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Надання соціально-медичних послуг
Доброго дня, у цьому відео ми представимо тему надання соціально-медичних послуг у
Чеській Республіці. Зупинимося на загальному визначенні теми. Ми розглянемо
конкретні аспекти надання медичної та соціальної допомоги або діяльності
медичних і соціальних працівників в одному з інших відео.
•

Особи, залежні від довготривалого догляду, мають різні потреби, задовільнення
яких вимагає формального або неформального медичного та соціального догляду.
Клієнти інтернатних соціальних послуг часто також потребують медичної допомоги,
надання якої визначено законодавством про охорону здоров’я. У рамках нинішньої
системи довготривалого догляду в Чеській Республіці пацієнти або клієнти з
подібним станом здоров’я можуть бути розміщені як в медичних, так і в соціальних
закладах, які, однак, фінансуються по-різному.

•

Якщо при короткотривалому погіршенні здоров'я хворим надається інтенсивна
невідкладна медична допомога, то при погіршенні самопочуття необхідною є
довготривала госпіталізація в стаціонарному медичному закладі. Система охорони
здоров’я в основному надає медичні сестринські послуги (у закладах охорони
здоров’я, у соціальних закладах інтернатного типу чи у клієнтів вдома),
реабілітаційну, паліативну чи психіатричну допомогу.

•

Різні способи фінансування медичної та соціальної допомоги впливають на систему
надання довготривалого догляду і певною мірою можуть вплинути на рішення
клієнтів щодо форми цієї допомоги. У той час, як заклади соціального
обслуговування фінансуються з державного бюджету, обласних, або загальних
бюджетів та коштів клієнтів, фінансування медичних закладів здійснюється за
рахунок коштів медичного страхування. Розміщення несамодостатньої особи в
інтернатному закладі соціального обслуговування вимагає значно більшої
фінансової участі клієнта або його сім’ї, тоді як госпіталізація до медичного закладу
на підставі медичного страхування не вимагає від клієнта оплати.

•

Ми підійшли до кінця цієї теми. Свої запитання нам надсилайте на електронну
адресу ukrajina@ipvz.cz - адреса є на цьому кінцевому зображенні разом з адресою
нашої веб-сторінки, де ви знайдете більше інформації українською мовою.

•

Дякую за увагу і з нетерпінням чекаю зустрічі з вами у наступному відео про охорону
здоров'я та соціальні послуги.

