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OTÁZKY  

ZDRAVOTNICKÝ SYSTÉM V TURECKU 

1. Poskytování zdravotní péče je garantováno ústavou Turecka.  

Ano / Ne 

2. Systém zdravotního pojištění zaručuje poskytování zdravotní péče všem 

občanům – zaměstnaným i nezaměstnaným. Ano / Ne  

3. Všechny zdravotnické instituce jsou kontrolovány Ministerstvem zdravotnictví.  

Ano / Ne 

4. Zdravotní pojištění se nevztahuje na osoby, které nejsou v zaměstnaneckém 

poměru. Ano / Ne  

5. Osoby, které nejsou v zaměstnaneckém poměru, jsou povinni hradit si 

zdravotní pojištění určené na základě tzv. „Income Test“.  Ano / Ne 

 

ORGANIZACE ZDRAVOTNICKÉHO SYSTÉMU V TURECKU 

1. Uveďte názvy poskytovatelů zdravotní péče v Turecku.  

 

 

 

2. Zdravotnická zařízení v Turecku se dělí na primární, sekundární a terciální. 

Které z uvedených patří do primární (ambulantní)? 

a)  Všeobecný lékař b) Státní nemocnice c) Fakultní nemocnice 

3. Které z uvedených patří do sekundární péče? 

a) Fakultní nemocnice a výzkumné ústavy b) Oblastní všeobecné nemocnice c) 

Ústavy péče o matku a dítě, centra pro plánování rodičovství 

4. Stát přispívá pacientům, kteří využívají služeb soukromých zdravotních 

institucí.  Ano / Ne 



 
 

2 
 

5. Lékárny převádí část svého podílu státním institucím a fungují jako mezičlánek 

mezi pacientem a stání institucí.  Ano / Ne  

6. Kolika procenty se podílí pacient na platbách za léky v lékárně? 

a) Důchodce 10 %, zaměstnanec 20% 

b) Důchodce 20 %, zaměstnanec 10% 

c) Důchodce 1 %, zaměstnanec 2% 

7. Lékařský předpis je platný po dobu: 

a) 2dnů                                       b) 3dnů                             c) 4dní 

8. Kolik je v Turecku státních, soukromých a fakultních nemocnic mezinárodního 

standardu? 

a)  38                                       b) 48                          c) 28 

9. Které z uvedených tvrzení týkající se zahraničních pacientů je nepravdivé? 

a) Zahraniční turisté mohou být ošetřeni a léčeni ve státních i soukromých 

zdravotních zařízeních. 

b) V Turecku nejsou žádná zdravotnická zařízení pro zahraniční pacienty. 

c) Státní zdravotnická zařízení mohou požadovat platbu za ošetření zahraničních 

pacientů předem.  

10. Tlumočnická a poradenská služba pro zahraniční pacienty funguje 24 hodin 

denně, 7 dní v týdnu na mezinárodní lince 444 47 28. Ve kterém z následujících 

jazyků nefunguje? 

a) angličtina                          b) ruština                     c) španělština 

 

11. Které z následujících tvrzení týkající se pohotovostní služby pro mezinárodní 

pacienty je nepravdivé? 

a) Pohotovostní služba a přeprava zahraničních pacientů je zpoplatněna. 
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b) Zákonní zástupci (rodinní příslušníci) zahraničních studentů, praktikantů 

návštěvníků kurzů apod. musí hradit určitou částku po případ léčebných 

výloh. 

    c) Částka, kterou musí mezinárodní pacienti uhradit, je stanovena 

Ministerstvem zdravotnictví podle tarifů. 

12. Základní zdravotní péče včetně léků je poskytována syrským uprchlíkům 

zdarma.  Ano / Ne 

13. Urgentní péče 112 je poskytnutí zdravotní péče kromě pohotovostní služby, a 

je zdarma.  Ano / Ne 

14. Urgentní zdravotní péče funguje v Turecku na základě naléhavosti v červené, 

zelené a žluté oblasti. Která z nich je zpoplatněna? 

A) červená                      b) zelená                 c) žlutá 

15. V Turecku nemá pacient právo zvolit si lékaře a nemocnici.   

Ano / Ne  

16. Uveďte názvy dalších národních zdravotnických institucí. 

 

17. Jak se nazývá národní instituce poskytující zdravotní péči, jídlo, oblečení a 

jiný potřebný materiál v Turecku i zahraničí v případě války, zemětřesení, 

epidemií, požárů apod.? 

 a) UMKE                             b) Kızılay                              c) WHO 

18. Jak se nazývá národní organizace disponující zdravotnickým vybavením a 

školeným personálem, která pomáhá v Turecku v případě katastrof? 

a) Kızılay                              b) UNICEF                            c) UMKE 

19. Turecká republika je členem WHO.   Ano / Ne 
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20. Instituce domácí péče byla ustanovena v roce 2005 a je poskytována dle 

potřeb zdarma. Ano / Ne 

21. Která z následujících skupin pacientů nemá nárok na domácí péči? 

a) Všichni pacienti s diagnózou rakoviny. 

b) Pacienti s chorobami jako je demence, Alzheimerova choroba, ochrnutí apod. 

c) Pacienti s chronickým onemocněním vyžadujícím hospitalizaci. 

22. Domácí péče je v Turecku poskytována státními nemocnicemi.  Ano / Ne 

23. “Ege University Nursing School” je první zdravotní školou univerzitního typu 

v Evropě i v Turecku.  

Ano / Ne 

24. Zdravotnické vzdělání je v Turecku poskytováno na univerzitách v 

bakalářském, magisterském i doktorandském studiu. 

Ano / Ne 

25. Na středních školách zřizovaných Ministerstvem školství jsou nabízeny obory 

zdravotnický asistent a porodní asistent. 

 Ano / Ne 

26. Uveďte počet dní dovolené, na kterou má zdravotní sestra nárok podle 

odpracovaných let.      

 1–10 let----------------- dní 

 11 let a více ----------------- dní 

27. Sestry mohou pracovat v těchto zařízeních: fakultní nemocnice, státní 

nemocnice, soukromé nemocnice, pečovatelské domy, továrny, školy a předškolní 

zařízení. 

 Ano / Ne 

28. V Turecku je mzda sestry v rozmezí 1600–3814 TL. 

 Ano / Ne 
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29. Podle WHO (World Health Organization) počet sester pracujících v EU je 

745 na 1000.000. V Turecku je to 145, tedy nejnižší počet.  

 Ano / Ne 

30. V Turecku probíhá ošetřovatelský proces podle stanovených pravidel. 

 Ano / Ne 

31. Je ošetřovatelský proces zdokumentován v počítači? 

 Ano / Ne 

32. Vyhledat záznamy o ošetřovatelském procesu vyžaduje určitý čas. 

 Ano / Ne 

33. Ve kterém roce začala v tureckých nemocnicích spirituální péče? 

A) 1995                                 B) 2010                                               C) 2015 

34. Cílem spirituální péče je poskytnout spirituální podporu pacientům i jejich 

rodinným příslušníkům. 

Ano / Ne 

35. Kolik let trvá v Turecku povinná školní docházka? 

A) 4 roky                        B) 8 let                                            C) 12 let 

36. Turečtina je jedním z mála jazyků, které mají stejnou mluvenou i psanou 

podobu. 

 Ano / Ne 

37. Dle turecké ústavy je výuka náboženství povinná na základních a středních 

školách. 

Ano / Ne 

38. Státní podpora je určena sociálně slabým rodinám a seniorům. Její výše závisí 

na počtu dětí v rodině.   

Ano / Ne 

39. Jaké požadavky musí splňovat pěstounská rodina? 

A) Mít tureckou národnost 

B) Mít alespoň základní vzdělání 
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C) Být ve věkovém rozmezí 25-50 let 

D) Všechny výše uvedené 

 

 

KLÍČ 

ZDRAVOTNICKÝ SYSTÉM V TURECKU 

 

1. Poskytování zdravotní péče je garantováno ústavou Turecka.  

Ano / Ne 

2. Systém zdravotního pojištění zaručuje poskytování zdravotní péče všem 

občanům – zaměstnaným i nezaměstnaným. Ano / Ne  

3. Všechny zdravotnické instituce jsou kontrolovány Ministerstvem zdravotnictví.  

Ano / Ne 

4. Zdravotní pojištění se nevztahuje na osoby, které nejsou v zaměstnaneckém 

poměru. Ano / Ne  

5. Osoby, které nejsou v zaměstnaneckém poměru, jsou povinni hradit si 

zdravotní pojištění určené na základě tzv. „Income Test“.  Ano / Ne 

 

ORGANIZACE ZDRAVOTNICKÉHO SYSTÉMU V TURECKU 

1. Uveďte názvy poskytovatelů zdravotní péče v Turecku.  

 

Státní zdravotnická zařízení 

Soukromá zdravotnická zařízení 

Lékárny 
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2. Zdravotnická zařízení v Turecku se dělí na primární, sekundární a terciální. 

Které z uvedených patří do primární (ambulantní)? 

a)  Všeobecný lékař b) Státní nemocnice c) Fakultní nemocnice 

3. Které z uvedených patří do sekundární péče? 

a) Fakultní nemocnice a výzkumné ústavy b) Oblastní všeobecné nemocnice c) 

Ústavy péče o matku a dítě, centra pro plánování rodičovství 

4. Stát přispívá pacientům, kteří využívají služeb soukromých zdravotních 

institucí.  Ano / Ne 

5. Lékárny převádí část svého podílu státním institucím a fungují jako mezičlánek 

mezi pacientem a stání institucí.  Ano / Ne  

6. Kolika procenty se podílí pacient na platbách za léky v lékárně? 

a) Důchodce 10 %, zaměstnanec 20% 

b) Důchodce 20 %, zaměstnanec 10% 

c) Důchodce 1 %, zaměstnanec 2% 

7. Lékařský předpis je platný po dobu: 

b) 2dnů                                       b) 3dnů                             c) 4dní 

8. Kolik je v Turecku státních, soukromých a fakultních nemocnic mezinárodního 

standardu? 

a)  38                                       b) 48                          c) 28 

9. Které z uvedených tvrzení týkající se zahraničních pacientů je nepravdivé? 

a) Zahraniční turisté mohou být ošetřeni a léčeni ve státních i soukromých 

zdravotních zařízeních. 

b) V Turecku nejsou žádná zdravotnická zařízení pro zahraniční pacienty. 

c) Státní zdravotnická zařízení mohou požadovat platbu za ošetření zahraničních 

pacientů předem.  
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10. Tlumočnická a poradenská služba pro zahraniční pacienty funguje 24 hodin 

denně, 7 dní v týdnu na mezinárodní lince 444 47 28. Ve kterém z následujících 

jazyků nefunguje? 

b) angličtina                          b) ruština                     c) španělština 

 

11. Které z následujících tvrzení týkající se pohotovostní služby pro mezinárodní 

pacienty je nepravdivé? 

a) Pohotovostní služba a přeprava zahraničních pacientů je zpoplatněna. 

b) Zákonní zástupci (rodinní příslušníci) zahraničních studentů, praktikantů 

návštěvníků kurzů apod. musí hradit určitou částku po případ léčebných 

výloh. 

        c) Částka, kterou musí mezinárodní pacienti uhradit, je stanovena       

Ministerstvem zdravotnictví podle tarifů. 

12. Základní zdravotní péče včetně léků je poskytována syrským uprchlíkům 

zdarma.  Ano / Ne 

13. Urgentní péče 112 je poskytnutí zdravotní péče kromě pohotovostní služby, a 

je zdarma.  Ano / Ne 

14. Urgentní zdravotní péče funguje v Turecku na základě naléhavosti v červené, 

zelené a žluté oblasti. Která z nich je zpoplatněna? 

A) červená                      b) zelená                 c) žlutá 

15. V Turecku nemá pacient právo zvolit si lékaře a nemocnici.   

Ano / Ne  

16. Uveďte názvy dalších národních zdravotnických institucí. 

Kizilay (Červený kříž) 

UMKE (Národní záchranný tým) 
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17. Jak se nazývá národní instituce poskytující zdravotní péči, jídlo, oblečení a 

jiný potřebný materiál v Turecku i zahraničí v případě války, zemětřesení, 

epidemií, požárů apod.? 

 a) UMKE                             b) Kızılay                              c) WHO 

18. Jak se nazývá národní organizace disponující zdravotnickým vybavením a 

školeným personálem, která pomáhá v Turecku v případě katastrof? 

a) Kızılay                              b) UNICEF                            c) UMKE 

19. Turecká republika je členem WHO.   Ano / Ne 

20. Instituce domácí péče byla ustanovena v roce 2005 a je poskytována dle 

potřeb zdarma. Ano / Ne 

21. Která z následujících skupin pacientů nemá nárok na domácí péči? 

a) Všichni pacienti s diagnózou rakoviny. 

b) Pacienti s chorobami jako je demence, Alzheimerova choroba, ochrnutí apod. 

c) Pacienti s chronickým onemocněním vyžadujícím hospitalizaci. 

22. Domácí péče je v Turecku poskytována státními nemocnicemi.  Ano / Ne 

23. “Ege University Nursing School” je první zdravotní školou univerzitního typu 

v Evropě i v Turecku.  

Ano / Ne 

24. Zdravotnické vzdělání je v Turecku poskytováno na univerzitách v 

bakalářském, magisterském i doktorandském studiu. 

Ano / Ne 

25. Na středních školách zřizovaných Ministerstvem školství jsou nabízeny obory 

zdravotnický asistent a porodní asistent. 

 Ano / Ne 

26. Uveďte počet dní dovolené, na kterou má zdravotní sestra nárok podle 

odpracovaných let.      
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 1–10 let-20 dní 

 11 let a více -30 dní 

27. Sestry mohou pracovat v těchto zařízeních: fakultní nemocnice, státní 

nemocnice, soukromé nemocnice, pečovatelské domy, továrny, školy a předškolní 

zařízení. 

 Ano / Ne 

28. V Turecku je mzda sestry v rozmezí 1600–3814 TL. 

 Ano / Ne 

29. Podle WHO (World Health Organization) počet sester pracujících v EU je 

745 na 1000.000. V Turecku je to 145, tedy nejnižší počet.  

 Ano / Ne 

30. V Turecku probíhá ošetřovatelský proces podle stanovených pravidel. 

 Ano / Ne 

31. Je ošetřovatelský proces zdokumentován v počítači? 

 Ano / Ne 

32. Vyhledat záznamy o ošetřovatelském procesu vyžaduje určitý čas. 

 Ano / Ne 

33. Ve kterém roce začala v tureckých nemocnicích spirituální péče? 

A) 1995                                 B) 2010                                               C) 2015 

34. Cílem spirituální péče je poskytnout spirituální podporu pacientům i jejich 

rodinným příslušníkům. 

Ano / Ne 

35. Kolik let trvá v Turecku povinná školní docházka? 

A) 4 roky                        B) 8 let                                            C) 12 let 

36. Turečtina je jedním z mála jazyků, které mají stejnou mluvenou i psanou 

podobu. 

 Ano / Ne 
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37. Dle turecké ústavy je výuka náboženství povinná na základních a středních 

školách. 

Ano / Ne 

38. Státní podpora je určena sociálně slabým rodinám a seniorům. Její výše závisí 

na počtu dětí v rodině.   

Ano / Ne 

39. Jaké požadavky musí splňovat pěstounská rodina? 

A) Mít tureckou národnost 

B) Mít alespoň základní vzdělání 

C) Být ve věkovém rozmezí 25-50 let 

D) Všechny výše uvedené 

 

 

 


