oגני ילדים
 oבתי ספר יסודיים
 oטיפול בקשישים
 oנושאים טכניים
 oלוגיסטיקה מקומית
 oתמיכה סוציאלית
 oשירותים פסיכיאטריים מקומיים
 oקידום בריאות
 oתכנון מקומי

כעת דנמרק שרויה בוויכוח פוליטי בשאלת ביטול האזורים בדנמרק ,כך שיתכן כי בעתיד יהיו
בדנמרק רק
• רמה ארצית
• רשויות מקומיות

✓ אזור זמן ואקלים
דנמרק נמצאת באזור זמן של מרכז אירופה  .1:00+UTCשעה לפני אנגליה ושעה אחת
אחרי יוון וישראל .בתקופה שבין סוף מרץ לסוף אוקטובר ,דנמרק עוברת לשעון קי ,והשעון
מוזז שעה אחת קדימה.
המיקום הצפוני של דנמרק ,מביא למזג אויר קריר בקיץ ,עם טמפרטורה ממוצעת של 16
מע' ,וחורף לא קר במיוחד עם טמפרטורה ממוצעת של  0.5מע'.
דנמרק ממוקמת באזור האקלים הממוזג .רוחות מנשבות בתדירות גבוהה .חזקות יותר
בחורף ,וחלשות בקיץ.

ישנם שינויים שהופכים ליותר ויותר מורגשים במזג האויר.
מורגשת התחממות המביאה איתה גשמים כבדים יותר.
בדנמרק רישומי מזג אויר סיסטמטיים מאז  .1850בשנת
 2018נרשם שיא של כל הזמנים בטמפרוטרה הגבוהה,
מספר שעות שמש ,מס ימים עם טמפרטורה של מעל 30
מעלות ,ואורך עונת היובש.

✓ נתונים דמוגרפיים
בדנמרק ישנם:
 5.8מיליון אנשים החיים בדנמרק האירופית
 66,000אנשים החיים בגרינלנד
 42,000אנשים החיים באיי פארו
יש לנו בעת הזו המספר הגבוה ביותר של אנשים עובדים ,כ 2,900,000
יש לנו כ  1,100,000אזרחים ותיקים .עלייה של כ  260,000אזרחים ותיקים במהלך 10
השנים האחרונות ,וצפוייה עלייה נוספת בעשר השנים הבאות .לאחר מכן האוכלוסיה
בדנמרק צפויה לרדת בקצב די מהיר .שיעור האוכלוסיה שמלאו לה  65בשנת  ,2017ירד
ב  ,12,000לעומת שנת .2012
שיעור הילודה הגבוה ביותר בדנמרק היה בשנות מלחמת העולם השניה מ ,1940-1946
עם כמעט  100,000תינוקות חדשים כל שנה .אנשים אלו הגיעו לגיל פרישה לפני 7-12
שנה ,והם כיום בגילרי  .72-78תוחלת החיים הממוצעת לנשים היא  ,83.5ולגברים .79
מהגרים וצאצאיהם מהוים כמעט  13%מהאוכלוסיה בדנמרק ,וניתן למצוא יותר מ 200
לאומים החיים בדנמרק 58% .מהם מגיעים ממדינות לא מערביות.
במהלך  30השנה האחרונות ,מספר האנשים שאינם ממדינות מערביות עלה ב .5%
שיעור הילודה הוא  ,1.75וחלק מהסיבות לשמירה על שיעור זה קשורה לשיעורי ילודה
גבוהים יותר בקרב מהגרים צעירים .אבל ,שיעור הילודה בקרב המהגרים לאט לאט
הופך דומה לזה של הדנים ,אם השתלבות המהגרים הצעירים והאינטגרציה שלהם
בתרבות הדנית ,סגנון החיים ,וחשיבות הקריירה ופחות ילדים.

 .2היסטוריה של המדינה
האנשים הראשונים בדנמרק
האנשים הראשונים שבאו לדנמרק היו ציידים המבורגיים ,מהתרבות ההמבורגית .אחד
משבילי המעקב אחרי איילי הצפון עבר ליד סלוטסנג ,בחלק הדרומי של דנמרק ,קרוב למקום
בו עובר כיום הגבול בין דנמרק לגרמניה .הציידים הקימו את מושבם על גבעה עם תצפית
טובה על הסביבה .ביום סתוי ,לפני  14,200שנה ,הציידים הרגו  11איילים בוגרים ,שנשחטו
על גדותיה של בריכה קטנה .העצמות והשיירים נזרקו לתוך המים .וכך השתמרו בתוך הבוץ.
שינויי מזג האויר בזמן האחרון ,והשינויים בין קור לחום ,התגלו שכבות שונות של תקופות קור
וחום בחפירות הארכיאולוגיות.
זהו התיעוד הראשון של בני אדם בדנמרק.
ציידי עידן הקרח
הציידים ,הן בני התרבות ההמבורגית ובמקביל להם בני תרבות הפדרמאס חיו בקבוצות
קטנות ,באזור הדני בחיפוש אחר איילים .רק מאוחר יותר ,כאשר היער החל להתפשט והנוף
שינה את אופיו ,אנו מוצאים עקבות של התיישבויות קבועות יותר מתרבות ברום.
פרחים בעידן הקרח
נבטים ואבקנים מהביצה בסלוטסנג ,נותנים תמונה של נוף עשיר בפריחה וצמחיה .הטונדרה
הייתה ים פרחוני מרהיב בעונת האביב.
התקופה הפרה היסטורית
לרבים ,דנמרק מוכרת כמקומם של הויקינגים.
באופן רשמי ,התקופה הוינקיגית מוגדרת כזמן
שבין שנת  800לשנת  1050לספירה .במהלך
תקופה זו דנמרק נוסדה כמדינה.

השם דנמרק מזוהה לראשונה ,באבן של יילינג ,שמתוארכת לשנת  ,985אבל המילה המילה
דנמרק מוזכרת גם סביב  ,890על ידי הנורבגי אוטאר ,בכתבים האנגלו סקסוניים "אורסיוס",
ונחשבת כמתייחסת לאותו חלק ארץ עליו כתב האראלד בלוטות' באבן הגדולה של יילניג.

הוא כתב ,המלך הראלד ציווה לעשות את המילים
האלה כדי לכבד את גורם אביו ואחרי תירה אמו  -הראלד שזכה בכל דנמרק ונורבגיה והפך
את הדנים לנוצרים.
אבל על האבן הקטנה של יילינג (האבן הקטנה בתמונה) ,גורם הזקן כבר כתב:
המלך גורם עשה את המילים האלה לכבודה של תירה אישתו ,גאוות דנמרק
גורם מת ב  ,958כך שהמשפט ככל הנראה הוזמן לפני כן.
הדבי ,היא אחת מההתיישבויות והשוקים החשובים ביותר בתקופת הויקינגים .הדבי היתה
ועדיין ממוקמת קרוב לשלזויג של ימינו ,בתחתי הפיורד של סילן .הדבי הייתה מרכז לסחר
בסחורות מכל רחבי אירופה ,אך גם מאיזורים מרוחקים יותר .קשריה הענפים משתקפים
בממצאים הארכיאולוגיים שחלקם מגיעים ממקור בגדדי ,והם מתבטאים גם במקורות
כתובים.
הסיפור להלן מגיעה מספרו של הסוחר היהודי ,אבראהים אבן יעקוב ,הטורטושי ,מקורדובה
שבדרום ספרד ,שביקר בהדבי בסביבות אמצע השנים  .900הוא מתאר את מיקום העיר,
תושביה ודתם ומנהגיהם.

הטורטושי אומר
שלזוויג היא עיר גדולה מאוד בקצה החיצוני של הים
העולמי .בפנים הארץ ,יש מקורות מים מתוקים.
תושביה מעריצים את סיריוס ,מלבד מספר קטן של
נוצרים שיש להם כנסייה שם.
הם חוגגים מסיבה ,שבה כולם באים יחד כדי לכבד את
אלוהים ולאכול ולשתות.
מי ששחט בעל-חיים לקורבן ,שם שירים בשער חצרו
ומניח את החיה שהוקרבה לצדו ,בין אם זה יהיה בקר
או אייל או עז או חזיר ,שיידעו אנשים שהוא מקריב
לתפארת אלוהיו.

ב  1000השנים לערך ,שעברו מאז ריכז האראלד
בלאטאנד את האיזור וקרא לו דנמרק ,הרבה איזורים
שונים נקשרו לדנמרק ונשלטו על ידי דנמרק לתקופות
קצרות וארוכות ,כשהכוח המלכותי הוא הכוח המניע
שיצר את הליבה של כיבושים לאומיים אלו.
בתקופות מסוימות דנמרק שלטה במרבית סקנדינביה (חלקים משבדיה ,נורבגיה ,איסלנד,
חלקים מאנגליה ,אסטוניה) .בתקופת ימי הביניים דנמרק הייתה מעורבת במספר מלחמות
עם המדינות השכנות .ברובן נחלה תבוסה ,ואף הייתה קרובה להכחדה לאחר התבוסה
לקיסר הגרמני ב  .1864בין השנים  1864ו  ,1919דנמרק החזיקה רק בשטח המסומן
באדום במפה מס'  ,1ומעולם ,מאז שנת  ,900לא הייתה כה קטנה .בסוף מלחמת העולם
הראשונה ,דנמרק קיבלה את הגבולות הידועים לנו כיום.
תקופה שחורה בהיסטוריה הדנית ,היא התקופה הקולוניאלית .דנמרק החזיקה קולוניות
קטנות מחוץ למדינה .איי מערב הודו היו קולוניה דנית במשך שנים רבות ,וקולוניאליזם זה
ביסס את מקומה של דנמרק כמדינה השישית בהיקף סחר העבדים בתקופה זו של
ההיסטוריה.
בחופי גאנה עדיין ניתן לבקר בקריסטיאנבורג ,ופרדריקסבורג ,שהם מבנים חשובים
בפעילות סחר העבדים של דנמרק .פעילות זאת
התרחשה בתקופה שבין  1660ל  ,1848ועד היום
ניתן להסתובב ברחובות בחופי גאנה ,בעלי שמות
דנים.

 .3המשטר במדינה
✓ מצב פוליטי
דנמרק היא דמוקרטיה ,והייתה מאז  1848ואילך .בבחירות לעירייה ולרשויות האזוריות
מספר המצביעים הפוטנציאליים היה 4.145.321
זוהי החלטה חופשית אם דנים להצביע בבחירות ,אבל בדרך כלל הדנים משתתפים בבחירות
ברמה גבוהה למדי .שיעורי ההצבעה בבחירות שנערכו בנובמבר  2017היה 85,5%

שיטת הבחירות הדנית נחשבת לאחת השיטות ההוגנות בעולם .מצד שני ,שיטה זו היא גם
אחת המורכבות ביותר.
אנחנו חושבים שזה טוב לחלוק את המערכת שלנו עם אנשים  /עמים אחרים.
אנו סבורים שזה טוב לשתף עמים ואנשים אחרים בשיטת הבחירות שלנו.
מספר כולל של  179נבחרים צריכים להיבחר לפרלמנט הדני – הפולקאטינג 175 .מגיעים
מדנמרק 2 ,מגיעים מגרינלנד ו 2מאיי פארו.
המושבים בפרלמנט מתחלקים בין הנבחרים ,על פי גירסה דנית של שיטה הנקראת שיטת
היחס – The ratio method
שיטה זו מבטיחה שהמפלגות יקבלו את מקומותיהם בפרלמנט ,בפרופורציה למספר הקולות
שקיבלו בכל רחבי המדינה .לדוגמא ,אם מפלגה קיבלה  10%מהקולות ,היא צריכה לקבל גם
 10%מהמושבים בפרלמנט.
בדנמרק ההגבלה על יכולת של מפלגה ךהיכנס לפרלמנט היא מאוד נמוכה .מפלגה צריכה
להשיג רק  2%מהקולות ,או לזכות במה שנקרא  ,circuit mandateבכדי להיכנס לפרלמנט.
בנוסף ,השיטה מבטיחה שכל חלקי המדינה מיוצגים בפרלמנט .השיטה שואפת לחזק את
הזיקה בין הנבחרים לבוחרים.
*ישנם גם כאלו שיצביעו עבור מפלגה שבסוף לא תכנס לפרלמנט לאחר הבחירות .המפלגות
צריכות להשיג בסך הכל  2%מהקולות ,או לזכות במה שמכונה  ,Circuit mandateעל מנת
לקבל מקום בפרלמנט.
לכן ,שיטת הבחירות הדנית בהשוואה לשיטות בחירה אחרות נחשבת לאחת השיטות
ההוגנות ביותר מבחינה מתמטית ,אך החישובים הדרושים על מנת לעמוד בכל הדרישות
בהם יש להתחשב ,הם מסובכים מאוד.
חלוקת הגושים זהה עבור כל המפלגות והיא מתבצעת במהלך אירוע הבחירות .ההתפלגות
של אנשים היא מורכבת יותר כיוון שהיא משתנה ממפלגה למפלגה בהתאם לפריסה בה
משתמשים .לכן זה לוקח יום עד יומיים לאחר הבחירות לפני שאנחנו יודעים אילו מועמדים
נבחרים .זה דורש ספירה של קולות אישיים.
מקור :משרד הכלכלה והפנים

בעת הזו ,מכהנת ממשלה ימנית  VICהנתמכת על ידי המפלגת העם הדני.
א.

מדיניות קשיחה לגבי פליטים והגירה לדנמרק

ב.
ג.

מגזר ציבורי יעיל יותר
הפרטה

דנמרק היא חברה שהיא התפתחה על ידי הכוח הסוציאל דמוקרטי במשך רוב המאה ה ,20
אך מנוהלת על ידי ממשלה שרובה ליברלים ושמרנים מאז  .2001המפלגה הסוציאל
דמוקרטית ,פועלת בשילוב איגודי העובדים ,ומתכנני מערכת הרווחה הדנית .מאז ,1924
המפלגה הסוציאל דמוקרטית הייתה בשלטון  52שנה מתוך  94השנים .אך גם כעת,
כשהמפלגות הימניות נמצאות בשלטון  14מתוך  18השנה האחרונות ,דנמרק היא עדיין
אחת מחברות הרווחה בעולם ,ועדיין מתבססת על שיעורי מס גבוהים ביותר.
בדנמרק ישנו קונצנזוס לגבי קיום מדינת הרווחה בקרב כמעט כל המפלגות .לא משנה האם
האידאולוגיה של המפלגה היא ימנית או שמאלנית .הסביה שבגללה אפילו המפלגות
הליברליות והשמרניות בדנמרק הן במידה כזו או אחרת תומכים במדינת הרווחה ,היא
ההבנה שלהם ,שהדנים רוצים להמשיך ולקיים את מערכת הרווחה שלהם.
אל אף שהדנים הם בין אלו המשלמים מיסים מהגבוהים ביותר בעולם ,סקר שנערך מראה
בעקביות שיותר מ  65עד  70אחוזים מהדנים מוכנים לשלם אף יותר מס אם יידרש מהם ,על
מנת לשמר את הגישה החופשית שלהם לכל סוגי החינוך ,שירותי הבריאות והרווחה.
הדיון הפוליטי הוא יותר על רמת השירותים הללו – בעיקר רמת שירותי הרווחה ,רמת
השירותים בהשוואה לשכר המינימום בדנמרק.

 .4כלכלה
✓ מטבע
דנמרק אינה חברה באיחוד האירופי .המטבע הלאומי נקרא קרונר (כתר דני) .שער המטבע
הוא בערך  7.48כתר דני ליורו.
דירוג האשראי של דנמרק הוא AAA
מדד החופש הכלכלי של דנמרק הוא  ,76.6הממקם אותה ככלכלה ה 12בעולם ברמת
החופש הכלכלי באינדקס הבנק העולמי של .2018
הניקוד הכללי של דנמרק עלה ב  1.5נקודות ,מה שהביא לשיפור ביעילות השיפוטית ,עומס
המיסים ,ומדדי הוצאות ממשלתיות .דנמרק מדורגת במקום ה  6מתוך  44המדינות
האירופאיות ,והניקוד הכללי שלה גבוה מהממוצע האיזורי והעולמי.

הכלכלה של דנמרק ראוייה לציון בביצועיה בתחומים של יעילות רגולטורית ,מדיניות שוק
חופשי ,גמישות וקיימות ,תחרותיות ,סחר רחב הקף ותזרים השקעות ,וכן סביבה רגולטורית
וחוקית המתנהלת בשקיפות וביעילות ומעודדת שפע של פעילות יזמית.
הרגולציה על הבנקים בדנמרק היא מאוזנת ומתן ההלאות קפדני .יציבות המטבע נשמרת
היטב ,והמערכת השיפוטית מספקת הגנה חזקה על זכויות הרכוש.
לחץ פוליטי להרחבת ההוצאה הממשלתית נמצא בעלייה ,אך נכסים ממוסדים כגון יעילות
עסקית גבוהה ,וגמישות רגולטורית ,מהווים איזון נגדי ,לחלק מהחסרונות שבהוצאות גדולות
על רווחה.

הכנסה ,שכר ומשכורות ויחס משכורות
דנמרק היא אחת המדינות עם רמת השוויון הגבוהה ביותר בנוגע לשכר והכנסות .מרבית
האוכלוסיה בדנמרק משתייכת למעמד הביניים
מבחינת הכנסות.
הטבלה מראה כי בעלי הכנסה של 285,000
כתר דני ומעלה ,מהווית יותר מ 50%
מהאוכלוסיה.
 10%שמהכנסתם קטנה מ  104,000כתר
דני הם בעיקר סטודנטים.
הטבלה לעיל מראה את רמות שונות של
הכנסה ,זה יכול להיות מודגם על ידי
התבוננות ב  3משכורות שונות עבור
אחיות.

דוגמא  :1אחות חדשה בבית חולים

דוגמאות לשכר אחיות.
אחות חדשה ,בעלת תוכנית עבודה כפי שהוצגה ,תהיה בעלת
הכנסה שנתית ברמה של  366.000כתר דני והיא תמקם את
האחות בקרב האנשים שמרוויחים יותר מ  60%-מהאוכלוסייה.

.
דוגמא  5 :2שנית וותק במחלקה
לאישפוז יום

Examples of salary for nurses.

אחות  -בעלת  5שנות ניסיון בתכנית עבודה כפי שהוצגה,
תקבל הכנסה שנתית ברמה של בערך  348.000כתר דני וזה
עדיין ממקם אחות זו אחות בקרב אנשים המרוויחים יותר מ -
 60%מהאוכלוסייה.

דוגמא  :3אחות עם הכשרה מיוחדת ו 10
שנות נסיון בבית חולים

אחות  -בעלת  10שנות ניסיון בתכנית עבודה כפי שהוצגה,
תקבל הכנסה שנתית ברמה של  480.000כתר דני בקירוב
וזה ימקם אחות זו בקרב אנשים המרוויחים יותר מ 80%
מהאוכלוסייה.

 80,000דנים מגיעים להכנסה שנתית של  1,000,000כתר דני 134,000/יורו לפני
מיסים.
 16,900דנים מגיעים להכנסה שנתית של יותר מ 2מיליון כתר דני 267,000/יורו
 500,000דנים הם בעלי הכנסה שנתית שבין  500,000כתר 67,000/יורו למיליון
כתר 134,000/יורו
 1.4מיליון דנים הם בעלי הכנסה שנתית שנעה בין 300,000כתר 40,000/יורו לבין
 500,000כתר 67,000/יורו.
מיליון דנים הם בעלי הכנסה שנתית שנעה בין  200,000ל  300,000כתר דני
יותר מ  1.6מיליון דנים הם בעלי הכנסה שנעה בין  200,000 – 0כתר דני
ממצאים אלה מהלשכה לסטטיסטיקה הדנית ,משקפות את המגוון ברמות הכנסה
בדנמרק ב 2016

✓ תמיכה סוציאלית
למרות שמדובר בדיון מתמשך בדנמרק ,אם אנחנו עושים מספיק לתמיכה חברתית ,לדנמרק
יש עדיין את אחת ממערכות הרווחה הטובות ביותר בעולם .מה זה אומר בדיוק ידרוש הרבה
דפים ,אבל הצגת תבניות אלו להלן עשויה להצביע על איך דנמרק מבטיחה ותומכת
באתגרים הכלכליים והסוציאליים של אזרחיה.
אלו נתוני התמיכה הסוציאלית ב 2018
שיעורי אבטלה – כוח עבודה
משרה מלאה מבוטחת
משרה חלקית מבוטחת
בוגרים בעלי ילדים משרה מלאה מבוטחת
בוגרים בעלי ילדים משרה חלקית מבוטחת

חודשי
חודשי
חודשי
חודשי

 18,633כתר
 12,422כתר
 15,279כתר
 10,186כתר

 2504יורו
 1670יורו
 2054יורו
 1369יורו

משרה מלאה מבוטחת
משרה חלקית מבוטחת
בוגרים בעלי ילדים משרה מלאה מבוטחת
בוגרים בעלי ילדים משרה חלקית מבוטחת

חודשי
חודשי
חודשי
חודשי

 18,633כתר
 12,422כתר
 15,279כתר
 10,186כתר

 2504יורו
 1670יורו
 2054יורו
 1369יורו

2.508 Euro
2.054 Euro
2.054 Euro

116 Euro
58 Euro

18.663 d.kr
15.279 d.kr
15.279 d.kr

ALLOWANCES – INDEPENDENT – BUSINESS going out of Business
Maximum
Per month
Minimum
Per month
Temporary stop 82%
Per month

EMPLOYER REIMBURSEMENT OF ALLOWANCES FOR HAVING ILL EMPLOYEES
Whole day reimbursement
Per day
850 d.kr
Half day reimbursement
Per day
430 d.kr

EARLY ORDINARY RETIREMENT BY PAID TO PUBLIC GARANTY SYSTEM FOR EARLY RETIREMENT
Full time insured 91% of basic unemployment rate.
Per month
16.956 d.kr
2.279 Euro
Part time insured 91% of basic unemployment rate.
Per month
11.304 d.kr
1.519 Euro
Full time insured 100% of basic unemployment rate.
Per month
18.633 d.kr
2.504 Euro

Part time insured

100% of basic unemployment rate.

Per month

12.422 d.kr

1.670 Euro

TEMPORARY LABOR MARKED CONTRIBUTION
People having children 80%
Others
60%

Per day
Per day

688 d.kr
516 d.kr

92 Euro
69 Euro

CHOSEN EXAMPELS FROM MUNICIPALITY
Support during period of illness

Per week.

4.300 d.kr

578 Euro

MATERNITY LEAVE
Maternity leave & looking for ill children

Per week.

4.300 d.kr

578 Euro

CASH SOCIA SUPPORT
30+ having children
30+
Single younger than 29
Single with children younger than 29 who don’t have achieved a
right for extra support for children
Younger than 30 – pregnant – passed week 12
Younger than 30 – psychiatric ill having children
Younger than 30 – living on their own
25 to 29 living on their own
25 to 29 living with their parents
Younger than 25 – living on their own
Younger than 25 – living with their parents
Younger than 30 – duty of contribute to child – max support incl
extra.
Flex support – part and flexible job due to illness
Flex support – part and flexible job due to illness

Per Year

Per month
Per month
Per month
Per month

14.993d.kr
11.282d.kr
14.331d.kr
10.026d.kr

2.015Euro
1.516Euro
1.926 Euro
1.348Euro

Per month
Per month
Per month
Per month
Per month
Per month
Per month
Per month

11.282d.kr
14.993d.kr
11.282d.kr
7.272d.kr
3.509 d.kr
7.272 d.kr
3.509 d.kr
14.993 d.kr

1.516Euro
2.015Euro
1.516Euro
977Euro
472 Euro
977 Euro
472 Euro
2015 Euro

203.472 d.kr

27.348 Euro

✓ פרישה
. שנים במקביל לעלייה בתוחלת החיים5 גיל הפרישה והפרישה המוקדמת עולה בכל
.2020 המועד הבא לשינוי גיל הפרישה הוא שנת
גיל הפרישה

תאריך הלידה

65
65½
66
66½
67
68
69

31.12.1953 לפני
1.1.1954 - 30.06.1954
1.7.1954 - 31.12.1954
1.1.1955 - 30.06.1955
1.7.1956 - 31.12.1962
1.1.1963 - 31.12.1966
 ואילך1.1.1967

 ההכנסה הכוללת בתוספת הפנסיה,על מנת לקבל את מלוא קצבת הפנסיה והתוספת לה
. כתר דני לשנה71,000  אינה יכולה לעלות על,הממשלתית
 ויורדת,71,200  במידה וההכנסה השנתית עולה על30.9% תוספת הפנסיה קטנה ב
. כתר בשנה331,000 לחלוטין במידה וההכנסה השנתית עולה על

יותר ויותר אזרחים ותיקים הם מבוססים כלכלית

פנסיה ממשלתית

רווקים

סכום חודשי בסיסי לפני מס

 838יורו
 448יורו
1.286יורו
2.285יורו

סה"כ פנסיה ממשלתית לפרישה
תמיכה סוציאלית מיוחדת לקשישים לפני מס
במידה וההון אינו עולה על  86,000כתר

נשואים/חיים
ביחד
 838יורו
 904יורו
 1.743יורו
 2.285יורו

רווקים
 6.237כתר
 3.333עתר
 9.570כתר
 17.000כתר

נשואים/חיים
ביחד
 6.237כתר
 6.728כתר
 12.965כתר
 17.000כתר

החל מסוף שנת  1950ובאופן מתרחב לרוב העובדים עד הרפורמה בשנות  1990הונהגה
בדנמרק דנמרק תכנית של חיסכון פנסיוני חובה ,כחלק מהמשכורת .בדרך כלל כל חודש
העובד משלם שליש מהסכום והמעסיק משלם שני שליש ,בהתאם למקצוע של העובדים
וארגוני העובדים אליהם הם שייכים .האחוז מהשכר אותו מחוייבים העובדים להפריש
לפנסיה יכול לנוע בין  12%ל  16,5%מדי חודש .בשנים האחרונות החלו להגיע לגיל פרישה
ראשוני העובדים ששילמו את החיסכון הפנסיוני הכפוי מיומם הראשון בעבודה ,לפני 40-50
שנה .החובה להפריש בין  16%-12%ממשכורתם ,מספקת להם כיום הכנסה חודשית גבוה
למדי בחיי הפרישה ,המורכבת מהחיסכון הפנסיוני חובה שהופרש מהמשכורת ,בשילוב
הפנסיה הממשלתית.
בסך הכל ,זה אומר שיש לנו את ראשוני האנשים בגיל פרישה ,אשר הכנסתם תשאר כמעט
אותה רמת הכנסה כפי שהייתה כאשר הם היו פעילים בשוק העבודה .אבל לא כל האנשים
בגיל פרישה בדנמרק הם במצב כזה .אם אתה נסתכל על לוח הזמנים לעיל נראה שיש
קשישים שיש להם רק את הסכום הבסיסי מהמדינה ואת הפנסיה נוספת בתוספת מיוחדת
לקשישים -בערך  14.500כתר דני או  1.949יורו לחודש לפני מס.
לאחר מס יוותר לקשישים אלו סכום נטו  10.550 -או  1.418יורו.
להיות אזרח בכיר פירושו לשלם חצי מחיר של הרבה דברים ,חלק מהאיזורים של תחבורה
ציבורית ,חלק ממוסדות התרבות .ואם קשישים הם ברמה זו של הכנסה מינימלית ,הם יוכלו
לקבל:
•
•

תמיכה בשכר דירה ,אם הם גרים בדירה שכורה
תמיכה בתשללום הוצאות חימום

• תמיכה בתשלום על משקפיים ,מכשירי שמיעה ותרופות

✓ מחירים ממוצעים במדינה
מרבית האנשים דנמרק נחשבת למדינה יקרה למדי לבקר בה כתיירים ,וזה אכן כך.
o
o
o
o

38.000 EURO

ליטר חלב –  5.95כתר 0.8/יורו
קילו סלמון –  274כתר 36/יורו
ליטר קוקה קולה –  2.5יורו
ליטר דלק –  11כתר 1.5/יורו

POLO GTI

✓ מוצרים ושירותים אופייניים ותעשייה
דנמרק היא מדינה חקלאית .אנחנו מגדלים מדי שנה כ  20-מיליון חזירים
כמעט יותר מפי  3מהאוכלוסייה .חברת השחיטה המלכותית הדנית ,היא
היצואנית הגדולה ביותר של בשר באירופה ובין  5חברות השחיטה
הגדולות בעולם .

באותו אופן ,רבים פגשו ואולי אף טעמו את המוצרים
של  ,ARLAיצרנית מוצרי החלב החמישית בגודלה
בעולם.

דנמרק היתה הראשונה שהתמקדה בחשמל ירוק
המיוצר על ידי טחנות רוח .לחברה  Vestasיש כבר
שנים רבות את החברה הגדולה ביותר בעולם כאשר
מדובר בייצור טחנות רוח ברחבי העולם.

חולי סוכרת רבים ברחבי העולם משתמשים באינסולין מנובו נורדיסק .נובו מזה שנים רבות
היא חברה מובילה בתחום הסוכרת ,בעיקר בגלל איכות האינסולין שלהם ,אך גם קיבלה
מעמד זה בשל התמקדותם בפיתוח כלים וידידותיים למשתמש.

לגו היא היצרנית השנייה בגודלה של צעצועי לילדים
בעולם .הכל בזכות הלבנים הקטנות שהיו חלק מילדותם
של אנשים רבים בכל רחבי העולם .לגו התמקדה במשך
שנים רבות בקישור בין למידה-כיף-למידה ופיתוח .

למרות שדנמרק היא מדינה קטנה ,אדריכלות דנית מוכרת למדי בכל רחבי העולם .בניין
האופרה בסידני תוכנן על ידי האדריכל ביורן אוטזון ודוגמה של האדריכל כוכב חדש ביארן
אנגלס שהפך את אתר שריפת הפסולת בקופנהגן לאזור סקי בחורף ומקום למחליקים בקיץ.

דנמרק מוקפת בים ומאז הוויקינגים ,הפלגנו והובלנו בים .כיום ,חברות הספנות הדניות
משווקות סחורות בכל רחבי העולם ,ואת קו המירסק הגדול ביותר בעולם.

 .5דתות ,אתניים ,מיעוטים
אגודות דתיות או קהילות דתיות
על הקהילה הדתית לכלול לפחות  150חברים רשמיים כדי לקבל אישור.
על הקהילה לכלול לפחות  50חברים רשמיים לצורך אישורם .עם זאת ,הכנסייה הדתות
בעולם עשויים להיות מאושרים למרות מספר נמוך יותר של חברים אם הוא באזור מיושב
בדלילות ,למשל בגרינלנד.

דנמרק היא קהילה אוונגליסטית פרוטסטנטית לותרנית.
הלותרניות היא מסורת נוצרית ,ובעיקר לכיוון הפרוטסטנטיות ,המבוססת על הרפורמיסטים
והתיאולוגיה של מרטין לותר .ברחבי העולם הוא כ 70 .מיליון של  2מיליארד נוצרים,
לותרניים.
בכל רחבי  km2 44.000יש לנו יותר מ  1.900של הבניין הזה הכנסייה הדנית טיפוסי כפי
שניתן לראות לעיל .או אחד לכל  x 5 5ק"מ .עומד במקומות הנכונים אתה יכול לראות עד 19
מגדלי כנסיות .רוב הכנסיות נבנות בין  1100ו  1200המאה.
ישנם כ  300.000מוסלמים בדנמרק וכי  140מסגדים .הרוב הגדול של הדנים מכנים עצמם
נוצרים תרבותיים (כלומר לא מאמינים פעילים) ומספר הולך וגדל של אנשים קוראים לעצמם
מוסלמים תרבותיים .קבוצת המוסלמים היא שילוב של  69רקע לאומי או חפצים ,ומספר
עצום של קבוצות משנה.
האוכלוסייה המוסלמית של דנמרק עשויה לקבל כמות גדולה מדי של מדיה ותשומת לב
פוליטית ,אבל "הדת" השנייה בגודלה מאחורי הנצרות היא למעשה לא תהיה שום דת בכלל.
הדתיים שאינם שייכים לייצג את קבוצת האמונה השנייה בגודלה בדנמרק ,ניתוח ממרכז
המחקר  Pewביו שנחשף ביום שני  23יוני 2015

 .6חגים ומסורות של המדינה
לוח השנה הנוצרי מספק את החגים הנוספים בדנמרק.
• חג המולד (בדרך כלל  2עד  3ימים)
• חג הפסחא ( 3ימים)
• פנטקוסט (יום אחד)
• עלייתו של ישו
• חנות ( Bededagיום אחד) .חנות  Bededagהוא אוסף של מספר עצום של חגים מימי
הביניים כדי לצמצם את מספר החגים.
• אז עובדים יום  1במאי ו יום חוקתי הן ½ יום חינם
בדנמרק אנשים יש על פי החוק  6שבועות של חגים.
•  5שבועות להישמר על פי חוק
• שבוע אחד שבו אתה יכול לבחור לשמור אותו בכל פעם שהוא מתאים או שישולם.
כמה אנשי מקצוע ב עבודה מסומנים יש ימים בכירים .ימים בכירים הופכים קבועים לעובדים
פנסיונליים ששולמו לחודש ,כך שבעתיד יהיו לך  3 ,2או  4ימים בכירים מהשנה שבה מגיעים
לגיל  59 ,58או  60שנים בהתאמה ( -עבור קבוצות מסוימות מהשנה הקלנדרית שבו הם
פונים  61 ,60או  .)62בימים אלה ניתן להחליף תמורת תשלום או פנסיה אם אתה רוצה.
• בתי ספר יסודיים יש בדרך כלל  7שבועות בקיץ ובשבוע בסתיו ושבוע באביב.
• השכלה גבוהה יותר מנותקת מסוף יוני ועד ספטמבר.

✓ מסורות
זה היה מסורת במשך דורות לחגוג  - FASTELAVNמחובר בסוף תקופת הצום בחודש
פברואר .ילדים היו לבושים בתלבושות מסוגים שונים והסתובבו בשירה לאנשים ושולמו להם
בפיסת לחם ,עוגה במשך שנים רבות  -אחר כך הילדים אספו דמי כיס וממתקים .חלק מרכזי
היה לבעוט את החתול מתוך המחסום .מסורת מרושעת מאוד אז ,כי היה שם חתול .מאוחר
יותר התמלא העפר פירות וממתקים .הילדה שפגעה במדרון עד כדי כך שהתנפצה הפכה
למלכת החתולים  -הילד שבסופו של דבר היכה את החלק האחרון של המדרון ,הפך החתול.

במהלך  10השנים האחרונות ,פחות ופחות ילדים לחגוג או לקחת חלק פעיל FASTELAVN
המסורתית ,אבל פחות או יותר כל הילדים לחגוג את ליל כל הקדושים באוקטובר.

חג הפסחא הוא זמן לפגישות משפחתיות שיש ארוחת צהריים חג הפסחא יחד.
מה ארוחת צהריים חג הפסחא מורכבת מאוד מגוונת  -אבל כדי הרבה כבש וביצים הוא חלק
חיוני של ארוחת הצהריים.
בתים רבים במהלך פסחא מעוטר עם דמויות קטנות של כבשים ,עוף צהוב הוא צבע מפתח.
בבתים רבים ,זוהי מסורת לפוצץ ביצים ולצייר את הביצים הריקות בדמויות ובצבעים רבים.
באותו אופן משפחות רבות יש מסורת של ביצים קשות מבושלים .בדרך כלל במורד גבעה או
על ידי מקל כ די לראות מי יכול לתפקד את הביצה המרחק הארוך ביותר לפני שהוא נשבר
לחתיכות.

אין מסורות רבות הקשורות  .pentacostזה היה מסורת לצעירים ועדיין הם כמה באזורים
כפריים כי הם צריכים ללכת לים ביום ראשון בבוקר מוקדם מאוד (אין מיטה לאחר המסיבה
במוצאי שבת) כדי לראות את "השמש  pentacostמרימה מן הים לרקוד על הים "
אמצע הקיץ 23 ,ביוני ,ערב לפני יום קיץ ,יום הולדתו של יוחנן המטביל .אף כי היום הארוך
ביותר הוא  21ביוני ,ערב קיץ בדנמרק נחשב ליל קיץ ,ולכן הלילה הקצר ביותר של השנה
כולה.
על פי אמונה של אנשים ,הוא הואשם בכוח מיוחד .היה נדמה כי עשבי תיבול שנאספו בחושך
היו חזקים יותר ,בדיוק כמו הטל על הדשא עצמו יש השפעה ריפוי .כך גם עם המים
במעיינות הקודש ,כך אנשים חולים לבקר אלה מעיינות קדושים אמצע הלילה חוה ולילה.

בהקשר זה ,את מה שנקרא שוקי המקור עם אוהלים ,דוכנים ליצנים הגיחו .המפורסם ביותר
הוא פארק שעשועים  Dyrehavsakakenצפונית לקופנהגן ,שמקורו בשנת  1700והיום
אטרקציה תיירותית מפורסמת.

לפי ההיסטוריה; כוחות הרשע שוחררו בלילה כבד כל כך; לדוגמה ,היה ידוע היטב כי
מכשפות טס על המטאטא שלהם  Bloksbjergאו  Hekkenfeldtבגרמניה .כדי לשמור על
הרע ,אנשים עושים שריפות ענק במקומות גבוהים בחופים.

הצבת דמות מכשפה על המדורה הפכה למסורת בתחילת המאה ה  .20-שריפות קיץ אלה
אוספות אלפי אנשים בקבוצות גדולות יותר או קטנות יותר בכל רחבי דנמרק מדי שנה ב 22-
ביוני.
חג המולד הוא חגג כאירוע ערב ב  24-בדצמבר .מ  1בדצמבר כל הילדים יש לוח שנה חג
המולד.
לוח שנה לחג המולד יכול להיות גרסת נייר ,שבה ילדים פותחים "דלת" קטנה בכל יום  -ועל
ידי כך סופרת את ימי חג המולד.
מאוחר יותר נתמך גירסת הנייר על ידי לוח שנה של  24מתנות קטנות .אולי קצת יותר בימי
ראשון בכמה משפחות.
ולבסוף גברים רבים האמינו שגם הם ראויים לקבל לוח שנה וחדש את הבירה הזאת  -לוח
שנה.

הטלוויזיה הדנית הייתה כנראה אחת מחברות השידור הראשונות באירופה להתחיל לעשות
לוח שנה לחג המולד בטלוויזיה .סיפור ב  24-חלקים עד לגמר גדול ב  24-בדצמבר .ממש
לפני האירוע המשפחתי מתחיל בכל רחבי דנמרק .לוח השנה הראשון למבוגרים חג המולד
הוצגה בשנת  .1990תמיד סיפור לגיהוץ על חיי היומיום בדנמרק או את הדמויות ואת
 mindsetsשל הדנים.
המנה העיקרית של ערב חג המולד פירושה ברוב המשפחות  -חלמון צלוי ,ברווז קלוי  -אולי
תרנגול הודו בכמה משפחות.
אבל מה הוא כללי לכל המשפחות הוא הקינוח ריס לה מנדט .מה שעומד מאחורי השם הוא
דייסה מבושלת של אורז ,קצפת שהובאה יחד עם שקדים קצוצים דק ,או ,בכמה משפחות,
טעם של תמצית שקדים  -מוגש עם רוטב דובדבנים אדום .אבל זה כל צוות.
הדבר האמיתי ,החלק החשוב ביותר הוא ,שאמא מסתירה שקדים שלמים בקינוח ריס לה
מנד .ואז אנחנו אוכלים .אסור לנו להישאר עם הכף בקערה .פשוט לקחת את החלק שלך
ואת היד את הקערה על הבא.
יש מתנה למי למצוא את השקדים ,אבל אף אחד לא יספר לאחרים אם יש להם את
השקדים .כולם ימשיכו לאכול עד שכל הקינוח  Ris a la mandeאכל וכולם סיימו.
החלק המסתורי הוא .אף על פי שזהו חוק לאומי בסיסי  -רק שקד אחד בקינוח ריס לה מנדא
תמיד מופיע בשקדים נוספים בכל ריס קטן של ילדים.
אז אנחנו מתחילים להסתובב בעץ חג המולד  -יפה מעוטרת עם כוכב בית לחם בראש.

עיטורים עץ יש ,בזמן המודרני ,גם להיות חלק מהתמונה האישית של אנשים מסוימים כפי
שניתן לראות בשלוש התמונות לעיל.
כמה ילדים יהיו עד  15או  20מתנות ובכל שנה המבוגרים מדברים על זה עכשיו זה הלך
רחוק מדי  -ובשנה הבאה זה יהיה אפילו יותר גרוע.

 .7משפחה
על פי הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה ,ישנם  37צורות שונות של להיות משפחה בדנמרק.
הרוב הוא עדיין הקלאסי "אבא ,אמא וילדים" הכוכבים .עם זאת ,כפי שאנשים כיום להתגרש
נראה חדש קבוצות של להיות משפחה.
משפחה מוגדרת כ"אדם אחד או יותר המתגוררים באותה כתובת ובעלי יחסים הדדיים
מסוימים .עם זאת ,משפחות עם ילדים מוגדרים כמשפחות עם ילדים מבוגרת.
צורת המשפחה הנפוצה ביותר של  ,37בשימוש על ידי סטטיסטיקה דנמרק ,הוא זוגות עם
ילדים.
דנמרק הייתה המדינה הראשונה שקיבלה שותפות בין שני אנשים מאותו המין .היא
התקיימה ב  26-במאי .1989
 .15ג 'וני  2012זה הפך החוק כי הומוסקסואלים יכול להיות נשוי בכנסיות ויש להם את
הילדים שלהם באמצעות הזדמנויות שונות.
דנמרק מאופיינת בכך שהקשרים המשפחתיים החזקים משתנים וחשיבות המשפחה לדנים
גדלה והולכת .בדנמרק רוב הצעירים עוזבים את אביהם ואמם לפני גיל  20ולא "נורמלי" כי
ילדים הם הטיפול העיקרי אחראי להוריהם כפי שזה לא נורמלי כי סבים משחק תפקיד
מפתח המפתח לנכדיהם.

✓ משפחה מסורתית ,תמיכה ממשלתית
תמיכה בילדים .תמיכה לצעירים.
כל הילדים או ההורים נתמכים כלכלית על ידי סכומים הקשורים לגיל הילדים.
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936 d.kr
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בשנת  ,2014ילדים ותמיכה הנוער נעשו תלויי הכנסה ,ולכן התשלום תלוי בהכנסות של
אחד .זה אומר שתקבל פחות שילם הילד תמיכה הנוער אם המשפחה או יחדיו לשלם בסיס
המס העליון יותר מ  d.kr / 103.000 765,800אירו.)2018( .
תמיכה לסטודנטים
עוברים את גיל  ,18צעירים נתמכים על ידי כמות בין המינימום  d.kr 1.348עד d.kr 3.028
מקסימום תלוי איפה האדם הצעיר לחיות בהתאם ההכנסה של ההורים שלהם אם האדם
הצעיר נשאר עם הוריהם.
מעבר לגיל  ,20צעירים אשר עשויים להתחיל בחינוך נוסף רוב הצעירים יחיו בכוחות עצמם
ועל ידי כך לקבל תמיכה חודשית של המדינה ב  d.kr 6.098או  ,€ 819,62כל עוד הם
פעילים בלימודיהם .
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education living at home
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בתור סטודנט פעיל בגיל  +20מותר גם יש הלוואה מובטחת על ידי המדינה ב d.kr 3.116
או  418,82יורו לחודש.
Euro
419
210
1.080

State loan for students
Per month in
d.kr
State loan
3.116
Extra State loan to
1.559
students having a child
End loan – graduating.
8.039

גם לאחר תמיכה כלכלית רוב הסטודנטים יהיה במהלך תקופת הלימודים שלהם ,יש עבודה
של אולי  10עד  15שעות בשבוע.
 10שעות בשכר מינימום מספק להם עוד כ  .d.kr 4.000ברוטו.

בדנמרק כל בני  + 18מותר להרוויח  d.kr 46.000לפני שהם מתחילים לשלם מס .תלמידים
צעירים אלה יתחילו לשלם  37%מסים.
סטודנט כפי שהוצג יהיה
• יש הכנסה שנתית ברוטו של .d.kr 125.976
• לשלם  d.kr 591,12 .29ב  37%במס
• יש  d.kr 96.384,88לשנה עבור ההוצאות או  d.kr 8.032,07או  1.079,58אירו לחודש.

✓ נישואין ,גירושין ,יחסים רשומים
אתה יכול להיות נשוי במקומות דתיים שלך  -עבור הנוצרים זה כולל גם נקבה  /נקבה זכר /
זכר הנישואין .אבל כולם צריכים לרשום את הנישואים שלהם ברשויות הציבוריות.
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בדנמרק אנשים יכולים להיות גרושים אלקטרונית .אנשים פשוט צריכים להיכנס לאינטרנט
ולהעביר את המסמך ,למלא את הטפסים  -ואתה גרושה.
מספר הגירושין היה  15,265בשנת  ,2017ירידה של  11%לעומת השנה הקודמת והנמוכה
ביותר מאז  2012ועל רמת השנים לפני השינוי בשנת  ,2013שבו אתה יכול עכשיו להיות
גרושים ללא הפרדה.

✓ טיפול בחולה בלתי מורשה
באימוץ אנונימי ,הילד מאומץ למשפחות לא ידועות שהזהות שלהם נשארת מוסתרת מהוריו
הביולוגיים .במהלך  20-30השנים האחרונות ,אימוץ אנונימי התפתח למשימה חברתית
בינלאומית ,אשר נתפסת רק על ידי העובדה כי  19מתוך  20אימוץ אנונימי שנערך בדנמרק

הם על ילדים שנולדו בחו"ל .בסך הכל ,יותר מ  500-ילדים מחו"ל מגיעים ממדינות רבות
ושונות בכל שנה ,בעוד שיש רק  20-30ילדים דנים זמינים לאימוץ.
ילד דני לאימוץ יישאר רק בבית היתומים לזמן קצר  -ולאחר מכן יועבר להורים שאושרו
בעתיד.
לילד מאומץ יש מיד זכויות זהות לכל הילדים האחרים בדנמרק.
כדי להיות מאושר לאימוץ בדנמרק הוא תהליך מסובך למדי.
מקור/http://adoption.dk/om-adoption/generelt-om-adoption :

 .8סגנון חיים
✓ כללי
החברה האזרחית בדנמרק פיתחה את  150השנים האחרונות לחלק חזק ופעיל של החברה
הדנית לצד המדינה והמגזר הפרטי .זה בא לידי ביטוי בציטוט דני אומר:
אם  2דנים נפגשים הם לוחצים ידיים ואומרים שלום.
אם  dane 3להיפגש הם להקים  immidiatelyעמותה,
על האינטרסים המשותפים שלהם.
if 2 Danes meets they shake hands and say hello.
If 3 danes meet they establish immidiately an association,
regarding their common interests.

אתה רואה את זה מתרחק מהחברה הדנית .בדנמרק יש לנו רישום יותר מ 106.000
אגודות גדולות וקטנות שונות או  1האגודה לכל  51תושבים היום .כאן אנו מתמקדים רק
בשלוש קבוצות עיקריות.
התחלה היה בקרב החקלאים הדנים כאשר הם נקטו פעולה בפיתוח המגזר החקלאי בסוף
 .centy 1800במהלך שני העשורים האחרונים של המרכז הם הקימו שיתופי פעולה ברחבי
הארץ מחלבות הבניין ואת  .slaugtherhousesיתר על כן ,החקלאים הצליחו לפתח את
התנועה מאז .דוגמה לכך היא כי כיום ,חקלאים דנים יחד עם חקלאים בשוודיה ,חלק
מגרמניה ואנגליה מנהלים את אחת מחברות החלב הגדולות בעולם :ארלה

גם בסוף  1800עובדים במרכז החלו להתארגן בתוך האיגודים המקצועיים .דרך כל השנים
מאז ,הם הצליחו לפתח את האיגודים המקצועיים לקחת חלק פעיל בפיתוח החברה הדנית
ולשמור לא רק את האינטרס של העובדים ,אלא התפתחות לטובת לכל החברה.
הקבוצה הגדולה ביותר איגוד מקצועי מאורגן לאורך עסקאות שונות או קבוצות של עסקאות.
רוב האיגודים המקצועיים הם מ  1ינואר  2019עובדים יחד האיחוד הלאומי אחד האיחוד
הקונפדרציה( FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation :האיחוד המקצועי
 .)Conferderationעד אז התקיימו שתי התאגדויות של האיגודים המקצועיים של האיחוד
הלאומי :ארגון הקרקעות הלאומיות (( )LOארגון הסחר הלאומי של האיחוד האירופי)
המארגן יותר מ  1-מיליון עובדים (למעלה מ  50%-ארצית) ו( FTF -ארגון אנשי מקצוע
בדנמרק) ,ארגון גג ל  80-איגודים מקצועיים ו  450.000עובדים ציבוריים ופרטיים.
עובדים ועובדים דנים הם בין כוח העבודה המאורגן ביותר בעולם ,והעוצמה שהיא מספקת
מזכירים לעתים קרובות כאחד מהגורמים המרכזיים לרמת השוויון הגבוהה ולספינות הניידות
בדנמרק
לדוגמא; במסגרת תחום הבריאות אחיות מאורגנות בתוך Dansk Sygeplejeråd
 (DENCHאחיות הארגון DNO). DNO( ,חברות ב DNO -הוא וולונטרי ו  75,000אחיות
הם חברים  -יישום  78%של האחיות.
כמובן האיגודים המקצועיים לעבוד שכר ותנאי עבודה ,אלא גם עבור הכשרה ,מחקר,
פוליטיקה בתחומי הרלוונטיים וסיוע לחברים מובטלים.
בבתי החולים ובמוסדות אחרים לבריאות ולבריאות העובדים עוסקים בניהול המוסדות
באמצעות מנהלי חנויות ונציגים אחרים.
קבוצות עניין הן הקבוצה האחרונה של ארגונים בתוך החברה האזרחית הרלוונטיים למגזר
הבריאות והבריאות.
קבוצות חשובות הן כ  200ארגונים המתמקדים במחלות שונות כמו סרטן,lungdiseases ,
טרשת נפוצה וכו '
החברה הדנית לסרטן היא הגדולה ביותר .זה התחיל אני  1928והיום יש יותר מ 400.000
חברים ו  47.000מתנדבים .שלושת אזורי הפוקוס העיקריים הם מחקר ,מניעה וייעוץ לחולים
וקרובי משפחה.
קבוצות נוספות הן מתנדבים המסייעים לפעילות תרבותית בבתי אבות.
עם כל המתנדבים והארגונים הללו ,האחיות והרופאים יצטרכו לשתף פעולה עם קבוצות
אינטרסים אלה וחבריה.

חמימות
בכל פעם דנמרק ודנים להציג את אורח החיים שלהם או אנשים  /עיתונאים מחו"ל לכתוב
מאמרים או שידורי טלוויזיה על אורח החיים הדני ,הם מתמקדים באותו .משהו על מילה
שלא ניתן לתרגם .אנחנו יודעים כי בגלל כל העיתונאים הזרים לוותר ולהשתמש ולנסות
לבטא את המילה הדנית:

אנשים שבאים לגור בדנמרק חייבים ללמוד להגיד את המשפטים האלה.
""Kom over, så kan vi hygge os
""Vi hygger os
"."Vi har det hyggeligt
"וי "havde det så hyggeligt
המילה הקרובה ביותר באנגלית עשויה להיות  cosinessחמימות ,למרות המילה hygge
היגית היגית  hyggeמכסה הרבה יותר.
המילה חמימות פירושה דרך מיוחדת של להיות ביחד .זה תלוי מי אתה מבלה עם הזמן,
איפה אתה ומה אתה עושה ואיך אתה עושה את זה .מה שאתה מבין בפועל כמו נעים יכול
להיות שונה מאוד מאדם לאדם .כמה יגידו שהם יכולים ליהנות ,אבל חמימה קשורה לעתים
קרובות עם יחסי מין לא פורמלי עם בני משפחה וחברים .זה יהיה בדרך כלל יתקיים בבית או
צורות אחרות של מרחב אינטימי .כאשר אתה נהנה לאכול ,אתה לעתים קרובות לאכול
ולשתות .בסך הכל ,ביטויים חמים הם ההנאות הפשוטות של החיים .זה לא בהכרח דורש
הרבה דברים כדי ליצור מצב נעים להרגיש נוח ,למשל :רק כמה נרות או קערה של סוכריות
יום שישי יכול לעשות את ההבדל.
הרעיון של חמימות משקף כמה ערכים רחבים יותר בחברה הדנית .למשל הנעימות קשורה
קשר הדוק לתפיסות השוויון .בזמנים נעימים ,אי שוויון ,חילוקי כוח או חילוקי דעות לא
צריכים להיות ברורים מדי .משמעות החמימות בדנמרק קשורה כנראה גם למזג האוויר
הדני ,שבו חודשים קרים ,כהים ורטובים מכנים את עצמם להיות בבית.

האם זה דנית במיוחד? לא ,בפועל ,אתה גם נהנה במדינות אחרות ,אבל הם לא בהכרח
לרמוז את אותה משמעות כמו שאתה עושה בדנמרק .במילים אחרות ,זהו הרעיון של
חמימות כי הוא בעל חשיבות מיוחדת בדנמרק ,וכמו דנים לעתים קרובות להשתמש כדי
להסביר זרים מה זה אומר להיות דנית.
המילה הדנית  Hyggeהיא פעילות חברתית שיכולה לסייע ביצירת קהילות בחיי היומיום.
הייג הוא חלק מרבים מההצעות שהתקבלו עבור הקאנון הדני :התכנסות חברתית ,מסורות
מזון ,פסטיבלים ,עיצוב דני ,תרבות שיר ,קריאת ספרים ,ראיית  EM 92יחד ואפילו
השתתפות בפסטיבל .הייג ,במילים אחרות ,פירושו הרבה לתפיסתם של דנים רבים לגבי מה
שאפיין את דנמרק ובעיקר את התרבות הדנית.
יחסים בלתי פורמליים.
מאפיין נוסף שרוב הזרים מייחסים אליו הוא היחסים הבלתי רשמיים של הדני זה עם זה .זה
חל על אנשי ניהול ועובדים .זה חל בין אנשים עשירים ולא עשירים .הוא חל גם על מורים
וסטודנטים וסטודנטים וסטודנטים.
אתה לא פלאש ההכנסה שלך וזה פחות חשוב למי אני יחד .זה כנראה נגרם על ידי הדנים
הקסם של הקמת איגודים ואגודות .אנחנו נפגשים לא ברמה החברתית.

✓ חינוך
חינוך חינם בדנמרק לכולם .מערכת החינוך שלנו נראה כדלקמן,
• שנה של הכנה לבית הספר היסודי ( 7 - 5שנים)
•  9שנות לימוד  -אופציה לשנה נוספת 6/7( .עד )15/16
• שנה י 'בבית הספר היסודי היא אופציה אם התלמידים הצעירים מרגישים שהם זקוקים לה.
•  75%מגיל הלידה יילכו ל  - 3שנים בבית הספר התיכון
•  17%ילמדו בבתי ספר מקצועיים.
•  6%יצטרכו קצת יותר זמן כדי להתבהר ולהיות מוכנים עבור  choiseהסופי  -אז הם ילכו
על בתי הספר הפקה מעשית.
•  2%ילכו לחינוך מתוכנן מיוחד.

האחרון לבנות בית הספר היסודי ממוקם  Aarhusוהוא במובן מסוים מיוחד למדי יוצא דופן
על פי ערובה לנוער  -צעירים בגילאי  15-25מחויבים להיות בחינוך הפורמלי ,בעבודה או
בעבודה על יישום התוכנית האישית שלהם כדי להיכנס לחינוך פורמלי או עבודה.
 5ביולי  91.539 2017הוגשה בקשה להיכנס ללימודים גבוהים בדנמרק 62.209 .התקבלו.
https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaendeuddannelser

מה שמדהים לגבי המספרים הגבוהים שהוחלו והמספר שהתקבל בחינוך הגבוה הוא
העובדה ,שמספרים אלה עולים בהרבה על שיעורי הילודה במשך כל השנים שתרמו בעיקר
לנתונים אלה .מספר המועמדים שהתקבלו לשנת  2017להשכלה גבוהה  62,209 -הוא
כמעט שווה למספר הלידה השנתי בין  1995ל  .1997-בשנת  1995נולדו כ 70,000-
במספר  -המספר הגבוה ביותר בעשור זה.
שדרוג מסיבי של האוכלוסייה  -רמת השכלה טהורה.
גישה פדגוגית
מה שמפתיע הרבה סטודנטים מגיעים לדנמרק היא הגישה הפדגוגית-דידקטית בדנמרק.
המורים אינם "סמכות" בדנמרק כפי שהיו לפני  30שנה .המורים כיום הרבה יותר שותף
ומורה לתלמידים בבית הספר היסודי ולאחר מכן לתלמידים בחינוך לנוער ובחינוך גבוה.
מספר הפעמים שבהן המורה מספר או מציג עובדות מוגבל מאוד בהשוואה לגישות פדגוגיות
לאומיות אחרות .זה הרבה יותר נפוץ בדנמרק כי המורים להעלות ולהציג בעיה ,האתגר
לתלמידים ולתלמידים אז המורה מספק את התשובות והעובדות.
למשפטים נפוצים מאוד בחדר בכיתה דנית מהיום הראשון בבית הספר היסודי ועד סוף
האוניברסיטה
•

מה אתה חושב?

• כיצד תוכל לברר מה תהיה התשובה לשאלה שלך?

בהיותנו סטודנטים זרים רבים בדנמרק ,אנו יודעים מניסיון שלוקח זמן להסתגל לגישה
פדגוגית שונה זו עבור תלמידים זרים רבים.
Source: https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=20036

✓ הופעה של אנשים

דנים רבים מאמינים וחושבים כי ארצנו מאוכלסת על ידי פולקלור ידידותי ,עליז ושמח ,נדיב
ורגוע .מחקרים מראים כי לדנים יש מוניטין שונה לחלוטין הן במדינות השכנות שלנו והן
בעולם הגדול.
מחקר מראה כי הזרים רואים את הדנים כחסרי הבושה ,הגסים והמיותרים .לא אכפת לנו
לאבד פנים או לצחוק .ביצועים לא רשמיים שלנו ,הלבוש מזדמנים ומצב חופשי של מצב יכול
לעורר חרדה ולעיתים קרובות ליצור קשיים במהלך המשא ומתן העסקי.
הדנים מופיעים "לא אינטליגנטי מבחינה תרבותית" כאשר אנו מניחים בפזיזות כי זרים יכולים
בקלות להתעלם מה הם לעתים קרובות למצוא מעליב מעליב ,אבל כפי שאנו מוצאים בדרך
כלל .עם זאת ,יש תחום אחד שבו דנים הם ממושמעים לחלוטין :אנו מייחסים חשיבות רבה
להיות בזמן הנכון עבור פגישות ולהיות מוטרדים מאוד אם זמן מוסכם לא מכובד.

✓ תקשורת
בימים ההם כאשר אנשים נפגשו התחלנו עם הביטוי "שלום" ,עד היום רוב האנשים יגידו,
"היי" .בחלקים מסוימים של האוכלוסייה  -חיבוקים היא דרך נפוצה להצדיע זה לזה  -אבל
רוב האנשים ימצאו את זה יותר מדי אם זה קורה בפעם הראשונה אנשים נפגשים .בפעם
השנייה או השלישית יהיה בסדר עבור אנשים רבים .עבור רוב האנשים זה יהיה מספיק וצפוי
ללחוץ ידיים.

✓ מזון
כשמדובר במזון דנמרק הפכה בינלאומית במהלך  30עד  50השנים האחרונות.
• בעיקר משום שיותר ויותר אנשים ,החל משנות השישים יכלו להרשות לעצמם את
האפשרות לנסוע ,לבקר במדינות זרות ולהיות בהשראת הרגלי המזון המקומיים שלהם.
• חלקית בגלל ההשפעה של אנשים זרים מגיעים לדנמרק ,החלה גם בסוף  s1960ועכשיו
לספור כאמור לפני כמעט  13%של האוכלוסייה הדנית.
התמונה מראה לנו ארוחה דנית טיפוסית .רוטב חום ,חזיר ,תפוחי אדמה חומים ולבנים.

מוקף בים ומים דנמרק הייתה ועדיין הם אומה דיג .דגים היו מנה למאכל המסכן במשך שנים
רבות ,במיוחד באזורים העניים והכפריים .עכשיו ימים זה נחשב כמנה חשובה בגלל
הבריאות שלה .זה יקר ולכן לא כל אחד יכול להרשות לעצמו לכלול אותו הארוחה היומית או
השבועית שלהם.
מסתכל על  10העליון של הערב ארוחות ערב זה נראה ככה.
 .1לחם חום אפוי על שיפון .שימש כריך פתוח עם מגוון של חתכים קרים כגון בשר ,תפוחי
אדמה ,סלט ,עגבניות למשל.
 .2מרק
 .3עוף עם תפוחי אדמה  /ירקות
 .4פיצה
 .5צלעות ,שניצל ,סטייק סינטה
 .6צלחת פסטה
 . 7קציצות
 .8רוטב פסטה ובשר
 .9תבשיל ,למשל ,גבינת זהב ,מחבת פירה
 .10בשר מבשר טחון.

לא  1בראש 10

כפי שאתם יכולים לראות ,פיצה היא רק מספר  ,4צלחת פסטה הוא מספר  6פסטה ברוטב
בשר הוא מספר  8כי הוא רק בגלל הנתונים נחשב לכל האוכלוסייה .במשפחות שיש להם
ילדים מתחת לגיל  ,18אלה  3קורסים כנראה יהיה  2 ,1ו .3-
יותר ויותר אנשים הולכים אורגני ,צמחוני טבעוני.
דנמרק
•

המדינה הגוברת במהירות הרבה ביותר כשמדובר בייצור מזון אורגני

•

הצמיחה המהירה ביותר מסומן בעולם כשזה מגיע לאכול מזון אורגני.

אבל עבור צעירים בדנמרק ספגטי ופיצה הם יותר כרגיל כמו ארוחת ערב  -כמו תפוחי אדמה,
כרוב חזיר מטוגן היה עבור סבים שלהם.
לחם השיפון הדני
כלב הנקניק הדני
המאפה הדני

יחד עם זאת ,כאשר חלק הולך וגדל של הדנים ללכת אורגני ,להיות בריא יותר ,מועצת
הבריאות הלאומית הדנית מוקדם יותר השנה של  2018פרסם סקר אומר כי דנמרק עברו
עכשיו  50%מתושבי עם עודף משקל.
המטבח הנורדי החדש הוא תנועה אשר להמציא מחדש ולפתח מזון מן המדינות הנורדיות.
אחד מתומכי התנועה הוא דניס מבשל קלאוס מאייר ,אשר יזמה מנשר של שפים נורדי
בשנת  .2004בין היתר ,הוא אומר כי המזון חייב להיות "מבוסס על חומרי גלם ,כי הם
מצוינים במיוחד באקלים שלנו ,נופים ומים "כמו גם" איחוד שיטות בישול נורדי הטוב ביותר
ומסורות קולינריות עם דחפים מבחוץ ".

אחת המסעדות המפורסמות בקונספט של המטבח הנורדי הייתה מסעדת  Nomaאשר
הצליחה לזכות במסעדה הטובה ביותר בעולם במשך מספר שנים בין  ,2010ואז היא נסגרה
לפתע בינואר  ,2017לאחר שזכתה במקום הטוב ביותר בעולם ב  2016-אמר המפקד" ,היה
עליו לנסות משהו חדש  -לאתגר את עצמי שוב.

✓ מנטליות
קשה לומר משהו חכם על המנטליות הדנית .לספר משהו שחשוב לכל הדנים או אפילו לחלק
הארי של הדנים.
כדי לדעת איך הדנים באמת נפשית  -זה יכול להיות רעיון טוב לתת למישהו מגיע מבחוץ
להציג את חוויותיו ואת דעתו .העיתונאי מונוקל מיכאל בות 'שפורסם בשנת  2013את הספר
"יש מדינה מאושרת" .בהתחלה הוא שם לב כי  Danesיסודית שנים רבות יש  pupedעד 1
או על הדירוג השנתי על מי הוא האנשים המאושרים ביותר בעולם ,כמו באותו זמן danes
הם אחד ביותר אלכוהול שתיית אלכוהול בעולם .האם החיבור? שאל את מייקל בות'.
הוא ממשיך:
"יש לי חברה ,אמנית ,שהיה לה רעיון לצבוע את עצמה בצהוב ולרוץ עירום ברחוב הקניות
הראשי בשם סטרוגט בקופנהגן ,והיא תבקש רשות מהרשויות המקומיות ,שלדעתי היתה
טעות גדולה .חשבתי שעדיף פשוט לעשות את סגנון הגרילה ולקוות שלא ייעצרו ,אבל היא
שואלת ומבקשת ,והשלטונות אמרו כן ,זה מאוד דני ".
האם הדנים באמת מאושרים כפי שמציעים מחקרים רבים? מיכאל בות שואל את עצמו.
"זה תלוי במה שאנחנו מתכוונים באושר ,לדנים יש את המסים הגבוהים ביותר בעולם ,מזג
אוויר גרוע באמת ,דברים יקרים להפליא בחנויות והחבורה הכי מדכאת של פוליטיקאים
שראיתי בחיים שלי (ואני אנגלי!) .אבל שוב ושוב ,החוקרים אומרים לך שאתה סופר מאושר
ואני יכול לראות למה ,וגם אין מקומות אחרים שהייתי מעדיף לחיות בהם כרגע ,זה מרתק ".
אתה "מגניב ,שאנן ,רגוע מאוד כשמדובר בעבודה ,אבל לא כל כך כשמדובר נורמות
חברתיות שבו אתה יכול להיות קצת (ל) גרמנית.יש לך חוש הומור חדה אירוניה ,אתה סקסי,
יש נימוסים רעים מאוד ,אבל הם נדיבים כשמדובר ,אתה גזעני אבל בצורה לא זדונית ,ריהוט
טוב ,קצת יותר מדי רגוע עם השימוש במילה 'זיון' ,ואתה שותה הרבה ".
מה יכולים הזרים ללמוד מהדנים?
• "החופש שיש לילדים כאן מדהים.

• מערכת המס שלך גם עושה הרבה עבודה כדי להפיץ מחדש ,ולכן אי השוויון החברתי הוא
נמוך וזה כנראה הגורם היחיד הגדול ביותר באושר שלך.
Source A f E m i l N o r s k e r
2 0 . s e p . 2 0 1 3 K U L T U R E U R O M A N Michael Booths bog ’Der er et lykkeligt land’ udkommer på Lindhardt og
Ringhof 20. september 2013.

ספורט ,פנאי
דנמרק יש כבר שנים רבות מדינה עם מאוד ספורט עניין אנשים היסטורית זה כבר קשור עם
היבטים חברתיים .עשינו ספורט ותרגילים גופניים יחד בארגוני הספורט המקומיים.
הספורט הלאומי הוא כדורגל
•

 95%מכלל הבנים יש נעלי כדורגל בשנת  1992דנמרק הפך אלוף אירופה .אירוע
שאנחנו כל כך גאים בו ,כי גם  26שנים מאוחר יותר הקלטות מן הטורניר מוצג באופן
קבוע בטלוויזיה הלאומית .קרוב לוודאי שלעולם לא ננצח שוב.

כדור יד הוא גם די פופולרי .כדוריד הופעל בדנמרק על ידי הולגר נילסן בשנת  .1906הרבה
ילדים צעירים ובני נוער לשחק כדור יד במהלך החורף זמן ואנחנו למעשה להיסגר טוב בזה.
 oבדמינטון.
•

דנמרק הייתה ועדיין המדינה היחידה ,אשר מדי פעם היא יכולה לאתגר את
הספורטאים במזרח אסיה מסין ,אינדונזיה ,מליה בדמינטון.

 oשיט
אנחנו די חזקים כמובן בשייט ,להיות מדינה קטנה אבל כמעט  7000ק"מ של קו החוף.
גולף הוא ספורט גדל במהירות ,במיוחד בקרב קשישים.
 Boccia oהוא גם פופולרי בקרב קשישים וספורט בכיר חדש בשם
 KROLF oלתפוס את תשומת הלב של יותר ויותר קשישים .זהו שילוב בין גולף ו .crocket
את המקלות ואת הכדור מ  crocketו  1/2חורים מן גולף.

אנשים פעילים פיזית רבים כיום לרוץ או מחזור כדי לשמור על כושר .אנשים רבים
משתמשים לא רק באופניים לעבודה וממנה .רכיבה על אופניים ורצה הם גם פעילויות פנאי
פופולרית מאוד .דנמרק היא השנייה כשמדובר במספר האנשים שרכבו על אופניים באירופה
הובס רק על ידי הולנד.

וו .מערכת הבריאות בדנמרק
 .1מערכת הבריאות הדנית
 .2בריאות ,בריאות ,קידום בריאות
 .3ארגון של מערכת הבריאות בדנמרק
 .4טיפול ביתי בקשישים
 .5נגישות לבריאות
 .6מערכת טיפול סיעודי בדנמרק.
 .7טיפול רוחני בדנמרק
 .8זכויות וחובות של מטופל בדנמרק
 .9שגרת טיפול יומית בבתי החולים בדנמרק
 .10עובדים רפואיים ועובדי רפואה במכוני בריאות דנית
 .11תחומים ייחודיים של טיפול רפואי וטיפול בגידול

א .טיפול פליאטיבי
ב .המתת חסד
ג .מוות ונתיחה שלאחר המוות
ד .הריון ולידה
ה .טיפול בילדים
ו .הפלות
ז .עירוי דם
ח .השתלות ,תרומת איברים

 .1מערכת הבריאות הדנית
✓ סוגי ביטוחי בריאות
בדנמרק יש מערכת בריאות ציבורית למשלמי המיסים במדינה .פירוש הדבר כי כל רוב
שירותי בריאות וטיפול חינם .לכל מי שחולה בחום יש זכות לטיפול חינם אצל רופא כללי או
בבית חולים .זה חל גם על מבקרים ותיירים ממדינות אחרות.
לכל מי שקיבל היתר מגורים וחי בדנמרק יש גישה חופשית למערכת הבריאות .רוב הבדיקות
והטיפולים ללא תשלום.
• ביקור וטיפול על ידי הרופא האישי שלך ()GP
• ביקור וטיפול על ידי רופאים מיוחדים ()GP
• בית חולים
• חדר טיפול נמרץ
• טיפול רפואי בערב ובלילה

אפשרות שנייה – לביטוח בריאות
ניתן בכמה תחומים בריאותיים או היבטים ,שבו המדינה ומערכת הבריאות רוצה
✓

לעודד אנשים לטפל יותר בבריאות שלהם בצורה שונה ,המדינה משלמת חלק

והאזרח צריך לשלם משהו על ידי אותם עצמי .אחת מהן היא השיניים והביקורים אצל רופאי
השיניים .טיפול בשיניים הוא בחינם עד גיל  .18אחרי גיל  18יש רמות שונות של תמיכה.
המדריך הממוצע הוא  2/3על ידי הציבור  1/3התשלום העצמי.

✓

לעודד אנשים לקבל או להרגיש קצת אחריות כספית לבריאות ,רק לשנות ציוד סיוע

כאשר הוא נחוץ ,לא רק בגלל שאתה מרגיש צורך לשנות ,למשל משקפיים ושמיעה וכן
הלאה.
✓

רוב עצום של הדנים מאמינים כי שרותי הבריאות צריכים להיות חופשיים ,ציבוריים,

וכדרך אופיינית להגיב ולהגיב על אתגר כמו "תשלום עצמי" ,אנשים דנים להקים תנועה
שיתופית .במקרה זה הקואופרטיב.

ביטוח בריאות דנמרק
חברת ביטוח הבריאות בשם "דנמרק" היא חברה בבעלות האגודה שנוסדה בשנת ,1973
אשר מונה כיום כ  2.5-מיליון חברים.
להיות חבר בבעלות האגודה אומר שאף אחד לא הולך להרוויח כסף של פעילויות "דנמרק".
המטרה היא להחזיר לפחות  90%מהכנסות "דנמרק" כתמיכה
• לחברים העומדים בפני עלויות בריאות באחד או יותר מהתחומים המעטים ,שבהם
הבריאות אינה חופשית או
• להציע מחקר משלים ,טיפול או תמיכה בתחומי הבריאות שבהם לדעתם מערכת הבריאות
הציבורית מגבילה מדי.
כמו "דנמרק" הוא חבר בבעלות ,לחברים יש השפעה ולקחת חלק בהחלטות על תחומי
המיקוד לתמיכה כספית לתקופות הבאות .לחברים יש את ההזדמנות להשפיע על ידי

השתתפות בפגישות החברות השנתיות ,המתרחשת ב  23-מקומות שונים בכל שנה
בחודשים ינואר-פברואר.
אתה לא יכול להיות חבר אם יש לך מצב בריאות רע או אם צפוי לך טיפולים יקרים מאוד .כל
המועמדים נדרשים לעבור בדיקה רפואית על מנת להתקבל .ישנו מידע על מה "דנמרק"
יתמוך ולא לתמוך בעתיד.
ילדים יכולים להיות מבוטחים עם אחד ההורים שלהם  -ללא עלויות נוספות.
אפשרות שלישית  -לביטוח בריאות
האפשרות השלישית התפתחה לפני מספר שנים .מעסיק שילם  /החברה שילמה ביטוח
בריאות לעובדים בחברות ביטוח פרטיות לשלוח עובדים לבתי חולים פרטיים.
דנמרק היה במשך שנים רבות ללא בתי חולים פרטיים ,אבל הראשון בזמן המודרני הוקם
בתחילת  1990וכמובן זה היה קשה להפעיל בית חולים פרטי בדנמרק שיש מס חינם שילם
בבית החולים ברמה גבוהה לסטנדרט .לבתי חולים אלה לא היו כמעט דנים כלקוחות זרים
בלבד .ממשלת ימין בתחילת שנת  2000רוצה לתמוך בבתי החולים הפרטיים הללו
ואפשרה לחברות לבטח את עובדיהן לקבל טיפול בבתי חולים פרטיים אלה.
רופא ,חדר מיון ומרפאת חירום
כול מי שנפגע או חולה ,עליו להתקשר ראשון ל:
• ימי שבוע מ . 8עד  :16התקשר לרופא שלך.
• מ  16עד  8בבוקר ,סוף שבוע וחגים הציבור מכוסים על ידי המערכת הרפואית התורנית.
יש לגשת ישר לרופא האישי או לאחות ולבקש מהאזרח לספר על הסימפטומים.
הם יבצעו אנמנזה ויתעדו האם היה קשר טלפוני או אם יש לזמן אותו לבדיקה.
רופא אישי ()GP
דמות המפתח והכניסה הראשית למערכת הבריאות הדנית.
תושבי דנמרק חייבים לבחור רופא ( )GPכמטפל הכללי שלהם
אנשים צריכים לפנות לרופא הנבחר במקרה של מחלה .בסמכותו לטפל הרבה יותר מאשר
במחלה ,למשל חיסון ומניעת הריון .רופא  GPמחויב גם לתמוך ולמנוע את הופעת המחלה
הנגרמת על ידי השמנה ,עישון או חוסר פעילות גופנית וכו '.

כולם מקבלים כרטיס ביטוח בריאות מהעירייה המקומית .יש להציג את הכרטיס בכל
הביקורים אצל רופאים ,חדרי מיון ובתי חולים .השם ,מספר החייאה והשם והכתובת של
הרופא המחובר מופיעים בכרטיס ביטוח הבריאות שלך.
רופא ( )GPהוא מומחה באבחון וטיפול במצבים ובמחלות הנפוצים ביותר .ברוב המקרים,
 GPהוא מסוגל לאבחן ולטפל כראוי .במקרים מסוימים ,עם זאת GP ,יכול לשלוח אדם
למומחה או לבית חולים לטיפול נוסף .במקרה זה GP ,כותב הפניה.
שם הרופא ,הכתובת ומספר הטלפון מופיעים בכרטיס ביטוח הבריאות שלך .רוב מרפאות
 GPבדנמרק פתוחות בין השעות  9 :00-16 :00ובחלקן יש ייעוץ ערב ופעם בשבוע.
בדרך כלל ,אנשים יכולים להתקשר בין  8.00ל  9.00בבוקר ולדבר עם  .GPרוב  GPsיש
ייעוץ בדוא"ל שבו אנשים יכולים לשאול שאלות ,להזמין פגישה ,או לחדש הפניות.

 .2תנאי הבריאות ,המחלה ,המניעה בדנמרק
✓

הערכה ותפיסת בריאות בקרב הדנים

באופן כללי יש לציבור הרחב אינטרס להתמקד על בריאות ומניעת בריאות בדנמרק ,כי
מערכת הבריאות היא ציבורית למשלמי המיסים במדינה.
לציבור ולתקציבים הציבוריים לבריאות ולטיפול יש אינטרס עצום ומוטיבציה להתמקדות
ולהשקיע בקידום הבריאות ,שכן אותם תקציבים שיש לשלם אם וכאשר אנשים ייכשלו
בבריאותם ,וכאשר נוצר הצורך בטיפול בבית החולים וטיפול הוא בעלות גבוהה.
ברמה האישית ,דנים מתמקדים בבריאות ומודעים לחיים בריאים.
הדנים הופכים להיות יותר ויותר ממוקדים לבריאותם בכל הדרכים ,אך באותו זמן המועצה
הלאומית הדנית לבריאות לפני שנה יכולה להכריז כי  50%מהאוכלוסייה הדנית עברו את
הגבול עבור עודף משקל.
בדנמרק עדיין יש את הצריכה הגבוהה ביותר של אלכוהול בקרב בני נוער ,מספר המעשנים
גבוה ואנשים רבים אינם מספיק פעילים פיזית.
כשמדובר על שנים של תוחלת חיים ,דנמרק מדורגת רק מספר  21בעולם.

✓ קידום בריאות ומניעת מחלות בדנמרק
•

על ידי פרסום בעיתון( Sundere Liv ,חיים בריא לכל) הממשלה השיקה את המטרות

האחרונות לבריאות הציבור במשך  10השנים הבאות.
• יעד  :1אי השוויון החברתי בבריאות חייב להיות מצומצם.
•

יעד  :2יותר ילדים צריכים להשיג בריאות נפשית טובה.

• יעד  :3יותר מבוגרים צריכים להשיג בריאות נפשית טובה.
• יעד  :4יש לבחור חיים ללא עישון.
• יעד  :5צריכת אלכוהול מועטה בקרב המבוגרים ,מניעת שתייה בקרב צעירים
• יעד  :6צמצום של שיעור השמנה בקרב ילדים.
• יעד  :7להגביר אורח חיים פעיל בחיי היומיום.

מניעת מחלות  -תפקידים ואחריות

השאיפה של הממשלה היא ליצור את התנאים הטובים ביותר למניעת מחלות בכל מקום
אפשרי ולשנים טובות יותר של החיים .זה דורש פעולה חוצה מגזרים ,מעורבים יחידים,
חברה אזרחית ,עסקים ותעשייה ארגונים במידה הרבה יותר גדול מאשר היום.
אסטרטגיה של שותפות

אסטרטגיית השותפות היא מסגרת אסטרטגית כוללת לאופן שבו אנשים יכולים לעזור
בהשגת המטרה המשותפת שלנו של הדנים החיים ארוכים וטובים יותר .אסטרטגיית
השותפות נועדה לעסוק בכל מי שיכול לתרום למאמצי המניעה.
מאמצי מניעה אפקטיביים מחייבים שינוי המסגרת ויצירת הזדמנויות להפוך אותו
לאטרקטיבי יותר וקל לבחירה של חיים בריאים .אחד המפתחות הוא שותפויות ,שבו

שחקנים שונים רבים עם משאבים שונים ,יכולות לייצר גישות לעזור למצוא דרכים חדשות
המספקות הזדמנויות לחיות חיים בריאים יותר.
הממשלה תערב את החברה האזרחית והתעשייה הרבה יותר מאשר היום.

מעבר מגישה אישית בודדת לבריאות למערך בריאות הקהילה
אסטרטגיות בריאות דניות לאומיות מבוססות באופן מסורתי על הבנה בריאותית חד-
משמעית; התנהגות גורמת לתוצאה קשר של סיבה ותוצאה ,לדוגמה,
•

עישון גורם לסיכון למחלה ולכן עליך להפסיק לעשן.

•

עודף משקל הוא איום על הבריאות ,אתה חייב להפסיק לאכול הרבה או להיות פעיל

יותר.
•

אלכוהול מהווה סיכון לבריאותך ,לעצור או להפחית את צריכתך.

אסטרטגיות הבריאות הקשורות היו בעיקר אינדיבידואלית:
•

קורסים לשינוי הרגלי מזון ,הרגלי פעילות גופנית וקורסי הפסקת עישון.

•

קורסים וקבוצות תמיכה המבוצעת באמצעות מרכזי מניעה עירוניים ,במקומות

עבודה ,במוסדות חינוך וכדומה.
בשנים האחרונות ,מספר גדל והולך של רשויות ,מוסדות ובעלי עניין אחראיים השתנו לגישה
המבוססת על תפיסת הבריאות של ארגון הבריאות העולמי ,שבה הבריאות נחשבת לרווחה
פיזית ונפשית ,והיחיד נחשב לסביבתו.
אי שוויון בבריאות דנמרק אינו קשור רק לרמת ההשכלה וההכנסה .כמו כן יש עניין של
גיאוגרפיה ,אשר יכול להיות מזוהה מיד באזורים כפריים מסוימים של המדינה חלקים בעיר
הגדולה שלנו.
הזמן הממוצע של תוחלת החיים הוא קשור למיקום גיאוגרפי שונה מאוד יכול להיות ברמה
של  10שנים הבדל בשני חלקי העיר ,עם מרחק  10ק"מ או מערים גדולות יותר לאזורים
הכפריים שמסביב של אותה עיר.
קידום בריאות ורפואה מונעת בדנמרק כמו ברוב המדינות על ידי  3רמות:
 .1מניעה ראשונית נועדה למנוע מחלות ,בעיות פסיכולוגיות או תאונות
 .2מניעה שניונית שואפת לאתר ולהגביל את הסיכון למחלות ולגורמי סיכון מוקדם ככל
האפשר

 .3מניעת שלישונית שואפת לרסן הישנות המחלה ולמנוע התפתחות והחרפה של מצבים
כרוניים ,כולל פגיעה פיזית ופסיכו-סוציאלית (כאשר שיקום רחב יותר כולל גם גורמים לקידום
הבריאות)
בחיי היומיום ,היוזמה לקידום בריאות נראית לעין מאוד:
בגני הילדים
• מדיניות צריכת המזון למבוגרים ולילדים בגן.
• ערבי בריאות להורים על בריאות הילד
בבית ספר יסודי
• רופאי בית ספר ואחיות
• רופא שיניים בבית הספר.
• יום לימודים ארצי בנושא קידום בריאות.
• פעילויות שונות בתחום
• שיעורי בריאות ,תקופות נושאיות ופעילויות בריאות שוטפות בבתי ספר יסודיים.
שלב  1גיל  4עד כיתה ו '
בריאות ורווחה (חובה)
קידום בריאות (אזור נדרש) שלב 1
מטרה מכוונת :התלמיד יכול להעריך מה מקדם בריאות ורווחה בבית הספר.
• מטרה :לתלמיד יש ידע על מה שמקדם את בריאותו ורווחתו.

שלב  2כיתה ז' עד ט'
בריאות ורווחה (חובה)
סגנון חיים ותנאי מחיה (שטח נדרש)
• תלמידים יכולים להעריך את גורמי הבריאות ביחס לחייהם (מטרות מנחות)
• לתלמיד יש ידע על גורמי בריאות הרלוונטיים במיוחד לצעירים (מטרות מנחות) .על ידי
צעירים ,בין היתר ,הוא כיצד להימנע מזיהומים וממחלות המועברות בדרכי מין .לדבר עם
הצעיר על מה הוא על סקס ועל מה זה לא .על חשיבות לומר לא אם פעם לא מרגיש מוכן
וכן הלאה.

יוזמות אחרות
• גישה חופשית לרופא שיניים עד  18שנים.
• מדיניות מזון בכל מוסדות החינוך.
• ייעוץ אישי בבריאות במוסדות נוער חינוכיים.
• מידע חינם על פי מחלות שונות עבור גברים ונשים כאחד.
• חקיקה המפורטת ביותר בעולם בכל הנוגע לבריאות ולביטחון בעבודה.
 oכל מקומות העבודה מבקרים באופן קבוע על ידי מרכז הבקרה במקום העבודה.
• מעסיקים וחברות רבות מציעות בדיקה שוטפת של העובדים ועובדי עידוד ותמיכה כספית
לקחת חלק בפעילויות לקידום הבריאות.
• חיסונים חופשיים אך לא חובה לילדים
 oלקשישים של הכנסה נמוכה כדי למנוע את שפעת השנתי.
• העיריות מחויבות להציע תמיכה כספית פעילות פיזית ומנטלית לזמן פנוי לכל האזרחים -
אך בעיקר לילדים ולקשישים.

 .3מבנה מערכת הבריאות
במהלך השנים האחרונות ,דנמרק סגרה את בתי החולים כדי לבנות בתי חולים גדולים יותר.
המבנה החדש מקטין את מספר בתי החולים עם שירותי חירום יומי מ 40 -עד  21על ידי
.2020
עד שנת  ,2020רק  21בתי חולים יקבלו חולי חירום מסביב לשעון .התקווה והמטרה של
ריכוזיות זו והתמחותה היא להבטיח לדנים טיפול טוב ויעיל יותר.
מאז  5 ,2007רשויות  /מועצות אזוריות נבחרות אחראיות על בתי החולים בדנמרק.
כעת ,דנמרק דנה בצעדים הבאים .התוצאה עשויה להיות כי הרשויות האזוריות יבוטלו
ובעתיד רק יהיה רמות הארגון ,העיריות והמדינה.
כאשר הופכים את בתי החולים לגדולים יותר ,בדרך כלל רופאי המשפחה שיש בכל מרפאות
הפרטיות שלהם מעודדים מיזוג לבתי החולים על ידי הממשלה.

מספר רופאים פרטיים בעלי התמחויות שונות ,פיזיותרפיסטים מרפאים בעיסוק אחיות
ופסיכולוגים מתחילים לשתף פעולה ,יוצרים יחד קליניקה משותפת המשתייכת למרכז רפואי
גדול כמו בתי חולים.
הרבה טיפולים וטיפולים אמבולטוריים ,מתבצעים בבתי חולים.
עם זאת ,העיריות מחזקות את הקשרים בין אחיות ומטפלים ,כך שאנשי מקצוע אלה יכולים
להבטיח כי יותר ויותר אזרחים ובמיוחד קשישים יוכלו להיות מטופלים בכתובת הפרטית
שלהם ,הנתמכת על ידי תמהיל של המטפלים המקומיים והצוות מבתי החולים.
 Telemedicineרפואה דרך הטלפון ,הוא כלי מפתח בזמנים אלה של שינוי.
בדנמרק יש במשך שנים רבות מערכת טיפול טרום בית חולים המבוססת על חובשים
משכילים וטכנולוגיות אמבולנס גבוהות מאוד ,המספקות הזדמנות להתחיל בטיפולים ברגע
שהאמבולנס נמצא בנקודת החירום .לפרמדיקים יש יותר מ  7שנים של חינוך והדרכה.
כל עלויות הבריאות ,החל ממטפלים כלליים ועד לטיפול בבתי חולים .הכניסה למערכת
הפרה-הוספיטאלית לטיפול וייעוץ בבתי החולים מתוקצבת ומשולמת על ידי המדינה אך
מופעלת על ידי  5המועצות האזוריות.
כל תמיכה בריאותית ורפואה מונעת החל מתמיכה במשפחות עם תינוקות שנולדו מחדש
לטיפול רפואי של תלמידים בבתי ספר יסודיים ורופאי שיניים לילדים בבתי ספר יסודיים
משולם ע"י העירייה .ביקור של אחות בבית המטופל או טיפול בייתי מתמשך או מוסד עבור
קשישים צעירים נכים ,פעילויות לקידום בריאות ,הטיפול בהתעללות ומניעת התעללות מאורגן
ומשולם על ידי עיריות.

✓ מערכת שירותי הבריאות תכונות סוגי טיפולי בריאות
מערכת הציבורית מציעה כל סוג של טיפול רפואי.

לכל התושבים בדנמרק יש גישה למערכת הבריאות הציבורית ,ורוב השירותים ניתנים ללא
תשלום .החקיקה הלאומית מבטיחה כי אבחון וטיפול ניתנים במסגרת מגבלות זמן מסוימות
וקובעת בחירה חופשית של החולים למטפלים
מערכת הבריאות פועלת בשלושה מישורים פוליטיים ומנהליים :המדינה ,האזורים והעיריות
(ברמה הארצית ,האזורית והמקומית).

המדינה מחזיקה את הפונקציות הרגולטוריות והפיקוחיות הכוללות בתחום הבריאות
והקשישים .חמשת האזורים אחראים בעיקר לבתי החולים ,למטפלים הכלליים ( )GPולטיפול
פסיכיאטרי 98 .הרשויות המקומיות אחראיות למספר שירותי בריאות ראשוניים וכן לטיפול
בקשישים.
האזורים עשויים להפנות חולים הזקוקים לטיפול מיוחד ביותר לטיפול בחו"ל אם הטיפול אינו
זמין בדנמרק.
https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Healthcare-in-dk-16dec/Healthcare-english-V16-dec.pdf

 .4טיפול ביתי
✓

מאפיינים של טיפול ביתי בדנמרק

טיפול ביתי ללא תשלום עבור קשישים ממומן על ידי העירייה ומבוסס על הערכת השירות ע"י
מעריך.
הקשישים הזקוקים לטיפול יכולים לבחור בין הספק הציבורי של בעל הבית (העיריות) או
חברת טיפול פרטי.
כמעט  80%מקבלים את התמיכה המעשית והאישית של סוכנות השירות המופעלת על ידי
רשויות ציבוריות.
טיפול בבית ניתנת לאזרח בודד על פי הצורך .רפואה מונעת וגישה הדרכתית הם בעלי
עדיפות גבוהה בטיפול ביתי ובטיפול מוסדי של קשישים כדי לשמור על רמת הכישורים שלהם
ועל התפקודים הגופניים שלהם או לפתח אותם ,וכדי להימנע מאשפוזים בבתי החולים.
טיפול בקשישים דנים מאופיין בעיקר על ידי  3העקרונות הבאים :
" .1האזרח במרכז"
" .2עזרה אישית לטיפול עצמי".
" .3זמן רב ככל האפשר בבית שלך".
 .1האזרח במרכז
פירושו כי צוות הטיפול הם משכילים ומאומנים לחשוב על עצמם כשותף של מקבל הטיפול
ולקבל את הקשיש כאדם שיש לו מה לומר ,לעשות את ההחלטות הסופיות על הליך הטיפול
יחד.
 .2עזרה אישית לטיפול עצמי
תמיכה ביכולת לשמור על עצמאות ועל יכולת של שליטה עצמית היא גישה פדגוגית ביתית,
שבה הקשישים מקבלים תמיכה מלאה או חלקית כדי לטפל במשימות יומיות בעצמם שוב על
ידי התמקדות בתמיכה בלמידה.
 .3כל עוד אפשרי בבית שלך
בדנמרק קשישים הזקוקים לטיפול יש זכות לקבל את הטיפול הדרוש בבית שלהם כל עוד הם
רוצים .גם אם זה אומר טיפול בבתים פרטיים .24/7

✓

תכנים ומשימות של טיפול ביתי בדנמרק

• טיפול ביתי שם דגש ברור על טיפול מעשי ואישי.
• גישה שיקומית לשיפור הצורך בפונקציונליות ולהחזרת היכולת לחיות בעצמאות מלאה
עצמיים.
• טיפול באנשים הסובלים ממחלה סופנית או כרונית.
טיפול ביתי הוא ברוב העיריות מחולק  15קטגוריות עיקריות:
 .1טיפול אישי
 .2טיפול פסיכולוגי
 .3הכשרה מוכוונת-יעד  /חינוך
 .4בדיקה וטיפול
 .5תזונה עזרה באכילה ,בישול
 .6ניהול טיפול תרופתי
 .7ניקוי
 .8כביסה
 .9קניות
 .10תמיכה פסיכולוגית
 .11אימון גופני
 .12פעולות להפעלתו וגירויו של האזרח (פעילות חברתית)
 .13פעולות למניעת בעיות בריאותיות בעתיד
 .14דרכים נוספות של עזרה לאזרח
 .15בקרה הערכה וניהול

✓

טיפול ביתי (הוספיס בית)

הרצון של רוב הדנים הוא למות בבית שלהם .כמעט חצי מהקשישים עושים זאת  22% ,מהם
מתים בדיור מוגן ו  27%-מתים בכתובת שבה הם חיים את שנותיהם האחרונות.
כל המטפלים ,האחיות והעובדים החברתיים והבריאות משכילים ומאומנים לקחת חלק פעיל
בטיפול פליאטיבי .גם רשויות מקומיות מכשירים צוותים מיוחדים כדי לתמוך בצוות הרגיל
לספק טיפול פליאטיבי לקחת חלק פעיל אם זה נחוץ.

 .5זמינות של שירותי בריאות
זמינות

✓

האזורים האחראיים על הבריאות מפרסמים מה צריך להיות הזמן המקובל עבור אמבולנס או
שרות רפואי יהיה מסוגל להיות בכתובת חירום .אנשים יכולים לצפות באינטרנט במידע
המפורסם בנושא ולהסתכל על בסיס יומי על לוחות הזמנים.

נגישות מקומית  /גיאוגרפית

✓

לכולם יש את אותה הנגישות לשירותי בריאות ללא קשר לעמים כתובת.
עם זאת ,בשל חוסר מקומות לימוד רפואי באוניברסיטאות שלנו ,דנמרק מתמודדת עם חוסר
כללי של רופאים ובמיוחד רופאים אשר יהפכו לרופאי משפחה GP ,בדנמרק.
נראה כי לא פופולרי יותר להיות  ,GPרופאים צעירים רבים נראה יותר להיות מעוניין להישאר
בבתי חולים
בפרסום בשנת  2018כמעט  80.000אנשים בדנמרק לא טופלו ע"י רופא אישי GP
דבר אשר יצר:
• הכנסת רופאים נוספים לתחומים אלה לביקורים קצרים זמניים
• מטופלים אלה צריכים לצרוך שירותים באמצעים ציבוריים שונים ,המתנה ארוכה לרופא
אישי GP
• המטופלים צריכים לצרוך שרותי בריאות על ידי בתי החולים הקרובים.

אזורים במדינה שיש מחסור ברופאים אישיים

✓

זמינות פיננסית (ראה מימון בריאותי)

אין אנשים בדנמרק שלא מקבלים טיפול ,טיפול ותרופות שהם זקוקים להם מסיבות כלכליות.
אם יש תשלום ואנשים לא יכולים להרשות לעצמם ,הם יהיו נתמכים על ידי העיריות .למרות
האתגר ההולך וגדל ,אנשים צעירים לא מעדיפים לשלם את התשלום העצמי הנמוך לביקור
אצל רופא השיניים לאחר שנה וחצי.

 .6מערכת טיפול סיעודי בדנמרק
מערכת הסיעוד והטיפול בדנמרק מחולקת ל  3-רמות שונות ,מכוסה ברמות שונות של
השכלה ואנשי מקצוע.
רמה  :1טיפול בסיסי
מכוסה על ידי מקצועות העזר ,כוחות עזר
רמה  :2טיפול סיעודי בסיסי
מכוסה על ידי סייעת לאחות (מטפלים בעלי הכשרה מקצועית)
רמה  :3טיפול סיעודי מתקדם
מכוסה על ידי אחיות.

✓

עמדת הסיעוד בדנמרק

אחיות הן צוות עיקרי ומרכזי של מערכת הבריאות הדנית.
יותר ויותר אחיות מבצעות יותר ויותר סמכויות ,כי רק לפני כמה שנים היו משימות של רופאים
ועוזרי רופא .במבט כללי ,אחיות עמדו בפני "תחרות רבה יותר" מקבוצות מקצועיות אחרות.
כמו למשל זה לא רק אחיות מוסמכות לטפל ברפואה יותר .בחלק מהמחלקות והמוסדות
שבהם אחיות היו צוות המפתח ,הן מוחלפות עם אנשי מקצוע אחרים ,כגון סייעות לאחות,
פיזיותרפיסטים ,מטפלים בבריאות ,מרפאים בעיסוק ועוד.
כדי להיות אחות עליך לקבל רישיון לעסוק בסיעוד בדנמרק.

✓

המושג הנוכחי של הסיעוד בדנמרק

אין מושג אחד של טיפול סיעודי בדנמרק .הקונספט תלוי בחלקו במוסד שבו האחות עובדת
ותלויה באתגר שיש לעמוד בו ולפתרו.
במצבים מסוימים האחות עובדת בצוותים ,במערכת טיפול אישית קהילתית ,אחות ראשית או
צוות מפתח או שילוב של התפקידים.
בתי חולים מעסיקים בעיקר  3קבוצות עובדים במחלקות השונות:

 oעוזרי בריאות ובריאות מכסים את הרמה של הטיפול הבסיסי.
o

אחיות לטיפול מתקדם במטופלים

 oאחיות מומחיות שסיימו השכלה של מומחה לטיפול מקצועי במטופלים.
עובדי העירייה גם כיום מעסיקים  3קבוצות טיפוליות וגני ילדים שונים ,בכל הנוגע לטיפול
ולטיפול בקשישים עם מוגבלויות.
 oעובדים סוציאליים ובריאות העובדים עוזרים לכסות את הרמה הבסיסית של טיפול הסיעודי
 oרמת הטיפול הבסיסי והגן משתלבת על ידי עוזרי אחות ובריאות
 oרמה מתקדמת של סיעוד וטיפול מכוסים על ידי אחיות.
לפני שנה החלו עבודתן מומחיות בגריאטריה תוך מיקוד בזקנה ,ברמת העירייה .הכוונה היא
לוודא כי טיפולים נוספים ,במיוחד כשמדובר באזרחים קשישים ,אשר כיום יש לטפל בבתי
החולים בעתיד ניתן לטפל על ידי אחיות אלה בבית הקשיש.
כאמור לפני שנים ,מקצועות נוספים יכלו לטפל ברפואה במטופלים .זה כבר לא יכולות
מיוחדות או תחום האחריות רק של האחיות .בצוותים רבים האחיות הן חלק מקואופרטיב שבו
כולם תורמים בדעותיהם המקצועיות בנושאים שווים עם מספר מקצועות אחרים .אנשים
זרים המגיעים לדנמרק יכולים להתרשם כיצד עובדים בשיתוף פעולה בין המקצועות השונים
ברמות חינוכיות שונות לעבוד יחד בבתי חולים דניים ומוסדות.
אחיות תמיד עובדות על פי הנחיות:
 .1שפורסמו על ידי רשויות הבריאות הלאומית
 .2מותאמים ומופעלים לאזור ,למוסד ולמחלקה שבהם יתבצע הסיעוד.
 .3תמיד על פי הנחיות אתיות בסיעוד

הנחיות הסיעוד
אומץ בקונגרס המועצה הדנית לסיעוד
 20במאי2014 ,

המועצה האתית לאחיות הוקמה בקונגרס המועצה הסינית לנשיאות בשנת  .1990הנחיות
הסיעוד הראשונות אומצו על ידי הקונגרס הדני בשנת  .1992ההנחיות עודכנו בשנת 2004
ו .2014
הקווים המנחים המתוקנים האחרונים מבוססים על תחום העיסוק של האחות ,סיעוד ערכים
בסיסיים ועקרונות בסיסיים ובסופו של דבר מופיעים בדרך כלל הנחיות לסיוע בתחום
הסיעוד שניתן להשתמש בהם בעבודה היומיומית של האחיות.

 .7הטיפול הרוחני בדנמרק
✓ חקיקה
לא קיימת חקיקה בנושא ,יש בתי חולים שבהם כוהנים על המשכורות .הם מציעים לדבר עם
כל האנשים גם אנשים מדתות אחרות ,ומאמין אם לא ניתן להביא שותף המאמין .בעיקר זה
אפשרי.
מנהיגים דתיים מקומיים ,כמרים מקומיים עוקבים אחרי אנשים מהקהילה ומהאזורים
המקומיים אם הם מאושפזים ואנשים חולים מאוד ויכולים לצבוע.
כל אנשי מקצוע בתחום הבריאות משכילים ומאומנים כדי לענות על כל הצרכים של האזרחים.
תמונה :בית חולים מרכזי בקופנהגן

מנהיגים דתיים מקומיים ,כמרים מקומיים עוקבים אחרי אנשים מהקהילה ומהאזורים
המקומיים אם הם מאושפזים ואנשים חולים מאוד ויכולים לצבוע.
כל אנשי מקצוע בתחום הבריאות משכילים ומאומנים כדי לענות על כל הצרכים של
האזרחים.
✓

תוכן ייחודי של טיפול רוחני ודתי

ההנחיה הכללית של טיפול רוחני היא זו  42עמודים חוברת בשם "טיפול רוחני למוות"
"ביטוי מהמועצה האתית הארצית"
זה מכיל:
תכונות ונקודות התחלה של טיפול רוחני.
זה מספק תמיכה לצוות על טיפול רוחני מקצועי הכותרות הם
הקדמה
 1.מהו טיפול רוחני?
 1.1דוגמאות לטיפול רוחני בגסיסה.
 2.שיקולים אתיים.
 2.1אינטימיות וטיפול רוחני.
 2.2פגיעות הגוסס.

 .3.המלצות המועצה לטיפול רוחני למוות.
 3.1.הרכב הכללי לגישה רוחנית למוות.
 3.2.המלצות על טיפולו של הכומר בטיפול רוחני.
 3.3.המלצות על ביצוע הטיפול הרוחני של ספק שירותי הבריאות

. 8זכויות וחובות של חולה בדנמרק
✓

סודיות החולה

כל עובד בתחום הבריאות קשור בסודיות החולה.
יש לנו כללים ברורים לגבי היחסים בין המטופל  /האזרח לבין אנשי מקצוע בתחום הבריאות
ומערכת הבריאות בחוק הבריאות הלאומי.
כללי חוק הבריאות על מעמדם המשפטי של החולים חלים בכל המקרים בהם החולה חשוף
לשירות הבריאות .כל המורשים העוסקים במשימות טיפול רפואי מכוסים על ידי החוק.
מטרת החוק היא להבטיח כבוד לכבודו של המטופל ,לשלמותו ולהגדרתו העצמית .עליה גם
להגביר את האמון והסודיות בין המטופל למטפל.
חמשת האזורים ,המפעילים את מערכת בתי החולים בדנמרק מחויבים על פי חוק לפרסם
את הזכויות והחובות של המטופל בדפי הבית שלהם.
לאחר הקדמה קצרה ,כתוב:
כחולה בשירות הבריאות הדני ,יש לך מספר זכויות .יש לך זכויות לגבי טיפול ,למשל עם
תקופות טיפול ,ואתה רשאי לבחור בית חולים לאחר משלך.
יש לך גם זכויות אם מתרחשת שגיאה במהלך הטיפול או אם אתה רוצה להתלונן.
זכויות החולה מתפרסמות באנגלית ובשפות אחרות.

חובות של מטופלים
ביסודו של דבר אף אחד .אבל החולים מחויבים לעקוב אחר "הכללים" של בית החולים .אין
עישון בבתי חולים ומחוצה לה הוא חוק חשוב מאוד ולבסוף אנשים מעודדים באופן קבוע
להופיע עד הפגישות שלהם בבתי חולים ,רופאים ושירותים אחרים.

 .9סדר יום בבית החולים בדנמרק
✓ תיאור כללי של נתוני ההכנסה  /השהות וההוצאה של המטופל מהטיפול
המוסדי
מטרת הטיפול היא:
חוויה של טיפול בכבוד
מידע על המחלה
מעורבות ביחס לבדיקה ,טיפול וטיפול
מוסמך ,אופטימלי וקוהרנטי בטיפול וטיפול
בבית החולים המטופל פוגש קבוצות מקצועיות שונות ,שכל אחת מהן מתמחה בתחום.
החולה אינו יכול לפגוש רופא.
השגרה והמבנים במחלקה לבתי חולים תלויים בהתמחות ו  /או תת  -מיוחדת ,והאם יש יום
פתוח או עם אשפוז .בנוסף ,בבתי החולים יש מסגרות פיזיות שונות .באשפוז יום טיפוסי,
החולה ייפגש בקטע עם  -3 ,-2 ,-1ו  ,-4ולקבל  6חדרי מגורים עם ארון לבגדים פרטיים
שיובאו .חדרי אמבטיה ושירותים קשורים לעתים קרובות ביותר עם חדרי המגורים ,אם כי
בכמה מקומות זה אפשרי כי חדר האמבטיה מחובר כמה חדרי מגורים .בנוסף ,יש סלון ,כמו
גם חדר ישיבות.
ייתכן שיהיה קבוע פעמים עבור פעילויות ,אשר מובנית לעתים קרובות על ידי זמן לארוחת
בוקר ,ארוחת ערב ,קפה אחר הצהריים ,ארוחת ערב וקפה הערב.
חלק מהחולים נבדקים  /נבדקים על ידי הצוות הרפואי בכל יום ,חולים אחרים קיבלו תוכנית
מחקר ו  /או תוכנית טיפול להסתיים בעוד כמה ימים .לכן אין צורך בבדיקה ובדיקה יומיים על
ידי הצוות הרפואי ,שם נמצאים גם הרופא וגם האחות .זה בדרך כלל האחות שיש לה תיאום
של קורס המטופל הפרט.
בעת הקבלה ,תזונה ודיאטה נדונים .משקאות חופשיים ומטופלים על ידי המטופלים עצמם
לאחר הגבלה על היגיינה ביד.
חולים מביאים תרופות משלהם ובגדים ויש גישה חופשית לאינטרנט כמו גם הרבה מידע
דיגיטלי .אין שעות ביקור אלא כבוד כללי זה לזה.
על כל הודעה ,הכנה מתחילה לחזור הביתה .חקירת המשאבים בבית לצורך עזרה ביתית
נעשית כך כאשר לא ברור כיצד פג תוקף האשפוז או כאשר ניתן להדפיס את החולה.
כל ההיבטים ,המשימות והאחריות לגבי הכנסה ,שהייה ושחרור מבתי החולים בדנמרק
מפורטים מאוד המתוארים במאות עמודים ופורסמו בעמוד הבית של חברת
Sundhedsaftalen - The Health.

http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-ogudskrivning/den-gode-indlaggelse/opgaver-ved-indlaggelse/
הפרסום של מסמכים אלה הנחיות באתר ציבורי מאפשר לאנשים לדעת מה הצוות מחויבים
לעשות ולהציע.
אשפוז ועזיבה כאן אתה יכול למצוא באופן קבוע הדרכה על הודאה טובה פריקה טובה.

 .1אחריותו של רופא כללי במקרה של אשפוז חריף ומתוכנן
תקשורת עם המטופל למטופל
כולל אימות של חולים (וקרובי משפחה) יש את הזכות ואת הצורך "ידע והבנה של מה עומד
לקרות .
להבהיר צרכים וציפיות
מודיע המטופל אם אפשר  /צורך קרובי משפחה
לימודי המשך בבית החולים
אפשרויות טיפול פוטנציאליות ,סיבוכים ותופעות לוואי במהלך הטיפול לעומת אי-טיפול
(לאשפוז מתוזמן)
מודיע למטופל להביא ◦ :תרופה אחת (מרשם ותרופה נוספת בקופסאות זכוכית  /מינון(
עזרים מותאמים אישית
משימות אחרות
לשקול גישות חלופיות אם אפשר בשיתוף פעולה עם סיעוד העירייה לבקר כדי למנוע אשפוז
לא הולם
לקמפל התייחסות ,הנחיה אזורית.
לודא כי המידע הרפואי של האזרח הוא מעודכן בFMK.
לשקול את הצורך בהובלת המטופל בקשר עם אשפוז.
להפעיל ולהסיר נייר על המטופל התחבורה.

בנוסף ,באשפוז מתוזמן
תקשורת עם המטופל למטופל
מודיע ומייעץ למטופל ,אם יש צורך וקרובים אפשריים של בחירות חינם לבית החולים,
המתנה פעמים  ,יועץ המטופל ,וכו '(קישור לאתר של היועצת)

משימות אחרות
איסוף תצפיות מחקרים היתכנות כי ניתן לדרוש במגזר הראשוני .
מבצע במידת הצורך . MRSAשליטה  podingבעבר  MRSAנשאים או נגוע.
שיתוף נותני חסות .סיעוד עירוני וביקורים בהכנות אלו טרם אשפוזם.

 .2העירייה
במקרה של אשפוז חריף ומתוכנן
אם הסיעוד  /הביקור העירוני משתתף באשפוז
תקשורת עם המטופל למטופל
לקבל הסכמה בכתב מאת המטופל לאיסוף והעברת מידע בריאותי לצורך חילופי מידע על
בריאות.
מלא דוח אשפוז.
ליידע את החולה על אשפוז הקרוב.
לעזור למטופל עם בעיות ספציפיות:
oרפואה סקירה להיות  brougthבזמן אשפוז (מרשם ועוד תרופות בקופסאות זכוכית /
מינון).
 Evt.עזרים מותאמים אישית
תודיע על ההליך העירוני הרגיל לאשפוז ,כולל ביטול שירותים עירוניים ועוד.
מזמין את הידע של חולים עם כרטיס  MRSAאישי כדי להציג את הכרטיס עם הכניסה

 .10עובדים רפואיים ועובדי רפואה במכוני בריאות דנית
מבנה הצוות הרפואי בדנמרק
כל בתי החולים מאורגנים על ידי מנהל ומנהל אופרטיבי של דירקטור אחראי רפואי ,מנהל
סיעוד וטיפול ומנהל כספים.
כל המחלקות יש
•מנהל ראשי האחראי על העבודה הרפואית וראש הרופאים
•אחות אחראית האחראית על צוות הילדים והסיעוד .אם מדובר במחלקה ענקית ,הם
עשויים להיות אחיות אחיות ואחיות אחראיות ואחריות ספציפית  -כגון היגיינה ,תיעוד
וכדומה.
כל האחיות מאומנות לעבודה מדעית וניכרת המבוססת הלכה למעשה על פי חוק בריאות
והנחיות שחולקו על ידי רשויות הבריאות .אחיות תמיד לעבוד תחת הארגון שלהם ומנהיגות

הילדים וניהול .אחיות אינן מעבר לרופאים  f.ex.בבתי החולים.

ניהול בתחום הבריאות
במגזר הראשוני ,הניהול מורכב בעיקר של מטפלים אשר רובם אחיות ,כולל מנהלי מחוז /
מנהלים ,אלה הם בעיקר אחיות או מטפלים.
בסקטור המשני יש ניהול של רופא כללי בכיר ואחות מובילה .להלן אלה רופאים ואחיות
ראשיים ,ולאחר מכן מנתחים ואחיות.
אלה יש רשת רשמית; חברה דנית לניהול בתחום הבריאות)(https://dssnet.dk
לאחיות יש ארגון מקצועי משלהן; דנית סיעוד המועצה  (DSR),אשר אחראי על ארגון וניהול
משא ומתן סיעודי). (https://dsr.dk
מערכת הטיפול מובנית בשתי מערכות:
 .1מערכת הבריאות הראשית
 .2מערכת בריאות משנית
כפי שצוין לעיל ,מערכת הבריאות הראשית מורכבת מרופאים ,רופאי שיניים ,מטפלות ובתי
אבות עם אחיות ,עוזרים חברתיים ועובדים סוציאליים וארגו ופיזיותרפיסטים ,שירותי
בריאות ,בתי מרקחת ואחרים ,למשל ,פסיכיאטריה מחוזית.
מערכת הבריאות המשנית מורכבת מבתי חולים ,רופאים ,בתי מרקחת של בתי חולים,
אחיות ,עוזרים חברתיים ,ארגו ופיזיותרפיסטים ,ביואנליסטים ,מיילדות ,רדיוגרפים ,רוקחים
קליניי ם ,דיאטנים קליניים ופסיכולוגים .יש צוות תמיכה אחר ,כגון צוות ניקיון ומטבח,
כלכלנים ,סבלים ,עוזרי שירות ,מזכירות רפואית ,בעלי מלאכה וכו'.
רופאים ,אחיות ,מטפלים ועוזרי  sosuמקבלים אישור מהמחלקה לבטיחות החולה לאחר
סיום הלימודים.
הרופאים נותנים  /מכריזים על הבטחת הרופא  /שבועה
https://www.laeger.dk/laegeloeftet

חינוך של אחות יכול להיעשות במספר דרכים .אחרי בית הספר היסודי אתה יכול ללכת לבית
הספר התיכון במשך  3שנים ולקבל תואר אקדמי או ללכת לבית הספר מקצועי ולקחת
חברתי עוזר בריאות החינוך או כסטודנט הקורס הראשי שנמשך  3שנים ו  10חודשים או
כתלמיד  EUX ,שבו אתה גם מקבל תואר סטודנט .חינוך  EUXרווחה נמשך  4.5שנים.
החינוך בבית הספר המקצועי הוא חינוך פורמלי ומפעיל הרשאה כמו אנשי מקצוע בתחום
הבריאות.
שתי התוכניות זכאיות לחינוך סיעודי .הן תוכניות רפואיות סיעוד יכול להיות ואחריו שונים
תוכניות חינוך מיוחד.

הבטחת הסיעוד המתוקנת  /שבועה ((1958
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-symboler/sygeplejerskeloeftet

Sosuעוזר חינוך מספק גישה להשכלה אקדמית חינוך סיעוד ,שהוא תואר ראשון לתואר
ראשון.

.11תחומים ייחודיים של טיפול רפואי וטיפול סיעודי
✓ מוות ,טיפול פליאטיבי
כל המלצה להיות פעל על ידי כל השחקנים בתחום הטיפול פליאטיבי בדנמרק מסודרים זה
 54עמודים המלצה על המאמצים פליאטיבי נעשה ופורסם על ידי מועצת הבריאות
הלאומית .הגרסה האחרונה עודכנה
עכשיו יש דנמרק  19הוספיס כל המופעלים על ידי הציבור או עמותות של עניין.
יש גישה חופשית להוספיס ואנשים חופשיים לבחור בין  19ההוספיס .כרגע אין רשימת
המתנה.
בשני בתי החולים וחלק מן העיריות הגדולות יש צוותים פליאטיביים.
יש לנו  18הוספיס בדנמרק ,אחד מהם הוא לילדים ובני משפחתם
אם מטופל גוסס מבקש טיפול פליאטיבי בהוספיס ,המטפל הרפואי או המטופל יכולים לפנות
לאוספיס כדי להפוך לתושב

רב תחומית
פליאציה הוא מאמץ בין-תחומי המתרחש בשני מישורים :רמה פליאטיבית ומתקדמת.
המאמצים הפליאטיביים המתמחים מתקיימים בהוספיס ,בצוותים פליאטיביים ובמחלקות
פליאטיביות ,כאשר המאמצים הפליאטיביים הבסיסיים כוללים הפחתה בבתי חולים ,טיפול
ביתי בעירוני ,טיפול ועוד.
משמעות הדבר היא שהעירייה שייכת למאמץ הפליאטיבי הבסיסי ,שבו שותפים בין-תחומיים
חשובים הם עוזרי המחלקה לסיוע רפואי ,סיעודי ,חברתי ובריאותי ,עוזר חברתי ובריאותי,

פיזיותרפיסט ,מרפא בעיסוק ,יועץ חברתי וכומר.
ההוספיס להשתמש ויש לי להתפטר מתנדבים רבים הקשורים לחיי היומיום בהוספיס .אתה
יכול לספור  150מתנדבים למספר של  20עד  25תושבים.
בשנת  2010הוקם מאגר הטיפול הפליאטיבי הדני  (DPD).מטרת מאגר המידע הדניאלי
לטיפול פליאטיבי ) (DPDהיא לפקח ,להעריך ולשפר את האיכות הקלינית של טיפול
פליאטיבי ייעודי  (SPC),כגון צוותי טיפול פליאטיבי בבית החולים  /מחלקות בעיריות
ובהוספיס בדנמרק.

כשירות
מזה עשרים שנה ,חברות מקצועיות פועלות על מנת להבטיח מיומנויות פליאטיביות
באמצעות השתלמות לכל הקבוצות המקצועיות הרלוונטיות .לפני שלוש שנים הופיעו המלצות
על מיומנויות עבור עוזרי בריאות ובריאות במאמץ הפליאטיבי הבסיסי .ההמלצות מפנות את
תשומת הלב לכישורים הדרושים לביצוע מקצועי של העבודה המעשית ,לתקשר ,לשתף
פעולה ,לתקשר ולארגן את המאמצים הפליאטיביים .היכולות הן בסיס להתפתחות ושינוי
המאמצים הפליאטיביים ברשויות המקומיות .המלצות הכשירות מתארות גם תוכן חינוכי
הכרחי בחינוך הראשוני והמתמשך.
מרכז הידע של שיקום וגיוס מאז  2009מיפה תוכניות פליאטיביות קיימות נוספות לחינוך
נוסף לכל הקבוצות המקצועיות הרלוונטיות בדנמרק ומעדכן כל הזמן את המידע הזה.

המתת חסד
תמותה פעילה אינה חוקית בדנמרק לפי סעיף  239לחוק העונשין .לפי חוק זה ,נראה כי מי
שהורג אדם אחר על פי רצונו של האחר ,נענש במאסר במשך  3שנים או מינימום של 60
יום.
מחקרים מראים כי רוב הדנים רוצים סיוע מוות חוקי ,אבל רוב הפוליטיקאים ומועצה אתית
לאומית אומרים עדיין לא.
על פי קוד רפואי ,מותר סיוע פסיבי מוות .אבל הכבוד לכבודו ,לשלמותו ולהגדרתו העצמית
של המטופל חייב להיות בעל חשיבות עליונה.
בשנת  1992החליט הפרלמנט לערוך שינוי בקוד הרפואי ,כך שסיוע מוות פסיבי יהפוך
לאופציה משפטית.
אם גוסס בלתי נמנע יש כאב חמור ואם המטופל עשוי לרצות ,הרופא עשוי לספק את מרגיע
משכך כאבים במקרים אלה.

נתיחה שלאחר המוות
תרגול נתיחת הגופה הדנית מובחן במיוחד על ידי נתיחה שלאחר המוות של אנשים שמתים
פתאום ובאופן בלתי צפוי.
דפוסי נתיחה דנית שונים באופן משמעותי ממדינות אחרות .אם נסתכל על פינלנד ,אשר מדי
שנה יש בערך אותו מספר מקרי מוות כמו בדנמרק .כמעט  30אחוזים מכלל הסנפירים
המתים הם נתיחה ,כך גם רק תחת ארבעה אחוזים של הדנים המנוח.
הנתונים המחושבים מראים כי  2.4%מתוך  2039הדנים שמתו פתאום ובצפוי היו מנותקים.
בפינלנד ,הדמות היא  88אחוזים.
כאשר אדם מת בדנמרק ,רופא משלים תעודת פטירה עם מידע על סיבת המוות וגזר דין
מוות .מידע זה מהווה את הבסיס לסיבת המוות ,המשמש לבדיקת מעקב ובריאות.
נתיחות שלאחר המוות מתבצעות במכונים לזיהוי פלילי באוניברסיטאות .המשטרה היא
המחייבת נתיחה שלאחר המוות ,וזה יכול לקרות אם אדם מת באופן בלתי צפוי ופתאום
חושד במשהו שאפשר להענישו.
✓

הריון ,לידה
לאישה ההרה מוצעים סריקות אולטרסאונד מספר פעמים ;הצוואר לקפל סריקה סריקה
עיוות .בנוסף ,חישוב טווח מוצע אם יש ספק לגבי אופן הריון מתקדם .בנוסף ,רבים בוחרים
לשלם עבור אחד או יותר סריקות .סריקה סקס ו D 3סריקה הם סריקות נוספות.
•שבוע  :4-10חישוב טווח
•שבוע  :11-14שקיפות  nuchalסריקה
•שבוע  :19-20סריקת מומים
•סריקה נוספת
תוכנית בטוחה ובטוחה להריון.

✓

בריאות הילד

בדיקות סקר לילודים
לאחר הלידה ,כל הלידות החדשות בדנמרק מוצעות שני מחקרי סקר:
בדיקות סקר עבור  17מחלות מולדות שונות באמצעות בדיקת דם בעקב .אנשים מעודכנים
ומעודדים לקרוא עוד במוסד הלאומי של מכון סרום .הוא מוצג גם ב אנגלית .
Http://www.psi.dk/nyfoedte
2. 2.Screeningעבור אובדן שמיעה מולד (שמיעה ההקרנה)
 .1בדיקת דם בעקב
ההקרנה היא הצעה .החלטת ההורים היא האם יש לחקור את הילד או לא.
ככל הנראה ,כמה ילדים נולדים בקרוב עם מחלה קשה המתרחשת בתוך קצר או יותר
לאחר הלידה .כדי לעקוב אחר ילדים אלה וליזום טיפול מוקדם ,כל הלידה החדשה מוצעים
בדיקת דם בעקב הבוחנת סך של  17מחלות מולדות נדירות .בין המחלות הנבדקות הן
מספר מחלות הורמונליות מולקולריות מולדות ,וכן סיסטיק פיברוזיס ,כמתואר להלן.
המחקר מורכב מדגימת דם שנאספה על ידי כמה טיפות דם מעקבו של הילד .בדיקת הדם
צריכה להילקח כאשר הילד הוא  48-72שעות.
אם המחקר מראה ראיות לכך שהילד בודק את אחת המחלות ,יש ליצור קשר עם ההורים
לבדיקה וטיפול נוספים.
לידות מרובות עם לידה נורמלית בזמן ,לעומת זאת ,צפויים לחזור הביתה כמה שעות לאחר
הלידה ,לעתים קרובות לאחר  3-6שעות .זה נקרא לידה החוץ.
תינוקות נולדים נבדקים על בסיס קבוע על ידי אחות ילדים:
•כאשר הילד אינו בן  5ימים.
•לאחר  2-3שבועות.
•כאשר הילד הוא  2-3חודשים .הנה האם לקבל הצעה עבור הקרנה עבור דיכאון הלידה.
•לאחר כחצי שנה ,אם הלידה היא הראשונה .אם האם ילדה לפני כן ,זה נעשה בטלפון.
•לאחר  9-10חודשים.
האם יש אתגרים מיוחדים במשפחה שלך ,אתה יכול לקבל ביקורים נוספים.

המגע יכול להמשיך לאחר גיל  ,1אם יש צורך ,עם עד שלושה ביקורים לכל .שנה.
בדיקות סקר לסיסטיק פיברוזיס הוצג ב  1-במאי 2016
כל ילידי החדש נבדקו עבור המחלה סיסטיק פיברוזיס מאז  1מאי  2016באמצעות בדיקת
המודיאליזה.
בדיקות סקר לסיסטיק פיברוזיס תזהה מדי שנה כ  13-ילודים חדשים עם סיסטיק פיברוזיס
וכמעט  80ילודים ,שהם נשאים בריאים של הגן. CF.

✓ הפלות
יש לבקש הפלה
כדי לבצע הפלה על האישה לבקש הפלה מ:
• רופא המשפחה שלה.
• מומחה בגניקולוגיה
•הרשות המקומית.
זה נעשה על ידי מילוי "בקשה להפסקת היריון" (טופס א ' ,זמין מהרופא) .על הרופא לכתוב
את הבקשה ולדאוג לזהותה של האישה .על האשה להביא את תעודת ביטוח הבריאות שלה,
דרכון או שווה ערך ,כאשר מופיע תיעוד של שם ,כתובת ומספר החייאה .אם האישה מתחת
לגיל  18ולא נשואה ,הכלל העיקרי הוא שאחד מההורים (או האפוטרופסים) חייב להסכים
להפלה.
זה קורה כאשר ההורה  /אפוטרופוס החותם על נוסחה מיוחדת ,אשר מתקבל גם על ידי
הרופא .במקרים מיוחדים ,ניתן אישור בהפניה ללא הסכמת ההורים .נשים שאינן דניות
זכאיות למתורגמן מקצועי בקשר להפלה.
 .1לרופא יש סודיות
 .2חתימה מאשרת מידע שהתקבל
 .3הפלה מתבצעת בבית חולים או אצל רופא מומחה
א .הפלה כירורגית
ב .הפלה רפואית
מתי מאוחר לקבל אישור להפלה?
גבול הפלות בדנמרק הוא  12שבועות .זה אומר שאתה זכאי להפלה רפואית או כירורגית אם
אתה כבר לא בהריון  12שבועות .לאחר מכן ,נדרש אישור מיוחד להפריע להריון.

כללים להפלה מאוחרת – מעל לגיל היריון של  12-שבועות ומעלה
אם אתה במצב שבו אתה רוצה הפלה אבל הם יותר מ  12שבועות ,עליך לבקש אישור על
הפלה .אתה יכול לעשות את זה עד סוף השבוע ה  22-של ההריון .אישור ההפלה מחייב
שלושה אנשי מקצוע בהתייעצות לשקול שיש סיבות חשובות להפסקת היריון.
כל הסיבות חוקיות הפלה מאוחרת הם בשורה למעלה בחוק הבריאות הלאומי לגבי הפלה
וניתן לקרוא בדף הבית של עמוד הבית של לוחות הבריאות הלאומית.
לאנשים יש אפשרות לערער על החלטת מועצת הפלות למועצת ההפלות.
אם לאדם יש הפלה מאוחרת ,אדם זה יש את ההזדמנות לקבל מענק לטיפול פסיכולוגי.
מקורות :המועצה הלאומית לבריאות.
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/~/media/8147748CEC6140FF9112674B5EF1307B.ashx

✓

עירויי דם
כל הבעיות הנוגעות לעירויי דם בדנמרק מטופלים על ידי בנק הדם ונתמכים בתמיכת איגוד
תורמי הדם בדנמרק.
שניהם להפעיל דף הבית מאוד מאלף על ,מה ,מתי ואיך אנשים הופכים התורמים .זה
להיסגר קל למצוא מקום התורם קרוב אליך בדנמרק .באופן כללי ,דנמרק אינה חסרת דם.
מידע וקבלה.
לפני תחילת הטיפול במרכיבי הדם ,הרופא חייב לקבל את הסכמתו המדעת של המטופל ,על
פי פעולה  4בהנחיה הלאומית של עירוי דם .המידע צריך לכלול את אפשרויות הטיפול
השונות עם הדם ואת הסיכון של סיבוכים ותופעות לוואי של טיפולים אלה.
במקרה של מחלה קיימת ,החולה עלול לסרב לקבל דם או מוצרי דם .הדחייה צריכה להינתן
בקשר עם המחלה הנוכחית ולהיות מבוססות על מידע של ספק שירותי הבריאות על
ההשלכות הבריאותיות של הימנעות אספקת דם או מוצרי דם במהלך הטיפול.
איש מקצוע רפואי רשאי ליזום או להמשיך טיפול ללא הסכמה במצבים מיוחדים מאוד .מדובר
בטיפול בחולים אשר חסרים זמנית או באופן קבוע את היכולת לתת הסכמה מדעת או שהם
מתחת לגיל  ,15והם במצב שבו נדרשת טיפול מיידי להישרדותו של המטופל או בטווח
הארוך יותר כדי לשפר את סיכויי ההישרדות או לתוצאה טובה יותר של הטיפול.
מעטים אנשים ירידה עירוי בשל סיבות דתיות.

כיום יש כ 218,000 .מתנדבים ,תורמי דם שלא שולמו .הם מספקים כ 320.000 .מנות דם
לדם של בתי החולים.

Source: https://bloddonor.dk/tapning-hvor-og-hvordan/karantaeneregler/liste-gaeldendekarantaeneregler/.

✓ השתלות ,תרומות איברים
השתלת איברים בדנמרק מתרחשת באחד משלושת מרכזי ההשתלות ,בהתאמה .בית
החולים האוניברסיטאי "ארהוס" ,בית החולים האוניברסיטאי "אודנס" ובית החולים הלאומי
בקופנהגן ,התקשר ל"Rigshospitalet".
כבד וריאות המושתלים ב  Rigshospitalet,לבבות המושתלים בבית החולים
Rigshospitaletובבית החולים האוניברסיטאי  Aarhusוכליות מושתלים בכל שלושת מרכזי
ההשתלות.
הצוות ביחידה לטיפול נמרץ יכול לבוא במגע עם מרכזי ההשתלות מסביב לשעון ולדווח להם
אם המטופל רשום ברישום התורם ולהעריך את הכושר הרפואי של המטופל כתורם.
צוות המרכז להשתלות מתאם את שיתוף הפעולה בין היחידה לטיפול נמרץ למרכז
ההשתלות במהלך תהליך התרומה .הארגון הפנימי משתנה בין המרכזים.
חוק הבריאות הכללי ,חוק מס ' 546מיום  ,24.6.05מכיל בסעיף  53כללים להסכמה
להשתלה מן הנפטר.
האבחנה של מוות מוחי קליני מתוארת בפירוט ברשימת הבדיקה לקביעת מחלת המוח,
שהוכנה על ידי הוועדה למחלות מוח במסגרת החברה הנוירוכירורגית הדנית.
תרומת איברים מתורמים חיים
בדנמרק ,כליות מתורמים מתים כמו כליות מתורמים חיים עם קשר קרוב עם המטופל

להשתלות.
תיאום התרומה וההשתלה של תורמים מתורמים חיים מתבצע בשיתוף פעולה בין מרכזי
ההשתלות לבין מחלקת התרופות החדשה שאליה משויך המטופל.
כיצד להפוך לתורמי איברים?
אנשים יכולים להחליט על תרומת איברים בשלוש דרכים שונות .כולם חוקיים באותה מידה.
• בפנקס התורמים
• על כרטיסי התורם ,אשר אתה חייב ללבוש בעצמך
• בעל פה לקרוביך
אנשים מעודדים לרשום את החלטתם במרשם התורם ובו בזמן לספר על החלטתם
למשפחה ,כך המשפחה והרופאים יודעים החלטה אנשים אם זה הופך להיות ישים לתרומת
איברים.
מאמצים מוכווני אוכלוסיה
דנמרק היא פחות או יותר מתמודדת עם מחוסר באיברים .נראה שהנכונות לא גדולה.
מחקרים מראים שאנחנו פחות או יותר כל רוצה לקבל.
המרכז הדני לתרומת איברים תורם לעבודת מידע מוכוונת אוכלוסיה בדנמרק באמצעות מידע
על תרומת איברים .מידע על תרומות איברים מספק מידע לאזרחים על תרומת איברים
באמצעות ערוצים מקוונים והרצאות ואירועים מקומיים.
אתה יכול לקרוא באנגלית ,יותר על מידע דנית לאוכלוסייה בwww.organdonor.dk.
בנוסף ,המועצה הארצית לבריאות אחראית למאמצי המידע המכוונים על תרומת איברים,
כולל ניהול והפצה של כספי תורמים.
שיתוף פעולה בינלאומי
מרכזי ההשתלות הדנית הם חלק משיתוף פעולה בינלאומי על חילופי איברים עם מדינות
אחרות במדינות נורדיות (דנמרק ,פינלנד ,איסלנד ,נורבגיה ושוודיה) באמצעות השתלת
סקנדנבייה.
חילופי איברים נערכים לאחר הסכמים מיוחדים בין  10מרכזי ההשתלות בהשתלת סקנדיה,
שחולים שלהם זקוקים באופן מיוחד ודחוף לאיברים ,או אם יש איברים זמינים ללא מקבלי
עזרה מיידית באותה מדינה.
בנוסף ,שיתוף פעולה עם ארגונים פאן אירופיים דומים ,כולל השתלת יורו.
הטבלה מציגה את מספר ההשתלות בדנמרק  2007עד 2017
על המספרים
•התרשים מציג את מספר התורמים שמהם משתלת לפחות איבר אחד.

•בממוצע 3-4 ,איברים הושתלו בשנת  2017לתורם.

על המספרים
•עד שנת  ,2017התורם הוותיק ביותר היה בן  84שנים .יחד עם שני תורמים נוספים במשך
 80שנים ,הם נתנו חמש כליות ואחת חיה.
• 29%מהתורמים היו מעל גיל .70
הגרף מציג את תורם של  103התורמים ,שם בוצע ניתוח התורמים ב  .2017-בשישה
מקרים ,האיברים לא שימשו להשתלה .לכן נאספו  97תורמים שמהם הושתל לפחות איבר
אחד.

מקורות:
•השתלת סקנדנבייה ,הנתונים מתפרסמים בתחילת ינואר .2018
•מרכזי ההשתלות בבית החולים  Rigshospitalet,בית החולים האוניברסיטאי Aarhus
ובית החולים של אוניברסיטת  Odense,הנתונים התקבלו בתחילת ינואר .2018

