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1. CHARAKTERISTIKA ZEMĚ 

 

 GEOGRAFIE 

Turecko se nachází mezi 26°- 45 ° východní šířky a  36°- 42 ° severní délky na 

severní polokouli. Turecko je mostem mezi Asií, Evropou a Afrikou.  Je průsečíkem 

kultur a civilizací Evropy a Asie. 

Nachází se na území Asie (Malá Asie až po Kavkaz) a Evropy (Středozemí). 

Celková rozloha činí 814 578 km2. Průměrná nadmořská výška je 1132 km. 

Suchozemská hranice má délku 2 875 km, pobřeží pak 8 333 km. Mezi východem a 

západem země je časový rozdíl 76 minut. Většinu země zabírá Anatolie, malá část je 

Thrákie zasahující na Balkán. Mezi nimi je průliv Bospor a Dardanely. Ze tří stran je 

země omývána mořem.  

Sousedí s Řeckem, Bulharskem, Arménií, Gruzií, Nachičevan (Ázerbajdžán), Sýrií, 

Íránem a Irákem.   

Nejvyšší horou je Mount Ararat Summit – 5 165 m. Nejvýše položenou osídlenou 

oblastí je  Başkale / Van – 2 460 m. Hlavním městem je Ankara, nejlidnatějším Istanbul. 
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 DEMOGRAFICKÁ DATA 

 

Turecko má 80 810 525 obyvatel. Mužů je 40 535 135 a žen 40 275 390. Mužů je tedy 

50,2 %, žen 49,8 %. Roční přírůstek činí 12,4 na 1000 obyvatel. Průměrný věk je 29.6 

let. 

Istanbul je největším městem Turecka s 15 029 231 obyvateli (18.6 % z celkového 

počtu obyvatel). S 5 445 0 26 obyvateli je Ankara druhé největší město. Izmir je třetím 

největším městem s 4 279 677 obyvateli. 

 

 

 

 

 STÁTNÍ A TERITORIÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ 

 

Měnou je turecká lira, hymnou je “Nezávislá hymna”. Oficiální jazyk je turečtina. 

Turecko je rozděleno do 7 regionů: Egejský, Středomořský, Marmarský, Černomořský, 

Střední Anatolie, Jihovýchodní Anatolie a Východní Anatolie.  V čele provincií jsou 

guvernéři, v čele okresů okresní guvernéři. V čele měst jsou volení starostové.   

 

1881 - 1938 

 

Zakladatelem země a zároveň prvním prezidentem je Mustafa Kemal ATATÜRK. 
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President: Recep Tayyip Erdoğan                                     Presidency                                                                 

 

Hymna:  https://www.youtube.com/watch?v=Y75Km7dlt94  

 

 ČASOVÁ A PODNEBNÍ PÁSMA 

 

Turecko leží v časovém pásmu +3 GTM (o 3 hodiny napřed před Greenwichským 

časem).  Od 30.října 2017 má Turecko pouze letní čas, neposouvá čas o 1 hodinu na 

zimní. Časový rozdíl oproti středoevropskému času je 2 hodiny.  

https://www.youtube.com/watch?v=Y75Km7dlt94
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V zemi se nachází 4 podnební pásma: kontinentální, středozemní, marmarské a 

černomořské. . 

 

Turecko je převážně hornatá země. Ze tří stran je omývána mořem, což má za 

následek podnební diverzitu.  

RESOURCES . 

https://www.muhendisbeyinler.net/turkiyede-gorulen-iklim-tipleri/ 

https://www.mgm.gov.tr/iklim/iklim.aspx?key=C 

http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=27587 

 

2. HISTORIE ZEMĚ 

 

      Nejstarší osídlení se datuje od 600 000 př. n.l. 

 

 

https://www.google.com.tr/search?q=türkiye+topraklarındaki+uygarlıklar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah

UKEwjZpZizgPbbAhUJDCwKHfMzBtIQ_AUICygC&biw=1366& 

http://iblog.milliyet.com.tr/imgroot/blogv7/Blog333/2013/07/30/28/423626-3-4-25364.jpg 

https://www.muhendisbeyinler.net/turkiyede-gorulen-iklim-tipleri/
https://www.mgm.gov.tr/iklim/iklim.aspx?key=C
http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=27587
https://www.google.com.tr/search?q=türkiye+topraklarındaki+uygarlıklar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjZpZizgPbbAhUJDCwKHfMzBtIQ_AUICygC&biw=1366&
https://www.google.com.tr/search?q=türkiye+topraklarındaki+uygarlıklar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjZpZizgPbbAhUJDCwKHfMzBtIQ_AUICygC&biw=1366&
http://iblog.milliyet.com.tr/imgroot/blogv7/Blog333/2013/07/30/28/423626-3-4-25364.jpg
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 CIVILIZACE V ANATOLII 

V Anatolii se rozkládalo 5 nejstarších říší: Chetitská, Frýgie, Iónská, Lýdie a říše 

Urartu. Římská říše, později Byzantská říše s hlavním městem Konstantinopol (dnešní 

Istanbul), vydržela až do roku 1453. Bojovné kmeny Turků vytvořily v centrální Anatolii 

Seldžuckou říši. Osmanská říše trvala od 1299 do1922. Byla muslimským státem s 

tureckými tradicemi. Celkem se v ní vystřídalo 36 sultánů. Obrázek ukazuje 

osmanskou říši od počátků až po rozkvět. 

 

                        

https://www.ensonhaber.com/galeri/dogustan-yukselise-zirveden-cokuse-osmanli-haritasi 

RESOURCES : 

Author:: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali KAPAR I.Baskı Ankara, 2017. 

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 

Author:: Sami TÜYSÜZ Tuna Yayıncılık 

11. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 

Author:: Mahmut Ürküt, Ata Yayıncılık 

 

 

3. POLITIKA ZEMĚ 

Zakladatelem státu je první prezident Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Do 24. června 

2018 byl v Turecku parlamentní systém, který byl nahrazen prezidentským systémem. 

Prezidentu, spolu s parlamentem, náleží i výkonná a zákonodárná moc. Parlament 

tvoří 600 členů. 

Nynějším prezidentem je Recep Tayyip Erdoğan, zakladatel Strany spravedlnosti 

a rozvoje. Prezidentské volby se konají každých 5 let ve stejný den jako parlamentní 

volby. Prezident nemůže být zvolen více než na dvě volební období. Prezident je 

hlavou státu i moci výkonné. 

 

4.  EKONOMIKA 

Turecko je na základě ekonomických výsledků z posledních let považováno za zemi 

s nově industrializovanou, rozvíjející se ekonomikou. Podle údajů z roku 2017 je 

Turecko 13. státem na světě a 5. evropským státem v paritě kupní síly. Míra 
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ekonomického růstu se zvýšila na 6, 1 % (2017). Turecké hospodářství patří mezi 

zajímavější ve skupině rozvíjejích se trhů. Turecko je bránou do Evropy, na Střední 

východ, do severní Afriky i střední Asie.  

 

Turecké aerolinky spojují Istanbul se 60 zeměmi světa. Na území je 57 649 

zahraničních společností a 34 573 s domácími a zahraničními partnery. 45 největších 

stavebně konstrukčních společností z 250 jsou turecké.  

Turecko je 6. nejpopulárnější turistickou destinací na světě. V roce 2016 

navštívilo území Turecka 30,9 miliónů turistů (US $ 18,7 miliard). 

 

Turecko má 7 200 km pobřeží s 436 plážemi s modrou vlajkou. Je tak na druhém místě 

za Španělskem (s 578 plážemi s modrou vlajkou). Na území je také 22 marín s modrou 

vlajkou. Do Istanbulu ročně zavítá 12 miliónů turistů.  

 

 MĚNA 

    

 

Tureckou měnou je turecká lira. 

Centrální banka Turecké republiky je odpovědná hlavně za měnové otázky, 

regulaci směnných kurzů a zajištění oběhu bankovek. 

 

 MZDA, PLATOVÉ PODMÍNKY 

Minimální mzda v období 1.1.2018-31.12.2018 byla 2 029 TL, čistá mzda 1 603 TL. 

Zde jsou příklady měsíční mzdy některých profesí: 

 

Lékař: 6 064 TL 

Sestra: 3 814 TL 

Učitel: 3 927 TL 

Policista: 4 457 TL 
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 SOCIÁLNÍ PODPORA, DŮCHOD 

 Programy sociálního zabezpečení: 

Vdovské důchody, pomoc rodinám vojáků, zdravotně postiženým a starobní  

Důchody jsou regulovány zákonem č. 2022. 

• Dočasná podpora: potravinová i finanční.  

Starobní důchod: 

a) Muži nad 60 let s nejméně 7000 odpracovanými dny, 25 let pojištění s 

nejméně 4500 dny. 

b) Ženy nad 58 let s nejméně 7000 odpracovanými dny, 25 let pojištění s 

nejméně 4500 dny.  

 

 PRŮMĚRNÉ CENY 

             

    3 tl                    7 tl                     6tl               5 tl            7 tl                2,5tl  

      

  25 tl                  15 tl             85 tl           40 tl            5 tl              45 tl  

 

RESOURCES: 

1.http://www.mfa.gov.tr/turk-ekonomisindeki-son-gelismeler.tr.mf 

2.Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 

3.www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/.../Genel+Bakis 

4.https://www.google.com.tr/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=Mz87W8afBJKHmwX5j4OoDA

&q=tavuk+ve+et+fiyatları&oq=tavuk+ve+et+fiyatları&gs_l=img 

5.https://www.google.com.tr/search?q=s%C3%BCt&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0aUKEwirxdrgzoLc

AhWsw6YKHVpsCxwQ_AUICigB&biw=1366&bih=662 

6.https://www.google.com.tr/search?q=türkiye+ziraat+odaları+birliği+sebze+meyve+fiyatları&sa=X&tbm=isch

&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwjVqsTexYLcAhXDKJo 

 

 

 

https://www.google.com.tr/search?q=s%C3%BCt&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0aUKEwirxdrgzoLcAhWsw6YKHVpsCxwQ_AUICigB&biw=1366&bih=662
https://www.google.com.tr/search?q=s%C3%BCt&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0aUKEwirxdrgzoLcAhWsw6YKHVpsCxwQ_AUICigB&biw=1366&bih=662
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 TYPICKÉ PRODUKTY 

Turecko je bohatá a soběstačná země co se týče zemědělských produktů. Pěstuje 

se zde bavlna, tabák, cukrová řepa, olivy, slunečnice, obiloviny, čaj, ovoce. Důležitými 

produkty jsou lískové a pistáciové oříšky. 

Automobilový průmysl 

Již 12 let jsou významným vývozním artiklem automobily. V roce 2017 byo z 

prodeje získáno 28,5 miliard dolarů. 

  

Textilní a oděvní průmysl 

Dle údajů z roku 2014 je Turecko 8. největším vývozcem textilu a oblečení.  

 

     

      

     

 

Elektronika a bílé zboží  

72% elektroniky a bílého zboží se vyváží do zemí Evropské Unie, zejména do 

Spojeného Království, Německa, Francie, Itálie a Španělska. Největší firmy jsou 

Arçelik, Beko, Vestel, Demirdöküm, Profilo, Indesit, Ariston. 

 

Zemědělské produkty, potraviny 

Díky klimatickým podmínkám a úrodné půdě je v Turecku rozvinutá zemědělská 

výroba. Mezi lety 2002 a 2016 se vývoz zemědělských produktů zečtyřnásobil (ze 3,7 

miliard dolarů na 16,2).  

 

Exportní země 

Turecko obchoduje převážně se zeměmi EU: Německo, Spojené Království, Itálie, 

Francie, Španělsko, Nizozemí, ale také Spojené Arabské Emiráty, Irák a USA. 

ttps://www.atakurumsal.com/turkiyede-en-cok-ihracati-yapilan-urunler-ve-ihracat-yapilan-ulkeler/ 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-7ljZnR69GAQ/VjTGiNJC-GI/AAAAAAAAFI8/HoVeBwOcdRc/s1600/vakko-1.png
https://3.bp.blogspot.com/-MOIGktlWRS4/VjTGgpgim1I/AAAAAAAAFJg/k8tXaUVEe20/s1600/tac-1.png
https://3.bp.blogspot.com/-xa3lodyZ0do/VjTGaklk-EI/AAAAAAAAFG4/Z5fT2fdqujc/s1600/fabeks-silk-cashmere-1.png
https://4.bp.blogspot.com/-og40pRwwIKU/VjTGekstboI/AAAAAAAAFIU/GBOdYW1GhPE/s1600/sarar-1.png
https://2.bp.blogspot.com/-1wArWdJl2_0/VjTGZO1jNwI/AAAAAAAAFGE/0jVk9-PWdlA/s1600/Penti.png
https://2.bp.blogspot.com/-UKNrD2aYEMQ/VjTGdxhVLkI/AAAAAAAAFH0/W26jVCflHOs/s1600/merinos-1.png
https://4.bp.blogspot.com/-PeZvAiuI8hU/VjTGdqNqbzI/AAAAAAAAFIA/LzyVo6LR2IM/s1600/mavi-1.png
https://3.bp.blogspot.com/-NC6hZ1r-gwE/VjTGdEg13CI/AAAAAAAAFHk/bvZk3Yr3en0/s1600/koton-1.png
https://4.bp.blogspot.com/-qQvJ84dgmS4/VjTGcZmJ2nI/AAAAAAAAFHc/KqZ9aAKaAl4/s1600/kigili_k.png
https://1.bp.blogspot.com/-__QkFk5vJNU/VjTGbnLAmkI/AAAAAAAAFHE/qwt-3iVIZ68/s1600/ipekyol-1.png
https://3.bp.blogspot.com/--86SgjEBqOw/VjTGaP3awUI/AAAAAAAAFGo/DKHlSos_C1w/s1600/derimod.png
https://4.bp.blogspot.com/-PHwClEYGjrw/WA5eSHncarI/AAAAAAAAFhA/kdzQqlolwhU4x2ggr0BzVIwmLHNl4uqPwCLcB/s1600/avva-1.png
https://2.bp.blogspot.com/-WJyW3aFVPwA/VjTGZ1FDy5I/AAAAAAAAFGQ/JriiQNDHw4A/s1600/defacto.png
https://2.bp.blogspot.com/-DSw1UzjSUOU/WkUjkwjJhLI/AAAAAAAAGVs/5vIekiXY6U4aE-b-DAPqzrHRInENSc8mwCLcBGAs/s1600/lc-waikiki-logo.png
https://3.bp.blogspot.com/-2ghqHvS5Z6E/VjTGde0OEGI/AAAAAAAAFHo/kECU2F_6uJs/s1600/machka-1.png
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5. NÁBOŽENSTVÍ, ETNIKA, MENŠINY 

    Podle Ústavy, článku 2, je Turecko sekulární zemí se svobodou vyznání. Byl 

ustanoven úřad pro náboženské záležitosti.  

Většina Turků jsou muslimové (99,2 % - TurkStat, Turkey Religious Life Survey, 

2014). 

Skupiny a sekty jako např. Hanafi, Shafi, Caferi, Alevism a Mevlevi mají své vlastní 

obřady.  

Z dalších náboženství jsou v Turecku: 60 000 členů arménské ortodoxní církve, 20 000 

syrské, 2 270 řecké, 15 000 ruské ortodoxní církve, 7 000 protestantů, 25 000 katolíků, 

5 000 svědků Jehovových, 3 000 chaldejců, 850 mormonů, 5 000 jezídů, 25 114 židů, 

40 000 budhistů, 21 259 baha'i and 728 hinduistů. 153 611 obyvatel se hlásí k novým 

náboženstvím (neo-konfucianismus and neopaganismus). Křesťanů je celkem 320 

000. 2% turecké populace jsou ateisti, 1% agnostici. 15% obyvatelstva je bez vyznání. 

 

 ISLÁM:  

Během války o Talaş mezi Číňany a Araby podporovalo Turecko Araby a přijalo 

islám. Zakladatelem islámu byl Mohamed, který je považován za posledního proroka. 

Základní knihou je Korán, kterou podle muslimů Mohamedovi nadiktoval 

prostřednictvím archanděla Gabriela sám Bůh. Korán byl dám muslimům jako 

dokonalý a neměnný text.  

 

 

 

Islám je založen na pěti pilířích: 
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Vyznání víry (šaháda) – víra v jedinost Boží a božské poslání Mohameda 

 

Motlitba (salát) – představuje každodenní povinnost muslima. Provádí se bez ohledu 

na místo v arabštině pětkrát denně směrem k Mekce. Je platná pouze tehdy, pokud 

je splněna podmínka čistoty těla, náležité oblečení. Páteční motlitbu provádí v 

poledne muži i ženy v oddělených částech mešity.  

 

Předepsaná almužna (zakát) – instituce povinné almužny či náboženské daně 

určené na obecně prospěšné a dobročinné účely se vyvíjely postupně. Nakonec 

zakát splynul se státními daněmi.  

 

Půst v měsíci ramadán (saum) – jde o 30denní půst vždy od svítání do soumraku. 

Povinnosti jsou zbaveni staří lidé, nemocní, těhotné a kojící ženy a ti, kteří konají 

těžkou práci. Člověk se má během dne chovat bohabojně a má konat dobro. 

Ramadán je zakončen třídenním svátkem.  

 

 

Pouť do Mekky (hadždž) – povinnost vykonat alespoň jednou za život pouť do Mekky 

platí pro každého, kdo je tělesně a duševně zdravý a má prostředky nutné pro cestu. 

Posvátným místem je mešita Al-Masdžid al-Harám a svatyně Kaaba.  

 

Základní islámská věrouka klade důraz na pevný životní řád. Je založena na těchto 

naukách:  

nauka o jedinosti boží 

nauka o prorocích 

nauka o andělech 

nauka o soudném dni a trestu za hříchy 

nauka o predestinaci 
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 NÁBOŽENSKÉ A VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE: 

Turecko je jedinou sekulární zemí v islámském světě, ačkoliv je 99%obyvatelstva 

muslimy. Stejně jako v Evropě, platí v Turecku gregoriánský kalendář, ve kterém je 

sobota a neděle víkendovými dny. Soužití obyvatel různého vyznání má v Turecku, 

kde je 236 kostelů a 34 synagog, dlouholetou tradici. 

 

Lidé ve městech se oblékají dle západního stylu. Pouze na venkově a ve východních 

částech země se nosí tradiční oděv. Ženy si často zakrývají vlasy šátkem, a to z 

náboženských, ale i kulturních a praktických důvodů.  

 

Zvláštní pozornost je věnována oděvu při návštěvě mešity. Ženy musí mít zakrytá 

ramena a hlavu. Obuv se zanechá před vstupem. K tomu účelu jsou u vchodu poličky 

na odkládání bot. Během motlitby je většinou mešita uzavřena pro turisty.  

 

Jsou nabízeny kurzy výuky Koránu. Na základních školách probíhá povinná výuka 

náboženství a etiky dle článku 24 ústavy. V letech 2012-2013 byla zavedena volitelná 

výuka náboženství ve vyšších školách. V Turecku jsou také teologické fakulty a 

vzdělávací instituce pro imámy. 

 

 

RESOURCES 

http://yeni-anayasa.blogspot.com/2007/09/madde-24-din-ve-inan-hrriyeti.html 

http://www.tas-istanbul.com/ekalliyet/musevi-sinagoglari/ 

https://www.forumacl.org/turk-tarihi/385789-turkiyede-ne-kadar-yahudi-yasiyor.html 

https://www.tarihbilimi.gen.tr/makale/turkiyede-hristiyanlik 

http://www.nkfu.com/islamiyet-dini-hakkinda-temel-bilgiler/ 

http://www.hakkindagenelbilgiler.com/turklerin-islami-kabulu-kisaca-ozet.html 

http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=126887 

       https://turk-dunyasi.cokbilgi.com/turkiyede-din-inanc-yapisi/ 

https:http://www.turkish-media.com/forum/topic/147588-turkiyenin-etnik-haritasi///www.turkcebilgi.com/islam 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/population-demographic-situation-languages-

and-religions-103_tr 

 

 

 MINORITY, ETNIKA  

Etnicky tvoří největší část obyvatel Turci - 52 826 000, Kurdové - 15 426 000, 

Arabové - 1 839 000, Čerkesové - 910 000, Peršané - 620 000, Azerbajdžánci - 542 

https://turk-dunyasi.cokbilgi.com/turkiyede-din-inanc-yapisi/
https://www.turkcebilgi.com/islam
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/population-demographic-situation-languages-and-religions-103_tr
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/population-demographic-situation-languages-and-religions-103_tr
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000, Gagauzové - 410 000, Pomaci - 331 000, Bulhaři - 328 000, Lazové - 151 000, 

Gruzíni - 150 000, Tataři - 126 000, Bosňané - 101 000, Arménci - 76 000, 

Karakalpakové - 74 000, Albánci - 66 000, Romové - 66 000, Abcházové - 43 000, 

Osetijští Turci - 37000, Syřané - 28 000, Řekové - 14 000, Židé - 13 000 a Chaldejci - 

300. 

 

 

 

6. STÁTNÍ SVÁTKY, TRADICE 

Svátky v Turecku jsou státní a náboženské. Během státních svátků jsou banky, 

úřady a státní instituce zavřené. 

 

Státní svátky:  

1. leden – Nový rok. Je to státní svátek, úřady a banky jsou zavřené. Velká 

obchodní centra mají zkrácenou otevírací dobu.  

 

23. duben - Den nezávislosti a zároveň Den dětí  

 

 

 

V roce 1920 bylo ustanoveno Národní shromáždění. Zároveň se slaví den dětí 

(Atatürkův dar dětem celého světa). V tento den probíhají oslavy a průvody ve 

školách v celé zemi. Děti usedají na místa prezidenta a ministrů a “vládnou “ podle 

svých představ.   

1. květen – Den práce 
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https://www.google.com.tr/search?q=19+mayıs+kutlamaları&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi

L5pHD0JLcAhUM2ywKHQB_CzEQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=9mHW 

 

19. květen -  Výročí narození M.K.Atatürka a Den sportu 

Připomíná počátek boje za svobodu roku 1919  

    

                        

 

 

30. srpen – Den vítězství.  

 

29. říjen – Den republiky. Slaví se od roku 1923. Svítek začíná již 28. října odpoledne.  

 

V Turecku se slaví také dva náboženské muslimské svátky. Protože většina Turků je 

muslimy, jsou tyto svátky státní.  

 

RAMADAN  

 

Po 3 dny se slaví konec ramadanu. Úřady, banky a školy jsou v tyto dny zavřené. 

Svátek začíná již den předtím, tzv. eve. Rodiny a příbuzní se navštěvují, nabízí se 

čokoláda, baklava a turecká káva. Je to svátek uctění starších (mladší je políbí na 

ruce). Děti dostávají sladkosti i peníze. 
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https://www.tse.org.tr/Icerik/HaberDetay?HaberID=9078 

 

 

EID EL -ADHA 

 

http://blog.milliyet.com.tr/kurban-bayrami-ve-kurban-/Blog/?BlogNo=215579 

https://www.yenisafak.com/ramazan/el-opmenin-islamda-yeri-var-mi-2485714 

 

 Eid al-adha, další muslimský svátek, trvá 4 dny. Slaví se  70 dní po Ramadanu. Svátek 

je ve znamení solidarity, spolupráce a jednoty. Lidé se dělí o jídlo - maso v rámci 

rodiny, se sousedy i s chudými a potřebnými.  

  

RESOURCES 

https://www.yenisafak.com/kurban-bayrami-onemi-nedir-kurban-kesmenin-onemi-ve-fazileti!-h-2492372 

https://studentinturkey.com/tr/turkiyede-resmi-tatil-ve-bayramlar/ 

 

7. RODINA 

TRADIČNÍ RODINA, STÁTNÍ PODPORA:  

Základní rodinu tvoří matka, otec a děti. Rozšířená rodna zahrnuje prarodiče a další 

příbuzné. Rodina vzniká uzavřením občanského a následně církevního sňatku. 

https://www.tse.org.tr/Icerik/HaberDetay?HaberID=9078
https://studentinturkey.com/tr/turkiyede-resmi-tatil-ve-bayramlar/
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Ekonomicky slabší rodiny spadají do systému státní podpory. Příspěvek je 456 TL za 

měsíc na předškolní dítě, 684 TL za měsíc na potomka navštěvující základní školu, 

730 TL za měsíc na potomka navštěvující střední školu a 821 TL za měsíc na potomka 

navštěvující vyšší školu. Další podpora se týká nezaměstnaných.  

 

Peněžitá pomoc v mateřství: 

Na 1. dítě 300, na 2. dítě 400, na 3. a další 600 TL 

Podle Paragrafu A článku 104 zákona č. 657, nárok na příspěvek v mateřství vzniká 

16 týdnů před porodem až 8 týdnů po porodu. V případě vícečetného porodu jsou 

přidány dva týdny před porodem.  

Vdovský příspěvek je 112043 TL 

 

 

SVATBA 

Manželství se v Turecku uzavírá formou občanského i církevního sňatku. Při 

občanském sňatku obdrží pár certifikát. Svatební obřady, zvyky, počet hostů se může 

lišit region od regionu.   

Jeden z předsvatebních zvyků je Noc henny. V ženské společnosti se rozdává 

henna, která se rozetře na ruce (nohy, vlasy). Matka ženicha přináší nevěstě zlato. 

Zpívají se písně. Následující den nevěstin otec nebo bratr ováže nevěstin pas třikrát 

červeným páskem pro štěstí a dlouhotrvající svazek. Všichni pak odjíždí do 

svatebního sálu. Svatby začínají v 8 večer a trvají do půlnoci. Krájí se dost, hraje 

hudba, hosté přinášejí dary. Někdy vyžadují úřady předsvatební lékařské vyšetření.  

Svatby stejného pohlaví nejsou legální.  

 

ROZVOD 

V roce 2017 bylo uzavřeno 569 459 sňatků. Počet rozvedených párů se zvýšil v 

tomto roce o 1,8% - 128 411. Nejčastěší příčiny rozvodu bývají nezodpovědnost - 

50,9%, neschopnost ekonomicky zajistit rodinu -  30,2%.  

 

PÉČE O NEZAOPATŘENÉ DÍTĚ:  

Podle článku 233 tureckého trestního zákoníku může být: 
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 Osoba, která nesplňuje povinnost péče, vzdělávání nebo podpory vyplývající z 

rodinného práva, odsouzena k trestu odnětí svobody až na jeden rok.  

 Uvězněn na tři měsíce až jeden rok může být ten, kdo opustí manžela / manželku.  

 

Podmínky adopce: 

• Adoptované dítě musí být nejméně o 18 let mladší než rodiče 

• Věk dítěte musí být nejméně 6 týdnů 

• Vhodná povaha rodičů, láska k dětem  

• Vhodné rodinné zázemí a dostatečné příjmy 

• Čistý trestní rejstřík 

 

Podmínky pěstounské péče: 

Mít tureckou národnost a trvalý pobyt  

Mít alespoň základní vzdělání 

Věkové rozmezí mezi 25 a 50 lety 

Podle Ministerstva rodiny a sociálních věci je péče o sirotky garantována a finančně 

podporována státem do jejich 18 let. Tyto děti mohou být adoptovány při splnění výše 

uvedených podmínek. 

 

Osvojení dítěte je zdlouhavý proces. Rodiče jsou podrobeni různému testování a 

dotazování. Je také možné osvojení do/z ciziny. Musí vždy být splněny zákonné 

podmínky a musí vést ku prospěchu dítěte.  

 

RESOURCES 

http://www.hurriyetaile.com/sizin-icin/kanunu-hak-ve-yasalar/evlilik-disi-cocuklarin-yasal-haklari_12859.html 

https://www.devletkredi.com/devlet-ogrencilere-para-veriyor-2018/ 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160413-10.htm 

http://www.calismadunyasi.com/devlet-memurlari-cocuk-es-dogum-ve-olum-yardimlari 

https://www.kosgebkredi.net/okuyan-cocugu-verilen-devlet-destegi-basvurulari-nasil-yapilir/ 

www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=27593 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21869 

http://www.ilcemhaber.com/ulusal-haberler/evlat-edinme-sartlari-nelerdir-h5461.htmlAv.Serhat ARASAN 

yazısı. 

 

 

https://www.kosgebkredi.net/okuyan-cocugu-verilen-devlet-destegi-basvurulari-nasil-yapilir/
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21869
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8. ŽIVOTNÍ STYL 

 OBECNĚ 

Turecký způsob života je živou mozaikou, která spojuje východ a západ, staré a 

nové, minulost a současnost. Turecký životní styl je ovlivňován ekonomikou i tradicemi, 

globalizací i technologickým pokrokem. Počet obyvatel ve městech se zvyšuje, počet 

lidí zabývajícím se zemědělstvím a chovem zvířat ve venkovských oblastech se 

snižuje. 

Mezi faktory poškozující zdraví Turků patří kouření, nadměrný konzum alkoholu, 

nesprávná výživa, nízká pohybová aktivita a stres. Podle statistických údajů z roku 

2016 nejčastější příčinou úmrtí byly kardiovaskulární choroby (39,8 %), nádorová 

onemocnění (19,7 %) a respirační onemocnění (11,9 %). Naděje dožití je 78 let. 75,3 

u mužů a 80,7 u žen.  

Vlivem technologií se sice život stal jednodušším a pohodlnějším, ale zároveň 

narůstají negativní vlivy, které vedou ke zvýšení srdečních a chronických onemocnění. 

Ministerstvo zdravotnictví přijímá mnoho opatření pro zdravý život a využívá sociálních 

médií k osvětě. Zvýšila se daň z alkoholu a tabákových výrobků, zakazuje se kouření 

v uzavřených prostorách. 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24640 

 

 VZDĚLÁVÁNÍ:  

Turecký vzdělávací systém je ošetřen v Zákoně o vzdělání č. 1739. 

Hlavní je “formální” vzdělání, individuální nebo skupinové. Je rozděleno do fáze 

předškolní, základní a vyšší. 

“Neformální” vzdělání zahrnuje pak další různé vzdělávací aktivity.  

 

“Open Plan Secondary School”: Tento systém umožňuje distanční studium na 

středních školách.  

“Open Plan High School”: Tento systém umožňuje distanční studium na vyšších 

školách. 

“Vocational Open High School”: Tento systém umožňuje distanční studium na 

vyšších odborných školách. 

Povinné vzdělání je zdarma. Trvá 12 let - 4 roky prvního stupně, 4 roky druhého 

stupně a 4 roky střední školy všeobecné či odborné.  

Předškolní vzdělávání, školka, trvá jeden rok.  

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24640
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Střední škola je ukončena státní zkouškou. Studenti mohou pokračovat např. na 

Science High Schools, Anatolian High Schools, Religious High Schools or Vocational 

High Schools. Dále pak na univerzitách. Univerzitní vzdělání je zdarma. Studenti 

mohou bydlet na kolejích (není jich však dostatek). Vedle státních škol existují i různé 

stupně škol soukromých.  

 

 

FYZICKÝ VZHLED 

Turci jsou obvykle světlejší pleti se světlýma očima. Vlasy jsou světlé nebo tmavé 

a rovné. Oči jsou mandlového tvaru. Postava je střední. Dle výzkumů jsou Turci 

potomky andronovské rasy.  

Podle statistik je průměrná výška u mužů 172,6cm a 161,4cm u žen. Muži váží 

průměrně 75,8 kg a ženy 66,9 kg. Turecko patří k zemím s větším počtem obézních 

lidí - 15,3 % mužů je obézních a 24,5 % žen je obézních. Typ postavy je závislý na 

životním stylu a případně typu sportovních aktivit.  

Ženy, především ty z měst, kladou velký důraz na svůj vzhled. Sledují módu, 

pečlivě si vybírají kosmetiku, doplňky a šperky.  

Muži nepřikládají tak velký důraz na módu, stačí mít sladěné oblečení a obuv. Velmi 

populární je tetování, ne ovšem v tradičních rodinách. 

 

 SPECIFIKA KOMUNIKACE   

Pro Turky je typická komunikace s vysokým podílem neverbálních sdělení a 

impulzivní gestikulace. Na schůzky chodí Turci často pozdě. Pokud se setkají s 

cizincem, chtějí mu porozumět a pomoci. Při setkání se lidé, a to i muži, vítají polibky 

na tvář.  

Oficiálním jazykem je turečtina. Je to altajský jazyk, který patří do rodiny uralsko – 

altajských jazyků. Jde o jazyk turkický, nejblíže k ní je mongolština. Z hlediska 

struktury, systémem sufixů, má blízko k maďarštině. Každá hláska má své písmeno. 

Každý obyvatel země má právo používat svůj mateřský jazyk. V Turecku je 

používána dále kurdština, arabština, arménština, řečtina, albánština, bosenština, 

gruzínština, syrština, osetština, jazyk Lazů a jiné. Celkem se podle výzkumů 

ethnologue.com používá v Turecku 36 jazyků. 
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 ETIKETA 

Hlavou tradiční rodiny je otec. Rozhoduje o mnohých věcech. Matka dbá o dům. 

Velký respekt mají prarodiče, jejich názor má velkou váhu.  

Pokud jsou přítomni starší lidé, není slušné sedět se zkříženýma nohama a kouřit. 

Je slušné počkat až usedne a začne jíst hlava rodiny. Důležitá je úcta ke starším lidem 

a dětem.  

Na ulici: je neslušné plivat, odhazovat odpadky, bránit v pohybu ostatním lidem. 

Dále je neslušné říhat, příliš hlasitě smrkat, hlasitě žvýkat. Starší lidé, ženy a 

nemocní mají vždy přednost. 

 V dopravních prostředcích: je slušné stát ve frontě při čekání na dopravní 

prostředek. V dopravním prostředku pak uvolnit místo starším a nemocným lidem, 

těhotným ženám. Dnešní mladí lidé někdy bohužel předstírají spánek, mají sluchátka 

apod. 

Nakupování: předtím, než koupíme jídlo, je možné ho ochutnat.  

     Na veřejných místech: svátky, svatby a pohřby vyžadují dodržování určitých 

pravidel. Během pohřbů hosté vyjadřují pozůstalým soustrast. Sousedé přinášejí 

jídlo. Naopak, pozůstalí pak hostí přátele 7., 40. a 52. den po smrti příbuzného. 

Důležitá součást etikety je slušnost, laskavost a pohostinnost. Lidé si dávají při 

setkáních dárky. Mladí muži vstupují do armády. Nevěsty se zdobí hennou. 

Pokud se někdo přistěhuje do bytového domu, soused přinese talíř s jídlem. Je 

slušné talíř pak vrátit plný dalšího jídla. Sousedské vztahy jsou důležité. V Turecku 

existuje přísloví: “Nekupuj dům, kupuj souseda.”  

Pohostinnost: pohostinnost je v Turecku velmi důležitá. K návštěvníkovi se lidé 

chovají s velkou úctou. Nabízí se čaj, káva a sladkosti. 

Návštěva pacienta: pacientovi je vhodné přinést květiny, ovocný džus, mléko 

nebo ovoce.  

Oblékání: v souladu se společenskou příležitostí.  
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TURECKÉ JÍDLO 

 

                                  

 

 

https://www.google.com.tr/search?tbm=isch&sa=1&ei=4DlLW9zWJ4HzsgGItZ7YDA&q=türk+kahvaltısı+ile+ilgili+

görseller&oq=türk+kahvaltısı+ile+ilgili+görseller&gs_l=img.3...4476.10775 

https://www.google.com.tr/search?tbm=isch&q=türk+yemekleri+ile+ilgili+görseller&chips=q:türk+yemekleri+ile+ilgi

li+görseller,online_chips:geleneksel&sa=X&ved=0ahUK 

 

Turecká kuchyně je jednou z nejlepších. Je rozmanitá, má kořeny v kuchyni 

Střední Asie a je ovlivněna kuchyní středomořskou. V jednotlivých oblastech existují 

typické místní kuchyně.  

Hlavní chod se skládá z předkrmu, např. cacık (studená polévka z okurky a jogurtu), 

dolma (plněné vinné listy nebo papriky), koláče, smažená játra po albánsku. Dále 

následuje maso nebo ryba. K tomu se jí rýže a chléb. Salát se nejčastěji připravuje z 

rajčat, okurky, petržele, cibule, olivového oleje a citrónové šťávy. Nejčastějším druhem 

masa je jehněčí připravované na způsob “shish kebab” (kousky kořeněného masa na 

špízi) i jinak.  

https://www.google.com.tr/search?tbm=isch&q=türk+yemekleri+ile+ilgili+görseller&chips=q:türk+yemekleri+ile+ilgili+görseller,online_chips:geleneksel&sa=X&ved=0ahUK
https://www.google.com.tr/search?tbm=isch&q=türk+yemekleri+ile+ilgili+görseller&chips=q:türk+yemekleri+ile+ilgili+görseller,online_chips:geleneksel&sa=X&ved=0ahUK
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 ‘Köfte’ (masové kuličky) jsou z mletého masa.  Kebab z jehněčího masa je známý 

po celém světě. Má různé varianty. Iskender nebo Bursa Kebab má jméno podle 

typické oblasti. Tenké plátky masa se podávají v pita chlebě s rajčatovou omáčkou a 

jogurtem. Turci rádi jedí ryby a plody moře – plněné mušle, kalamári apod. 

Nejoblíbenější ryby jsou ančovičky, sardinky, mořská treska a mořský vlk.  

 

 

 POVAHA 

Charakteristickými vlastnostmi Turků je pracovitost, čestnost, tolerance, 

sounáležitost, odvaha, pohostinnost, láska k dětem, ústa ke starším, loajalita vůči 

tradicím a víře.  

Turci jsou emocionální. Rádi dávají rady a kritizují, ovšem neradi rady přijímají.  

Pokud je Turek v manažerské pozici, vyžaduje poslušnost a pořádek. Typická je 

hierarchie a úcta k lidem na vyšších pozicích. 

Oficiální pracovní doba je 8 hodin denně, 5 dní v týdnu. Sobota a neděle jsou 

volnými dny. O víkendu chodí Turci rádi k moři nebo do přírody. Pořádají pikniky a 

tráví čas s rodinou.  Piknik se skládá z grilovaného masa, kuřete či ryby.  Turci, 

zvláště mladí, také rádi chodí na koncerty, do kina a divadla. Hlavně v létě se ve 

městech koná mnoho koncertů. 

Turci mají rádi zábavu, setkávání se při různých příležitostech. Rádi také sledují 

filmy. 

Letní dovolené tráví Turci v tuzemsku nebo v zahraničí. Mezi mladými lidmi je 

populární nakupování ve velkých obchodních centrech. O víkendech lidé rádi sledují 

televizi. Muži hlavně sport, ženy pak filmy a seriály.        

 Turci nemají moc v lásce sport. Proto bojují s nadváhou. Ve školách jsou povinné 

dvě hodiny tělesné výchovy. 

      V létě jsou nabízeny různé sportovní kurzy. Turečtí sportovci jsou úspěšní ve 

volejbale, basketbale, zápasu, taekwondu a plavání. Mustafa Kemal Ataturk 

podporoval sport heslem “zdravý duch ve zdravém těle” a ustanovením svátku 19. 

května jako Dne sportu.  

 

RESOURCES 

http://www.gsb.gov.tr/BakanlikHizmetBirimleri/shdb/hakkinda.html 

psikoloji-psikiyatri.com/erol-ozmen/turk-insaninin-ozellikleri/ 
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https://www.forumalevle.com/soru-lar-ve-cevap-lar/498595-turk-toplumundaki-gorgu-kurallari.html 

http://www.memleket.com.tr/turk-yasam-bicimi-196645h.htm 

www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24572 

/aktuel/turk-halkinin-boy-ortalamasi-kac-santim-349487 

http://gorgu-kurallari-nelerdir.bunedir.org/ 

https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/medergi/16.htm 

http://scholar.google.com.tr/scholar_url?url=http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/666/61

8&hl=tr&sa=X&scisig=AAGBfm0fr44UYTkfy9jFCrs85ng-WXI72w&nossl=1&oi=s

https://www.forumalevle.com/soru-lar-ve-cevap-lar/498595-turk-toplumundaki-gorgu-kurallari.html
http://www.memleket.com.tr/turk-yasam-bicimi-196645h.htm
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24572
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1. ZDRAVOTNICKÝ SYSTÉM V TURECKU 

 FILOZOFIE, PRINCIPY 

Poskytování zdravotní péče je garantováno Ústavou Turecka. Všechny 

zdravotnické instituce jsou kontrolovány Ministerstvem zdravotnictví.  

 

SYSTÉM FINANCOVÁNÍ  

VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (GHI) 

Všichni obyvatelé mají od roku 2012 všeobecné zdravotní pojištění, které se 

vztahuje na zaměstnané i nezaměstnané. 

 

ROZDÍL MEZI ZAMĚSTNANÝMI A NEZAMĚSTNANÝMI V RÁMCI GHI  

Zaměstnancům hradí zdravotní pojištění zaměstnavatelé. Osoby, které nejsou v 

zaměstnaneckém poměru, jsou povinni hradit si zdravotní pojištění určené na základě 

tzv. „Income Test” (Social Assistance and Solidarity Foundation) v místě svého 

bydliště. Příspěvek pak nemusí platit ti, kteří mají příjem menší než 1/3 minimální mzdy 

(2029 TL v roce 2018). Ti, kteří mají příjem mezi 1/3 minimání mzdy a minimální 

mzdou, platí 12 % z jedné 1/3 min. mzdy, tj. 81 TL. Ti, kteří mají příjem mezi min. 

mzdou a jejím dvojnásobkem, platí 243 TL. 

 

FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ INSTITUCE (SSI) 

SSI je turecká zdravotní a sociální instituce, která má 80% podílu na financování 

péče. SSI nakupuje služby od státních I soukromých poskytovatelů. Smlouvy jsou 

uzavřeny předem. 

Financování zdravotnických služeb se děje prostřednictvím: 

- SGK, (sociální instituce) 

- Státního rozpočtu 

- Soukromých institucí  

(Yıldırım, Yıldırım ve Karabulut, 2012:150). 

 

POJISTNÉ  

Pojistné je založeno na příjmech.  Sazba činí 12,5 %. Zaměstnanec hradí 5 % a 

zaměstnavatel hradí 7,5 %. (Sülkü,2011:29). 
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2. POJMY ZDRAVÍ, NEMOC, PREVENCE  

Turecká republika se stala členem Světové zdravotnické organizace 9. června 

1949. K 31. prosinci 2017 mělo Turecko 80 810 525 obyvatel. Počet obyvatel se 

zvyšuje i díky narůstajícímu počti imigrantů, což zvyšuje poptávku po zdravotnických 

službách.  

Podle údajů z března 2006 je v Turecku 835 nemocnic pod Ministerstvem 

zdravotnictví, 53 fakultních, 278 soukromých a dalších několik nestátních či 

zahraničních. Celkem tedy 1204 nemocnic s 171 888 lůžky. (19,6 nemocnic na 1 milion 

pacietů, což je daleko za průměrem OECD). 

Preventivní péče: 

1- individuální podpora zdraví: 

- včasná diagnóza a léčba, výchova ke zdraví (hygiena, zdravá výživa), plošné 

očkování, plánování rodičovství, prevence drog. 

 2- zdravé životní prostředí: 

- kontrola potravin, vody, znečištění okolního přosředí, odpadů apod. 

 

3. ORGANIZACE SYSTÉMU ZDRAVOTNICTVÍ 

POSKYTOVATELÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE 

1. Státní zdravotnická zařízení  

2. Soukromá zdravotnická zařízení 

3. Lékárny  

source :http://iibfdergi.bartin.edu.trhttps://www.turkiye.gov.tr 

 

1. STÁTNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ  

Klasifikace dle Ministerstva zdravotnictví:  

Primární péče:  

Státní zdravotnické instituce a centra, ústavy péče o matku a dítě a plánování 

rodičovství, komunitní centra, obvodní rodinní lékaři, pohotovostní služba 112, 

tuberkulozní centra, fakultní instituce a polikliniky.  

 

Sekundární péče:  

Státní nemocnice a polikliniky, dentální centra pod Ministerstvem zdravotnictví, 

městská zdravotnická zařízení, Istanbul Governorship Hospice Hospital.  

http://iibfdergi.bartin.edu.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/
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Terciální péče:  

Fakultní nemocnice a výzkumné ústavy, soukromé kliniky pod Ministerstvem 

zdravotnictví, fakulty dentálního lékařství, Bezm-iÂlemValide Sultan Foundation 

Güreba Education and Research Hospital. 

 

2. SUKROMÁ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ  

Od roku 2009 se v Turecku rozvíjí privátní zdravotní sektor. Část příspěvku je hrazena 

státem.   

 

Soukromí poskytovatelé: 

-562 nemocnic s 44 000 lůžky 

Na grafu se jedná o červená pole – vyšetření, lůžková zařízení, operace, intenzivní 

péče, speciální operace, např. transplantace 
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Soukromé zdravotní pojištění – v porovnání s jinými vyspělými zeměmi není 

poptávka tak velká – pouze 3 % obyvatel. 

 

 

 

 

 

Turci tedy upřednostňují státní pojištění. Některé výdaje mohou být pokryty 

připojištěním. 

Doplňkové připojištění zahrnuje tyto služby:  

a) Estetické zákroky, alternativní léčba, např. akupunktura 

b) Dodatečné výdaje 

c) Poplatky za ubytování 

d) Podle dohody mezi poskytovatelem zdravotní péče a pojišťovnou to mohou být 

další zbývající částky (SUT)  

Source: TOBB Türkiye Sağlık Sektörüne Genel Bakışhttps://www.tobb.org.tr/saglik/20171229-tss-genel-

bakis-tr.pdf 

 

      

 3. LÉKÁRNY 

Nabízejí léky na předpis i bez předpisu, bylinné a kosmetické produkty, podpůrné 

prostředky (vitamíny, minerály, podpora imunity) a ortopedické pomůcky.   

 

Podíl na ceně za léky je 10 % u penzistů, 20 % u pracujících. Částka je předána 

instituci sociálního zabezpečen (SGK). Lékárny tak fungují jako mezičlánek mezi 

pacientem a státní institucí. Recept předepsaný lékařem má platnost 4 dny, přičemž 

víkend se do té doby nepočítá.  

 

https://www.tobb.org.tr/saglik/20171229-tss-genel-bakis-tr.pdf
https://www.tobb.org.tr/saglik/20171229-tss-genel-bakis-tr.pdf
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 ZDRAVOTNÍ TURISTIKA V TURECKU 

V Turecku je 48 zdravotnických center na mezinárodním úrovni.  

Graf nabízí ceny za operace jako je žaludeční bypass, náhrada srdeční chlopně, totální 

endoprotéza kyčelního kloubu, hysterektomie (US $). 

 

 

     Akreditace JCI (Joint Commission International) je mezinárodní akreditace. 

Hodnotí system řízení kvality a bezpečnosti zdravotnických služeb podle 

mezinárodních standardů.    

 

ZAHRANIČNÍ PACIENT V TURECKU   

Zahraniční pacienti mohou být ošetřeni ve státních i soukromých centrech. V 

některých nemocnicích jsou přímo oddělení pro zahraniční pacienty. Zdravotnická 

zařízení mohou požadovat platbu za ošetření zahraničních pacientů předem. Pacienti 

jsou registrováni v  http://sbu.saglik.gov.tr/sbyabanci/Login.aspx.  

 

MEZINÁRODNÍ LINKA PODPORY  

Pokud pacient volá na číslo záchranné služby 112 nebo službu 184 SABIM, je 

přepojen na mezinárodní linku podpory. Může komunikovat v angličtině, němčině, 

arabštině, ruštině, perštině a francouzštině. Linka je v provozu 24 hodin denně 7 dní v 

týdnu na čísle 444 47 28.  

Záchranná služba pro zahraniční pacienty: 

Je hrazena ze zdravotního připojištění pacienta (dle tarifů Ministerstva zdravotnictví).  

 

Záchranná služba pro zahraniční pacienty je hrazena pacientům v těchto případech: 

 

 

• V případě válečného stavu, katastrof, hladomoru apod.  

http://sbu.saglik.gov.tr/sbyabanci/Login.aspx
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• Zahraniční studenti v Turecku 

  

 

• Uprchlíci, žadatelé o azyl, osoby bez státní příslušnosti, oběti obchodování s 

lidmi  

• Cizinci, mající dočasné povolení k pobytu 

• Cizí státní příslušníci podléhající určité mezinárodní smlouvě 

 

Source: http://saglikturizmi.gov.tr 

 

 UPRCHLÍC V TURECKU  

Podle údajů z roku 2018 je v Turecku asi 4 miliony uprchlíků. Jedná se hlavně o 

žadatele o azyl z Iráku a Afgánistánu. Počet se stále zvyšuje i díky nově narozeným 

dětem. V Istanbulu je registrováno asi 550 000 uprchlíků ze Sýrie. Těm je základní 

zdravotní péče hrazena (včetně léků). Náklady na zdravotní péči za jednoho občana 

jsou € 300 ročně.   

Source: https://www.sozcu.com.tr/2018/saglik/prof-dr-murat-erdogan-suriyeli-multeciler-konusunda-atilmasi-

gereken-6-adim-var-2158949/ 

 

 ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

 

112 je číslo záchranné služby, která je zdarma. 

  

Zasahuje zejména v těchto případech: bolest na hrudi, dýchací potíže, dopravní 

nehody, četné krvácení, pády z výšek, otravy, utonutí, mdloby a další závažné 

problémy. Zpoplatněný je pak transport pacientů privátní službou. 

 

 

Kaynak: http://www.acilafet.gov.tr/ 

http://saglikturizmi.gov.tr/
https://www.sozcu.com.tr/2018/saglik/prof-dr-murat-erdogan-suriyeli-multeciler-konusunda-atilmasi-gereken-6-adim-var-2158949/
https://www.sozcu.com.tr/2018/saglik/prof-dr-murat-erdogan-suriyeli-multeciler-konusunda-atilmasi-gereken-6-adim-var-2158949/
http://www.acilafet.gov.tr/
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 POHOTOVOST 

Pacienti jsou přijímáni dle závažnosti jejich stavu na oddělení “zelené, žluté nebo 

červené”. Pacienti posledních dvou jsou ošetřeni urgentně a zdarma. Ošetření 

pacientů na “zeleném” oddělení, lehce zraněných, je zpoplatněno. Tento systém 

umožňuje vyhnout se zneužívání záchranné služby a zbytečným zásahům.  

resource:http://www.sgk.gen.tr/  for detailed statistics bknz: https://rapor.saglik.gov.tr/istatistik/rapor/ 

 

MHRS (Centrální objednávací systém)  

Pacienti v Turecku mají právo výběru obvodního lékaře i nemocnice. Pacienti, kteří se 

chtějí objednat do zdravotnického zařízení pod Ministerstvem zdravotnictví, mohou 

využít centrálního objednávání na adrese "www.hastanerandevu.gov.tr". Mohou také 

zavolat na centrum ALO 182.  

 

          DALŠÍ ZDRAVOTNICKÉ INSTITUCE 

    1- Červený kříž   

    2- UMKE (Národní záchranný tým) 

 

 

1. Červený kříž (KIZILAY)  

Je instituce poskytující zdravotní péči, jídlo, oblečení a jiný potřebný materiál v 

Turecku i zahraničí v případě války, zemětřesení, epidemií, požárů apod. Její 

činnost je založena na darech a sbírkách. Zaměstnanci mohou dostávat plat i 

pracovat jako dobrovolníci. Má k dispozici zdravotnická a rehabilitační centra, 

disponuje i lékárenskými službami. Přijímá krev od dárců. 

 

 

http://www.sgk.gen.tr/
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     2- UMKE (Národní záchranný tým) 

Je organizace disponující zdravotnickým vybavením a školeným personálem. 
 

 

 

4. DOMÁCÍ PÉČE  

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

Kdo má nárok na domácí péči?  

Pacienti v terminálním stádiu, pacienti trpící Alzheimerovou chorobou, demencí, 

ochrnutím, nepohybliví nebo upoutaní na lůžko.  

Jak požádat o domácí péči?  

Domácí péče je poskytována nemocnicemi ve všech tureckých provinciích. Pro 

registraci je třeba zavolat na číslo 444 38 33.   

 

Poskytované služby jsou např. sledování fyziologických funkcí, odběry 

biologického materiálu, ošetření kožních defektů, aplikace a podávání léků, pomoc při 

sebeobsluze, při hygieně a oblékání. Transport pacienta z domova do zdravotního 

centra a zpět je zprostředkována tzv. “Home Health Services Patient Transport 

Ambulances.” 
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Source:  http://gazetebir.com.tr/haber/evde-dis-tedavisi/ 

http://sesanltd.com.tr/saglik-bakanligi-evde-saglik-hizmetlerinden-nasil-faydalanirim/ 

Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2011), T.C. Resmi Gazete, 27910, 19 

Nisan 2011 

https://www.hemsire.com/hemsirelik/evde-bakim-hemsiresi-gorev-yetki-ve-sorumluluklari-h866.html 

 

 PEČOVATELSKÉ DOMY   

 

V Turecku existují státní i soukromé pečovatelské domy. Jsou kontrolované státem. 

Dále existují domy seniorů a rehabilitační centra.  

Podmínky přijetí do pečovatelských domů: 

Klient musí být starší 60 let, musí být schopen se sám najíst a provést hygienu, musí 

být duševně zdráv, nesmí mít infekční onemocnění a být závislý na drogách a alkoholu.  

Resource: https://eyh.aile.gov.tr 

 

5. DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE 

 

 

Kteří pacienti jsou ošetřeni přednostně? 

Jsou to pacienti se speciálními potřebami:  

Postižení, těhotné ženy, příslušníci armády, vdovy, sirotci, senioři nad 65 let, děti pod 

7 let, lidé po úrazech.   

Kaynak:https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/11048,oncelik-genelgesi-2016-22-111pdf.pdf?0 

 

 S 

Screeningová vyšetření (CT, MR apod.) probíhají hlavně v universitních nemocnicích. 

Někdy jsou dlouhé objednací doby. Privátní centra nabízejí vyšetření v dřívějších 

termínech, ale služba je zpoplatněna.  

 

kaynak:%20http://gazetebir.com.tr/haber/evde-dis-tedavisi/
http://sesanltd.com.tr/saglik-bakanligi-evde-saglik-hizmetlerinden-nasil-faydalanirim/
https://www.hemsire.com/hemsirelik/evde-bakim-hemsiresi-gorev-yetki-ve-sorumluluklari-h866.html
https://eyh.aile.gov.tr/
https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/11048,oncelik-genelgesi-2016-22-111pdf.pdf?0
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Graf ukazuje počty praktických lékařů a pacientů na jednoho lékaře v období mezi 

lety 2009 and 2016. 

  

 

Source : www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1612 

 

Z celkového počtu 144 827 lékařů v Turecku jich 86 332 působí ve státních 

institucích, 30 642 na univerzitách a 27 853 v soukromém sektoru. Na 100 000 

pacientů je to průměrně 181 lékařů. Průměr OECD (Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj) je 345. Turecko tedy zaujímá poslední místo.   

Source: https://www.turksagliksen.org.tr/1-doktor-basina-dusen-hasta-sayisi-5635_3069.html 

 

 

6. SYSTÉM OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE 

Ošetřovatelská péče je soubor odborných činností zaměřených na prevenci, 

udržení, podporu a navrácení zdraví jednotlivců, rodin a osob, které mají společné 

prostředí.  

 

 POSTAVENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO OBORU  

První škola pro vzdělávání zdravotních sester v Turecku byla založena v roce 1925 

pod Červeným křížem. V roce 1960 otevřelo Ministerstvo zdravotnictví další odbornou 

školu. Škola poskytující vyšší vzdělání byla otevřena v roce 1955 při Ege University. 

Tato škola je první zdravotní školou univerzitního typu v Evropě i v Turecku.  

file:///D:/Turkey/www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do%3fistab_id=1612
https://www.turksagliksen.org.tr/1-doktor-basina-dusen-hasta-sayisi-5635_3069.html
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 Zdravotnické vzdělání je na tureckých univerzitách poskytováno v bakalářských, 

magisterských a doktorandských programech. Je jich celkem 133. 

Odborné vyšší školy nabízejí také vzdělávání porodních a zdravotních asistentů. 

Od roku 2007 je povolání sestry také mužskou profesí.  

Nárok na dovolenou je 20 dnů pro ty, kteří mají odpracováno méně než 10 let. Pro 

ostatní je to 30 dní ročně.  

Sestry mohou pracovat ve fakultních nemocnicích, státních nemocnicích, 

soukromých nemocnicích, pečovatelských domech, továrnách, školách, předškolních 

zařízeních apod.  

Mzda sester zaměstnaných v soukromém sektoru se může lišit. Mzda sester ve 

státních a fakultních zařízeních je určena podle tabulek pro pracující ve službách.  

Průměrná mzda je v rozmezí od 1 600 TL do 3 814 TL. 

Sestry mají 16hodinovou pracovní dobu buď od 08:00 do 16:00, nebo od 16:00 do 

08:00. 

I v této profesi je nebezpečí vyhoření z mnoha důvodů (mnoho odpracovaných 

hodin, mnoho pacientů, neadekvátní mzda, problémy v rodině apod.).  

Počet sester na 100 000 obyvatel je v rámci EU podle WHO 745. V Turecku je to 

141 sester, tedy nejnižší číslo.  
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 SOUČASNÝ KONCEPT OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V TURECKU  

Ošetřovatelský proces probíhá podle stanovených pravidel.  

Je zaznamenáván do počítače a je možné ho znovu hned vyhledat.  

 

 SYSTÉM POSKYTOVANÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE  

Ošetřovatelský proces je založen na systému NANDA, stanovení 

ošetřovatelských diagnóz a jejich zaznamenání do plánu péče. 

 

1.https://hemsirelersitesi.net/hemsirelik-tani-listesi/ 

2.https://www.medimagazin.com.tr/medimagazin/tr-turkiyede-hemsirelik-mesleginin-durumu-ve-hemsirelik-

mesleginin-gelisimi-icin-turk-hemsireler-derneginin-onerileri- 

3.https://www.google.com.tr/search?q=hemşirelik+mesleğinin+türkiyedeki+yeri&oq=hemşirelik+mesleğinin+tü

rkiyedeki+yeri&aqs=chrome..69i57.24476j0j8&sourceid=chro 

4.https://www.researchgate.net/publication/319109156_Derleme-

Review_HEMSIRELIK_SURECININ_EVRIMSEL_GELISIMI_HEMSIRELIK_SURECIEvolutionary_development_o

f_nursing_process [accessedAug 28 2018]. Meryem Türkan ERER, Meltem AKBAŞ,Gülay YILDIRIM 

5.http://www.journalagent.com/z4/vi.asp?pdir=tjob&plng=tur&un=TJOB-54264 

 2014; 1(2): 92-99 | DOI: 10.5505/tjob.2014.54264  Zehra Göçmen Baykara 

6.http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=745:hemrel-

yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33 

 

7. SPIRITUÁLNÍ PÉČE 

 

Cílem spirituální péče je poskytnout spirituální podporu pacientům, jejich rodinám 

a také samotným zdravotníkům.  

Spirituální péče se začala nabízet v nemocnicích od roku 1995. 
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Vykonavatelé spirituální péče by měli mít magisterský nebo doktorandský titul v 

oblasti psychologie, sociologie nebo teologie. Předtím, než začnou v nemocnici 

pracovat, absolvují 200 hodin speciální přípravy.  

 

KAYNAKLAR: 

1.https://www.researchgate.net/publication/290475642_PSIKOLOJIK_YARDIM_HIZMETLERI_BAGLAMIND

A_TURKIYE'DE_DINI_DANISMA_VE_REHBERLIK [accessedAug 29 2018]. 

2.Psikolojik Yardım Hizmetleri Bağlamında Türkiye’de Dinî Danışma ve Rehberlik 306 ,Ağılkaya Şahin, Zuhal,  

3.Danışmanlık: Teori  – Eğitim  –  Uygulama, Marmara  Üniversitesi  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü (Yayınlanmamış 

Doktora Tezi) İstanbul 2014. 

 

8. PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTŮ 

Zdravotní pojišťovny informují své klienty. Účastník zdravotního pojištění má 

rovněž oznamovací povinnost.  

 

 PRÁVA PACIENTŮ 

Právo na informace o svém zdravotním stavu, průběhu léčby, jejím trvání, 

alternativní formě léčby, možných komplikacích, rizikách v případě 

odmítnutí léčby a také informace o doporučených lécích. Všechny 

informace musí být podány co nejjednodušší a srozumitelnou formou.  

 

 POVINNOSTI PACIENTŮ  

Pacient je povinen pravdivě informovat lékaře o svém zdravotním stavu a 

anamnéze, dodržovat vnitřní řád daného zdravotnického zařízení, 

spolupracovat s ošetřujícím personálem, dodržovat smluvené objednané 

termíny, respektovat práva zaměstnanců, ostatních pacientů i návštěvníků, 

uhradit případné škody na majetku zdravotnického zařízení, které by způsobil. 

Je zodpovědný za případné následky v případě odmítnutí léčby.  

(Nařízení o právech pacientů z roku 1998 a z roku 2009). 

KAYNAKLAR 

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/kurumumuz 

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/adan-zye-genel-saglik-sigortasi-40085236 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131023-1.htm 

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131023-1.htm
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9. DENNÍ REŽIM V NEMOCNICÍCH A LŮŽKOVÝCH ZAŘÍZENÍCH 

 

  Hospitalizace pacienta je dokumentována elektronicky v centrálním systému. 

Denní režim začíná ráno v 7:00 ranní hygienou, další péčí a snídaní. Mezi    08.00-

09.00 probíhá ranní vizita. Odpolední vizita je mezi 17.00- 18.00. 

Propuštění pacienta probíhá po domluvě s lékařem, pacientem i jeho rodinou. 

Pacient je informován o následné stravě, lécích, případném cvičení a rehabilitaci.  

  

 

 

10. PRACOVNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ 

 STRUKTURA ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU 

Vedení (management) nemocnice tvoří ředitel, hlavní lékař a hlavní sestra. 

Zdravotnický tým tvoří lékaři, další profesionálové jako je nutriční terapeut, psycholog, 

sociální pracovník, farmaceut, zubní lékař. Dále ošetřovatelský tým sester a porodních 

asistentek, specialisté na operačním sále, anesteziolog, rentgenový laborant, 

pracovníci v laboratořích apod. 

  

 ZDRAVOTNICKÝ TÝM 

Specializované způsobilosti:   

 Sestra pro vzdělávání 

 Manažerka kvality 

 Sestry pro pacienty ve vybraných klinických oborech 

 Diabetická sestra apod.  
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 NELÉKAŘSKÉ PROFESE  

Management nemocnice, administrativní pracovníci, statistici, pomocný a 

bezpečnostní personál, imam apod.  

Principy a pravidla jsou daná jednotlivými odděleními. Úklidový tým je podřízen 

sestrám pro kontrolu infekčního prostředí. 

KAYNAKLAR 

1. https://www.saglik.gov.tr/TR,11041/yatakli-tedavi-kurumlarinda-yatan-hastalara-iliskin-uygulamalar-hakkinda-

genelge-2002-23.html 

2. http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=311:yatakli-tedavkurumlari-

letme-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33 

 

 

11. SPECIFICKÉ OBLASTI ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÉ 

PÉČE 

 PALIATIVNÍ PÉČE 

Paliativní péče je podpůrná péče pacientů v terminálním stádiu. Zaměřuje se hlavně 

na zmírnění bolesti.   

(81 zařízení s 4 001 lůžky).   

 

Paliativní péče, domácí péče, hospice  

 

Paliativní péče je poskytována v nemocnicích, v domácí péči a v soukromých centrech. 

Pro tureckou kulturu je typické, že o starší osoby pečují jejich potomci v domácím 

protředí. Přesto je nědy nutné využít i různých lůžkových zařízení.  

Kaynak: https://khgmozellikli.saglik.gov.tr/svg/palyatif.php 

 

 

Tým: 

Praktický či odborný lékař, sestra, administrativní pracovník, technický personál, 

psycholog, sociální pracovník, fyzioterapeut, nutriční specialista.  

 

EUTANÁZIE 

Eutanázie v Turecku není legální. Ačkoliv nebyla na toto téma vytvořena legislativa, 

ten, kdo by ji provedl, by byl odsouzen. 

 

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=311:yatakli-tedavkurumlari-letme-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=311:yatakli-tedavkurumlari-letme-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
https://khgmozellikli.saglik.gov.tr/svg/palyatif.php
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 SMRT 

Úmrtí se oznamuje na čísle 188. Protože je nutné vykonat pohřeb co nejdříve, 

poskytované služby jsou zdarma.  

Pokud dojde k úmrtí doma:  

Je zavolán lékař, který vystaví List o prohlídce zemřelého. 188 je číslo pohřební služby, 

která připraví vše k pohřbu. 

http://www.izmir.bel.tr/tr/CenazeIsle mleri/25/87 

 

Pokud dojde k úmrtí ve zdravotnickém zařízení:  

Smrt konstatuje lékař, který vystaví List o prohlídce zemřelého.  Na čísle 188 se zavolá 

pohřební služba.   

*zemřelý je oddělen od ostatních pacientů 

*oznámení o úmrtí sděluje rodině lékař 

*je zaznamenán čas a příčina úmrtí 

*je provedena hygiena, sundají se šperky  

*tělo je urovnáno, oči zatlačeny, zubní protéza vyjmuta 

*jsou odstraněny zavedené kanyly, katetry a obvazy 

*brada se podváže  

*označí se tělo (na hrudi, na lůžku)  

*identifikační kartička se umístí ještě na zápěstí nebo kotník 

*v určitých případech je přítomna policie a nařízena pitva – tělo je nedotknutelné 

*pokud zemřelý nemá příbuzné, pohřeb obstará obec 

*pozůstalí by měli obstarat tělo zemřelého a pohřbít nejdéle do 7 dnů 

*provede se rituální očista a pohřební obřad  

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Terminal%20D%C3%B6nemde%20Bak%C4%B1m.

pdf 

 

Pohřeb  

V Turecku se pohřbívá do hrobu. Existují hřbitovy pro muslimy i pro občany jiného 

vyznání.  

Kremace 

V Turecku nejsou krematoria. Kremace se tedy neprovádějí.   

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/410832 

 

 

http://www.izmir.bel.tr/tr/CenazeIsle%20mleri/25/87
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Terminal%20D%C3%B6nemde%20Bak%C4%B1m.pdf
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Terminal%20D%C3%B6nemde%20Bak%C4%B1m.pdf
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/410832
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 PITVA 

Jsou dva druhy pitvy  

1- zdravotní  

2- soudní  

Pitvu určuje zákon, nařizuje koroner. Na základě okolností 

může být rozhodnuto o provedení pitvy patologicko-anatomické 

(u pacientů, kteří zemřeli ve zdravotnickém zařízení), zdravotní 

a soudní. Pitva anatomická je vykonána, jestliže je vyjádřen 

písemný souhlas příbuzných. 

https://www.netdoktorum.net/haber/1771/otopsi-nedir-otopsi-nasil-yapilir-otopsi-cesitleri 

https://patoloji.gen.tr/tag/otopsi/ 

 

 TĚHOTENSTVÍ, POROD  

Těhotenské kontroly probíhají zdarma u lékařů ve státních nemocnicích a klinikách. 

Placené jsou v soukromých centrech a klinikách.  

http://ailehekimligi.gov.tr/ana-cocuk-sal/gebelik/297-gebe-zlemleri.html 

 

Výběr porodnice:  

V Turecku si rodička může vybrat porodnici. Často vede porod lékař, který provádí i 

kontroly v těhotenství. Žena absolvuje předporodní kurzy, které připravují na průběh 

těhotenství, porodu, šestinedělí i péči o miminko. Jsou organizovány porodnicemi i 

mateřskými centry. 

 

POROD 

K porodu si žena může vzít blízkou osobu (matka, sestra, tchyně, švagrová apod.). 

Přichází do porodnice obvykle ve chvíli, kdy má pravidelné kontrakce. Je v péči porodní 

asistentky. Je vyšetřena, uložena na pokoj, kde tráví první dobu porodní. Porod 

probíhá na porodním sále obvykle v poloze na zádech. Pokud je nekomplikovaný, vede 

ho porodní asistentka.  

Po porodu je miminko vyšetřeno pediatrem a přiloženo k prsu. Sestry pomáhají se 

zahájením laktace. Doprovázející osoba může zůstat se ženou i po porodu.  

V soukromých porodnicích si může žena zvolit, zda chce rodit císařským řezem.  

Po normálním porodu trvá hospitalizace obvykle 1 den, po císařském řezu 2 dny, 

pokud nedošlo ke komplikacím.  

https://www.netdoktorum.net/haber/1771/otopsi-nedir-otopsi-nasil-yapilir-otopsi-cesitleri
https://patoloji.gen.tr/tag/otopsi/
http://ailehekimligi.gov.tr/ana-cocuk-sal/gebelik/297-gebe-zlemleri.html
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https://gebe.com/sgk-ozel-hastanede-dogum-ucretini-karsiliyor-mu 

http://www.orhanelidh.gov.tr/kalite/kalite/dogum-hiz/pr/1.pdf 

Péče o novorozeně:  

Ještě na porodním sále je zhodnocen stav novorozence pediatrem podle tzv.  Apgar-

skóre v 1. a 5. minutě po porodu. Hodnotí se dýchání, tep srdce, svalové napětí, 

odpověď na podráždění. Pediatr také zkontroluje bříško, oči (antiseptikum) a ústní 

dutinu. Dítě je zváženo a změřeno. 

Odebere se vzorek krve k určení krevní skupiny a RH. Všechny děti dostávají po 

porodu 1 miligram vitaminu K (intramuskulárně – IM) a také první dávku B vakcíny. 

24 hodin po porodu se odebere krev z paty pro vyšetření fenylketonurie. Provede se 

ultrazvukové vyšetření kyčlí. Miminko má náramek se jménem matky, datem 

narození a číslem. Do složky je přidán otisk prstu.  

Žena má možnost požádat o odběr a uchování pupečníkové krve. Cena závisí na 

příslušné organizaci.   

Před propuštěním z porodnice se provede vyšetření sluchu a screening na 

kongenitální vrozenou kararaktu. Matka je informována o užití vitaminu D. Navštěvuje 

s dítětem pravidelně svého pediatra. Očkuje se podle očkovacího kalendáře. 

 

https://hthayat.haberturk.com/yazarlar/esra-demiroz/1030102-bebeginizin-ilk-saatleri 

http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/cekus/docs/8-%20temel_yenidogan_bakimi.pdf 

 

Další vyšetření: 

48 hodin po porodu, 15. den, 41. den, 2., 3., 4., 6., 9., 12. měsíc. Dále mezi 1. a 3. 

rokem každých 6 měsíců. Mezi 3.a 6.rokem jednou za rok.  

http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/aile_76119.pdf 

 

Očkování:  

I když je dítě registrováno u soukromého dětského lékaře, vztahuje se na něj očkovací 

povinnost 

Povinné očkování   

• Hep-B: Hepatitis B Vaccine 

•  BCG: Bacille-Calmette-Guerin (TB) Vaccine 

• DaBT – IPA – Hib: Diphtheria – záškrt, Pertussis - černý kašel, Tetanus, Inactive 

Polio, Hemophilus Influenza 

• KPA: Conjugated Pneumococcal Vaccine 

https://gebe.com/sgk-ozel-hastanede-dogum-ucretini-karsiliyor-mu
http://www.orhanelidh.gov.tr/kalite/kalite/dogum-hiz/pr/1.pdf
https://hthayat.haberturk.com/yazarlar/esra-demiroz/1030102-bebeginizin-ilk-saatleri
http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/cekus/docs/8-%20temel_yenidogan_bakimi.pdf
http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/aile_76119.pdf
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• KKK: Measles – spalničky, Rubella, Mumps – příušnice Vaccine 

• DaBT – IPA: Diphtheria, Pertussis, Tetanus, Inactivated Polio Type B Vaccine 

(Quadruple Combination Vaccine) 

• OPA: Oral Polio Vaccine (Polio) Vaccine 

• Td: Adult Type Diphtheria – Tetanus Vaccine 

• Hep-A: Hepatitis A Vaccine 

Další doporučené očkování (0-18 let): 

Rotavirus (RVA), abdT, abdT-IPA, Human Papilloma Virus, Influenza (FNA), 

Meningococcus (KMA4) 

https://www.asidunyasi.com/asi-takvimi/saglik-bakanligi-guncel 

 

 POTRAT 

Provádění interupcí je regulováno zákonem. Ukončení těhotenství na žádost matky je 

možné do 10. týdne. Výjimkou může být i pozdější potrat ze zdravotních důvodů – 

onemocnění matky, ohožení matky či plodu.  

https://guzelliksirlarim.org/kurtaj-fiyatlari/ 

http://www.kurtajrehberi.net/kurtaj_yasalari_maliyeti.htm 

 

 

 TRANSFÚZE 

Před transfúzí je třeba podepsat formulář s informacemi o krvi, důvodu transfúze, 

případně vedlejších účincích. Pokud není žadatel plnoletý, je třeba podpis obou 

rodičů.  (Při podpisu jen jedním z rodičů je třeba předložit souhlas druhého). 

http://www.atuder.org.tr/atuderData/Document/132201514201-KAN-TRANSFUZYONU.pdf 

 

DÁRCOVSTVÍ KRVE 

Před odběren vyplňuje dárce 4stránkový dotazník, kde odpovídá na řadu otázek ze 

soukromého života, uvede identifikační údaje a je provedeno vyšetření (puls, krevní 

tlak, váha).  

Dárce krve musí podstoupit tyto testy:  

 Anti-HIV (AIDS), Anti-HCV (Hepatitis C), HBsAg (Hepatitis B), Syphilis, určení krevní 

skupiny. Dárce má právo na soukromí a ochranu před zneužitím informací. Oblastní 

střediska odesílají krev do příslušných nemocnic. Dohled má organizace Červený kříž.  

https://www.asidunyasi.com/asi-takvimi/saglik-bakanligi-guncel
https://guzelliksirlarim.org/kurtaj-fiyatlari/
http://www.kurtajrehberi.net/kurtaj_yasalari_maliyeti.htm
http://www.atuder.org.tr/atuderData/Document/132201514201-KAN-TRANSFUZYONU.pdf
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Odmítnutí transfúze nebývá časté. Obvykle se jedná o pacienty, kteří jsou stoupenci 

církve Svědků Jehovových. V takových případech je vyžadován od příbuzných 

podpisem stvrzený nesouhlas.  

http://www.kanver.org/EKutuphane/KanaYapilanIslemler 

www.kanver.org/EKutuphane/sss 

http://www.kanver.org/sayfa/kan-hizmetleri/kan-bagisi-nasil-gerceklesir/52 

 

 TRANSPLANTACE, DAROVÁNÍ ORGÁNŮ  

 

V Turecku se úspěšně rozvíjí transplantační chirurgie.  

Transplantace orgánů a tkání jsou v Turecku organizovány protřednictvím 

Koordinačního střediska transplantací, které řídí regionální koordinační centra 

(geograficky 7 oblastí). Pacient, který je lékařem shledán jako vhodný příjemce, je 

čekatelem. Je zařazen do Národního registru osob. 

Dárce orgánu či tkáně může být osoba, u které byl proveden posmrtný odběr. Z 

náboženských důvodů tento způsob nebývá častý. Daleko častější je dárce živý 

(darování párového orgánu či tkáně). Výběr příjemce a dárce je posuzován s ohledem 

na stanovená kritéria, která jsou odlišná pro každý orgán. 

 

Transplantovány jsou: 

Ledviny, játra, srdce, plíce, slinivka a tenké střevo. Dále rohovka, kosti a kostní dřeň.  

 

Chirurgům na Středozemní Univerzitě v Antálii se úspěšně daří realizovat 

transplantace ledvin nekompatibilních dárců a příjemců.   

 (1)http://www.kalpnakli.net/ulusal-organ-ve-doku-nakli-koordinasyon-sistemi/ 

(2)http://www.bobreknakli.info/faydali-bilgiler/kadavra-listesine-girmek 

(3)http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/iste-en-cok-organ-nakli-yapan-ekip-9017601 

 

 

Prof. Dr. Mehmet Haberal, prezident World Organ Transplant Association provedl 3. 

listopadu 1975 první transplantaci.  

http://www.kanver.org/EKutuphane/KanaYapilanIslemler
http://www.kanver.org/EKutuphane/sss
http://www.kanver.org/sayfa/kan-hizmetleri/kan-bagisi-nasil-gerceklesir/52
http://www.kalpnakli.net/ulusal-organ-ve-doku-nakli-koordinasyon-sistemi/
http://www.bobreknakli.info/faydali-bilgiler/kadavra-listesine-girmek
http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/iste-en-cok-organ-nakli-yapan-ekip-9017601
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Prof. Dr. Mehmet Haberal se stal prezidentem po kolegovi Dr. Nancy Ascher z USA v 

Madridu na 27. mezinárodním kongresu 03.07.2018. 

V roce 1990 provedl M. Haberal transplantaci jater a ledvin. 

http://www.mehmethaberal.com.tr/anasayfa.php 

http://www.mehmethaberal.com.tr/anasayfa.php

