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

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


 

I. VŠEOBECNÁ ČÁST 

1. CHARAKTERISTIKA ZEMĚ 

GEOGRAFIE 
 
 
 
 
 
 
 

Turecko je mostem mezi Asií a Evropou. Jeho břehy omývá Středozemní, Egejské 

a Černé moře. 

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

C e l k o v á  r o z l o h a  č i n í  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.  

 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.  

  

 
 ČASOVÁ A KLIMATICKÁ PÁSMA 

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

následek podnební diverzitu. V zemi se nachází 4 podnební pásma: kontinentální, 

středozemní, marmarské a černomořské.   
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 DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 

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. 

 

 
2. HISTORIE ZEMĚ 

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

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

Urartu.  

Osmanská říše trvala od 1299 d o 1922. B y l a  m u s l i m s k ý m  s t á t e m  s  

t u r e c k ý m i  t r a d i c e m i .  C e l k e m  s e  v  n í  v y s t ř í d a l o  36 sultánů. 

Obrázek ukazuje osmanskou říši od počátků až po rozkvět. 
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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. 

 

4. EKONOMIKA 
 
 

 
 MĚNA 

 

 

Tureckou měnou je turecká lira. 

Centrální banka Turecké republiky je odpovědná hlavně za měnové otázky, 

regulaci směnných kurzů a zajištění oběhu bankovek. 

 

 SOCIÁLNÍ PODPORA, DŮCHODY 

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.  
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 TYPICKÉ TURECKÉ 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. 

 

5. NÁBOŽENSTVÍ, ETNIKA, MENŠINY 

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

ustanoven úřad pro náboženské záležitosti.  

 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. 

 

6. SVÁTKY A TRADICE 

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

úřady a státní instituce zavřené. 

1. leden – Nový rok 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



 

7. FAMILY 

Nuclear family in Republic of Turkey is consisted of mother, father and children. In 

the extended family, there are usually grandparents. Extended families are usually 

seen in rural areas, in towns and villages. 

In  the  traditional  Turkish  family,  the  marriage  is  completed  with  official  marriage 

and the religious marriage after it 

 

MARRIAGE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marriages in the Republic of Turkey are in two ways. Official and religious. After 

the official ceremony the married couple is given a marriage certificate. 

Religious marriage is not legal and suitable without a marriage certificate. After the 

ceremony,  the  groom  and  the  bride's  relatives  will  also  attend  the  wedding 

ceremony.  At  the  wedding  you  can  enjoy  music,  food  and  dance  until  late.  The 

number  of  guests  varies.  The  type  of  entertainment  at  the  wedding  varies 

according to the region. The style of the wedding in the west of the country and the 

style of the wedding in the east are different, traditions and customs are effective 

here. 

When the reasons for divorce of at least one divorced individuals are examined 

cause  of  divorce  in  Turkey  with  50.9%  uncaring  and  irresponsibility.  This  is 

followed by the inability to provide economic livelihood with 30.2% and with 24.3% 

of the spouses against their families. 

 

1. květen – Den práce 

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  

Připomíná vznik republiky roku 1923  

 
Dále se slaví dva náboženské svátky. Jde o svátky muslimské: 
 

Konec Ramadanu, který trvá 3dny. V té době maj í  úřady i  ško ly vo lno.  

Eid al-adha, další muslimský svátek, trvá 4 dny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ramadan 

Svátek uctění chudých a hladových lidí. 

Trvá 30 dní a na konci je třídenní 

slavnost. 

 
Eid-al-Adha 

Svátek oběti. Lidé se dělí o maso ovce 

a jiných zvířat. Trvá 4 dny. 
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7.  RODINA 

 PÉČE O DÍTĚ: 

Podle článku 233 tureckého trestního zákoníku může být: 

 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 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. 

 

8. ŽIVOTNÍ STYL ZEMĚ 

 

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. 

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. 
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 VZDĚLÁNÍ 

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.  

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

stupně a 4 roky střední školy všeobecné či odborné.  

 

 

 

 

 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.  

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. 
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 SPECIFIKA KOMUNIKACE 

 
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. 

 

 

 
 

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

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. 

 

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. 
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 TURECKÉ JÍDLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SNÍDANĚ JÍDLO 

 

Turecká kuchyně má kořeny v kuchyni Střední Asie a je ovlivněna kuchyní 

středomořskou.  

Jednotlivé oblasti mají svou regionální kuchyni. 

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

dolma (plněné vinné listy nebo papriky), koláče, s m a že n á  j á t r a  p o  

a l b á n s k u . Dále následuje maso nebo ryba.  K tomu se j í  rýže a  

chléb.  Sa lát  se nejčastěj i  p ř ipravuje z ra jčat ,  okurky,  pet rže le,  

cibu le, o l ivového ole je  a c i t rónové šťávy.  Nejčastějš ím druhem 

masa je jehněčí př ipravované na způsob “ shish kebab” (kousky 

kořeněného masa na špízi) i jinak. 

 

  

 MENTALITA 

 

Charakteristickými vlastnostmi Turků je pracovitost, čestnost, tolerance, 

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

tradicím a víře.  

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.                              
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Pilknik 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. 

Letní dobolené 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.  

 

V Turecku je 81 velkých měst: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ankara je hlavním městem Istanbul je největším městem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Křesťané věří, že hora Ararat je místem 
přistání Noemovy archy. 

Měsíční písečná krajina 
(Fairy chimneys) 
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Bursa Çanakkale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mardin Bolu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Batman Trabzon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diyarbakır Antalya je jižní turistickou 

destinací 

 

SPORT: Tradičními sporty je “olejový zápas”, hod oštěpem, lukostřelba a jízda na 

koni. Populární je take fotbal, basketbal, volejbal, vzpírání a zápas.  
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ZDRAVOTNÍ PÉČE 

 V TURECKU 
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1. ZDRAVOTNICKÝ SYSTÉM 

 PRINCIPY 

Poskytování zdravotní péče je garantováno Ústavou Turecka. Všechny 

zdravotnické instituce jsou kontrolovány Ministerstvem zdravotnictví.  

 

 FINANCOVÁNÍ 

VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (GHI – GSS) 

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”.  

 

FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ INSTITUCE (SSI 

– SGK) 

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 

 

 POJISTNÉ 

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

a zaměstnavatel hradí 7,5 %.  
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2. ORGANİZACE SYSTÉMU ZDRAVOTNÍ PÉČE V TURECKU 

POSKYTOVATELÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE 

I. Státní zdravotnická zařízení 

II. Soukromá zdravotnická zařízení 

III. Lékárny 

 

I. 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. 

 
Terciální péče: 

Fakultní nemocnice a výzkumné ústavy, soukromé kliniky pod Ministerstvem 

zdravotnictví, fakulty dentálního lékařství, Bezm-iÂlemValide Sultan Foundation 

Güreba Education and Research Hospital. 

 
II. SOUKROMÁ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ 

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

hrazena státem.   
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III. LÉKÁRNY 

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. 

 

 ZDRAVOTNÍ TURISTIKA V TURECKU 

V Turecku je 48 zdravotnických center na mezinárodním úrovni.  

 

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.    

 

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 pacientům v těchto 

případech: 

 
 

 V případě válečného stavu, katastrof, hladomoru apod.  

 Zahraniční studenti v Turecku 
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 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 

 

UPRCHLÍCI V TURECKU  

Podle údajů z roku 2018 je v Turecku asi 4 miliony uprchlíků ze Sýrie. 

Turecko jim poskytuje základní zdravotní péči zdarma. 

 

 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 

112 je číslo záchranné služby, která je zdarma. 

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.  

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) 

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. 
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UMKE (Národní záchranný tým) 

Je organizace disponující zdravotnickým vybavením a školeným personálem. 

 

3. 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. 

 

 PEČOVATELSKÉ DOMY 

V Turecku existují státní i soukromé pečovatelské domy. Jsou kontrolované 

státem. Dále existují domy seniorů a rehabilitační centra. 

 

 

4. 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.  
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5. SYSTÉM OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE 

 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. 

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.  
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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 16ti hodinovou 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.  

 

 SOUČASNÝ KONCEPT OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V TURECKU  

Ošetřovatelský proces probíhá podle stanovených pravidel.  

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

 

6. SYSTÉM POSKYTOVANÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE 

Ošetřovatelský proces je založen na systému NANDA, stanovení 

ošetřovatelských diagnóz a jejich zaznamenání do plánu péče.  
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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. 

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.  

 
 
 
 
 
 
 

 
8. PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTŮ 

 
 PRÁVA PACIENTŮ 

 

Právo na informace o:  

a) svém zdravotním stavu,  

b) průběhu léčby,  

c) jejím trvání,  

d) alternativní formě léčby,  

e) možných komplikacích,  

f) rizicích v případě odmítnutí léčby,  

g) informace o doporučených lécích.  

Všechny informace musí být podány co nejjednodušší a srozumitelnou 

formou.  
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 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). 

 

 

9. DENNÍ REŽIM V NEMOCNICÍCH 
 

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.   
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10. PRACOVNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ, LÉKAŘSKÉ A 

NELÉKAŘSKÉ PROFESE 

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. 

 

 STRUKTURA OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU 
 

Všeobecné sestry mohou disponovat specializovanou způsobilostí, např.: 

 Sestra pro vzdělávání 

 Manažerka kvality 

 Sestra pro pacienty ve vybraných klinických oborech 

 Diabetická sestra apod.  

 

 

 

 SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘSKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

Principy a pravidla jsou daná jednotlivými odděleními. Úklidový tým je 

podřízen sestrám pro kontrolu infekčního prostředí. 
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11. SPECIFICKÉ OBLASTI ZDRAVOTNÍ A 
OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE 

 PALIATIVNÍ PÉČE 

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

hlavně na zmírnění bolesti.  

Paliativní péče, domácí péče, hospic 

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

centrech.  

 EUTANÁZIE 

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

legislativa, ten, kdo by ji provedl, by byl odsouzen. 

 SMRT 

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

poskytované služby jsou zdarma.  

 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. 

 

 PITVA  

Jsou dva druhy:  

 zdravotní 

 soudní  

 

 TĚHOTENSTVÍ A POROD 

Těhotenské kontroly probíhají zdarma u lékařů ve státních nemocnicích a 

klinikách. Placené jsou v soukromých centrech a klinikách.  
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Výběr porodnice 

V Turecku si rodička může vybrat porodnici. Po normálním porodu trvá 

hospitalizace obvykle 1 den, po císařském řezu 2 dny, pokud nedošlo ke 

komplikacím.  

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. 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.  

 

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 
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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) 

 

 POTRAT 

Ukončení těhotenství na žádost matky je možné do 10. týdne. (Výjimkou 

může být i pozdější potrat ze zdravotních důvodů).  

 

 TRANSFÚZE 

Před transfúzí je třeba podepsat formulář. Pokud není žadatel plnoletý, je 

třeba podpis obou rodičů.  

 

 DÁRCOVSTVÍ KRVE 
 

Dárce krve musí podstoupit tyto testy: 

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

určení krevní skupiny. 

 

 TRANSPLANTACE, DAROVÁNÍ ORGÁNŮ 
 

V Turecku se úspěšně rozvíjí transplantační chirurgie.  

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.  
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