C1
Saúde e Esporte: Sistema de Saúde

Serviços de saúde
Começando:
Informe-se sobre como funciona exatamente o sistema de saúde em seu país, de preferência em
um site do governo ou de outra repartição oficial. Por exemplo, para a Alemanha:
Gesundheitsinformation.de: assistência médica na Alemanha (Texto 1). Em seguida, explique o
sistema ao seu parceiro/à sua parceira.

Figura 1










Há planos de saúde? Se houver vários, qual é a diferença entre eles?
É preciso ter um plano de saúde? O que acontece, se você não tiver um?
Quem paga o plano de saúde? Quanto?
Quem paga o médico? Quando?
Como o plano de saúde se relaciona com outros seguros sociais, por exemplo, o seguro
contra acidentes? Quais seguros sociais há, em geral?
O plano de saúde ou o serviço público de saúde inclui também tratamento dentário,
tratamento psicológico e os chamados serviços médicos "alternativos"?
Qual é a relação entre médico, hospital e serviços de enfermagem?
Como os hospitais são organizados? Quais postos ou enfermarias há? Com quantas
pessoas divide-se um quarto, normalmente? Há hospitais especiais?

Atividade 1:
Comparem os sistemas de saúde de seus países e seus efeitos:



Quais são as vantagens e as desvantagens dos sistemas para famílias, empregados,
jovens, idosos, pobres e autônomos?
Há falta de médicos? Falta de outros trabalhadores qualificados? Por quê? Outro sistema
poderia ajudar quanto a isso?
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Atividade 2:
Combine de assistir com seu parceiro/sua parceira, por transmissão ao vivo ou na biblioteca de
mídia de uma emissora de TV do seu país, um episódio de uma série sobre médico ou hospital.
Recomende ao seu parceiro/à sua parceira uma série que você já conhece e explique de
antemão:




Quem são as personagens principais?
Qual é a história prévia?
Onde a série se passa? Ou seja, em um hospital ou em um consultório médico, na cidade,
no interior, em uma região determinada?

Ao assistir:
Tome nota de detalhes que são típicos do sistema de saúde em seu país e, caso haja, de coisas
que nunca poderiam acontecer como acontecem no filme.

Depois de ver:





Comente os detalhes típicos do país com seu parceiro/sua parceira. Pergunte também a ele
ou a ela se houve situações que nunca poderiam acontecer no país dele ou dela. Por
exemplo: as pessoas vão direto para um quarto de hospital? Quando e onde os dados
pessoais são registrados? O médico - com que frequência nas séries médicas - voltaria para
casa e falaria com o paciente por um longo tempo?
Ponderem juntos sobre quão realista a série, em geral, é.
Pensem juntos se a série de médicos ou hospitais se venderia bem no país de seu
parceiro/sua parceira.

Atividade complementar:
Experimentem outra série e comparem-na com a primeira.
Links para a Alemanha:
Lista de séries com uma breve descrição: http://www.moviepilot.de/serien/beste/genrearztserie/land-deutschland
Mediathek ARD: http://www.ardmediathek.de/tv
Mediathek ZDF: http://www.zdf.de/ZDFmediathek
Mediathek RTL: http://www.tvnow.de/rtl
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https://www.gesundheitsinformation.de/gesundheitsversorgung-indeutschland.2698.de.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elektronische_Gesundheitskarte_Mustermann_
VS.svg
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