ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1, Ποια από τις προτάσεις αυτές είναι σωστή;

α, Τα εμβόλια χορηγούνται στους ξένους με βάση τις οδηγίες WHO.
β, Οι δόσεις εμβολίου συμπεριλαμβάνουν το πνευμονιοκοκκικό και αυτό της
ανεμοβλογιάς
γ, Μόνο τα ¾ του πληθυσμού λαμβάνουν εμβόλια ιλαράς-ερυθράς.
WHO: Word Health Organization / Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

2, Το εθνικό σύστημα υγείας στην Ισπανία οργανώνεται σε 2 επίπεδα ή
περιβάλλοντα υγείας:
και

3, Οι κύριες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης είναι τα κέντρα υγείας, όπου
οι ομάδες αποτελούνται από οικογενειακούς γιατρούς, παιδίατρους, νοσηλευτές,
διοικητικό προσωπικό, κοινωνικούς λειτουργούς, μαίες και φυσιοθεραπευτές.

ΣΩΣΤΟ
ΛΑΘΟΣ
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4, Αναγνωρίστε την Καταλανική Κάρτα Υγείας: Σημειώστε με (X)

5, Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας (EHIC) που εκδίδεται από ένα μέλος της
ΕΕ επιτρέπει την απεριόριστη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη στην Ισπανία
δωρεάν.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

6, Κάθε περιοχή στην Ισπανία έχει αναπτύξει τη δική της υπηρεσία παροχής
παρηγορητικής φροντίδας λόγω της ετερογένειας. Αλλά το Εθνικό Σύστημα
Υγείας τείνει να έχει .... (Γράψτε μια λέξη στο κουτί)

7, Ο Νόμος 41/2002 της 14ης Νοεμβρίου ρυθμίζει …. (σημειώστε τη
σωστή απάντηση)
α, δικαιώματα και
αυτονομία ασθενούς

β, δικαιώματα και
υποχρεώσεις ασθενών
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γ, τα α και β είναι
σωστά

8, Σημειώστε όλες τις σωστές απαντήσεις σχετικά με την καθημερινή
λειτουργία στα νοσοκομεία:

α, Ο ασθενής αποφασίζει πότε και τι είδους φροντίδα επιθυμεί να λάβει

β, Σερβίρονται 3 γεύματα τη μέρα.

γ, Η ιατρική εξέταση είναι ρουτίνα τα πρωινά.

9, Σημειώστε όλες τις λανθασμένες προτάσεις:

α, Οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι το κύριο αίτιο θανάτου στην Ισπανία.
β, Η αύξηση στο προσδόμιμο ζωής των γυναικών τα τελευταία χρόνια είναι
μεγαλύτερη.
γ, Η παιδική θνησιμότητα λόγω τροχαίων ατυχημάτων είναι μεγαλύτερη στην Ισπανία
από την υπόλοιπη ΕΕ.
δ, Η ευθανασία στην Ισπανία συζητάται έντονα στις μέρες μας
ε. Η νεκροτομή είναι πολύ πιο συνήθης σήμερα παρά πριν 25 χρόνια.

στ. Οι περισσότερες γέννες στην Ισπανία λαμβάνουν χώρα σε νοσοκομεία αν και οι γέννες στο
σπίτι γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς.
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10, Ένας οργανικός νόμος ρυθμίζει την πρακτική της αποβολής κατά τις πρώτες
….. εβδομάδες της εγκυμοσύνης. (συμπληρώστε με αριθμό)

CAFACILI
11, Η ευθανασία στην Ισπανία είναι….
ΝΟΜΙΜΗ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ

12, Επείγουσα αναδοχή παρέχεται για παιδιά έως…

α, 6 ετών

β, 5 ετών

c, επείγουσα
αναδοχή δεν
παρέχεται σε
οποιεσδήποτε
συνθήκες.

13, Σημειώστε όλες τις σωστές απαντήσεις:

α, Ένας γιατρός ή/και μαία επιβεβαιώνουν την εγκυμοσύνη και ο βαθμός επαφής
με ιατρό είναι εύλογα υψηλός.
β, Η καλύτερη επιλογή είναι ο τοκετός σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

γ, Δεν είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει κανείς ιατρική ασφάλιση πολύ πριν μείνει
μια γυναίκα έγκυος. Αλλιώς, μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθεί ασφαλιστής.
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14, Η αναδοχή παιδιού για Σαββατοκύριακο και διακοπές διαρκεί
…………

α, όχι πέραν των 40 ημερών το χρόνο διαμονή με την ίδια οικογένεια

β, μέχρι 2 έτη.

γ, τη χρονική περίοδο που θεωρείται ωφέλιμη για το παιδί.

15, Κατά φύλο, από κάθε 10 δωρητές οργάνων…

α, 6 είναι άνδρες και 4 γυναίκες .

β, 4 είναι άνδρες και 6 γυναίκες
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

B
Πρωτοβάθμια φροντίδα / Εξειδικευμένη
Φροντίδα
ΣΩΣΤΟ
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