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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

1. Το όφελος των πολιτών από τις υπηρεσίες υγείας στην Τουρκία είναι εγγυημένο 

από το Σύνταγμα της Τουρκικής Δημοκρατίας.  

Σωστό / Λάθος 

2. Η γενική ασφάλιση υγείας στην Τουρκία είναι ένα ασφαλιστικό σύστημα που 

καλύπτει όλο το εργατικό δυναμικό της χώρας είτε εργάζονται είτε είναι άνεργοι.  

Σωστό / Λάθος 

3. Όλοι οι θεσμοί και οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών υγείας στην Τουρκία 

εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Σωστό / Λάθος 

4. Στην Τουρκία, τα εξαρτημένα άτομα εργαζομένων δεν καλύπτονται μέσω της 

γενικής ασφάλισης υγείας. Σωστό / Λάθος 

5. Στην Τουρκία, άτομα που δεν εργάζονται πρέπει να πληρώσουν τα ασφάλιστρά 

τους ώστε να ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από το κράτος. 

Αυτοί που δεν έχουν καμία εργασία πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο εισοδήματος 

για να προσδιοριστεί το ποσό ασφαλίστρου προς πληρωμή.  Σωστό / Λάθος 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

1. Ποια είναι τα ονόματα παρόχων υπηρεσιών υγείας στην Τουρκία; Συμπληρώστε 

2. Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης ταξινομούνται σε πρωτογενείς, 

δευτεροβάθμιες και τριτογενείς υπηρεσίες από το νόμο από το Υπουργείο Υγείας. 

Ποιο από τα παρακάτω είναι ένας από τους κύριους παρόχους υγειονομικής 

περίθαλψης στην Τουρκία; 

a)  Οικογενειακοί ιατροί β) κρατικά νοσοκομεία γ) πανεπιστημιακά νοσοκομεία 

3. Ποιος από τους ακόλουθους είναι δευτεροβάθμιος πάροχος υγείας στην Τουρκία; 

a) Εκπαιδευτικά ερευνητικά νοσοκομεία  β) Περιφερειακά γενικά νοσοκομεία 

γ) Κέντρο φροντίδας μητέρας παιδιού και οικογενειακού προγραμματισμού  



 
 

2 
 

4. Το κράτος πληρώνει συνεισφορά για ασθενείς που θέλουν να επωφεληθούν από 

ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας.  Σωστό / Λάθος 

5. Τα φαρμακεία μεταδίδουν τα μερίδια συμμετοχής τους σε κρατικούς θεσμούς και 

ενεργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ ασθενούς και κρατικών θεσμών.  Σωστό / Λάθος 

6. Ποια επιλογή είναι σωστή αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής σε συνταγές 

φαρμάκων στα φαρμακεία; 

a) Συνεισφορά φαρμάκων για συνταξιούχους 10%  

Συνεισφορά φαρμάκων για εργαζόμενους 20% 

β) Συνεισφορά φαρμάκων για συνταξιούχους 20%  

Συνεισφορά φαρμάκων για εργαζόμενους 10% 

γ) Συνεισφορά φαρμάκων για συνταξιούχους 1%  

Συνεισφορά φαρμάκων για εργαζόμενους 2% 

7. Στην Τουρκία, μέσα σε πόσες μέρες πρέπει να πάρουν οι ασθενείς τα φάρμακά 

τους από την ημερομηνία της συνταγής; 

a) 2                                        β) 3                             γ) 4 

8. Ποιος είναι ο αριθμός των κρατικών, ιδιωτικών και πανεπιστημιακών 

νοσοκομείων που λειτουργούν με διεθνή πρότυπα στην Τουρκία; 

a)  38                                       β) 48                          γ) 28 

9. Ποιο από τα ακόλουθα δεν ισχύει για διεθνείς ασθενείς στην Τουρκία; 

a) Όσοι έρχονται ως τουρίστες αλλά εκδηλώνουν προβλήματα υγείας στην Τουρκία 

μπορούν να απευθυνθούν σε κρατικούς και ιδιωτικούς παρόχους υγειονομικής  

φροντίδας. 

β) Δεν υπάρχουν μονάδες για διεθνείς ασθενείς στα νοσοκομεία της Τουρκίας. 
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γ) Διεθνείς ασθενείς που αιτούνται υπηρεσίες υγείας σε κρατικά νοσοκομεία 

μπορούν να λάβουν προκαταβολή ενός ορισμένου ποσού από το εκτιμώμενο κόστος 

φροντίδας πριν αρχίσει η θεραπεία.  

10. Για διεθνείς ασθενείς, υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας σε υπηρεσίες 

υγείας είναι διαθέσιμες 24 ώρες τη μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, μέσω της διεθνούς 

τηλεφωνικής γραμμής στήριξης 444 47 28. Ποια από τις ακόλουθες γλώσσες δεν 

συμπεριλαμβάνεται στην υπηρεσία; 

a) Αγγλικά                          β) Ρωσικά                     γ) Ισπανικά 

 

11. Ποιο από τα ακόλουθα δεν είναι αλήθεια στο πλαίσιο των επειγουσών υπηρεσιών 

υγείας για διεθνείς ασθενείς στην Τουρκία; 

a) Οι επείγουσες ιατρικές υπηρεσίες και επείγουσες διακομιδές αλλοδαπών 

ασθενών χρεώνονται. 

β) Όσοι βρίσκονται στη χώρα για σπουδές, άσκηση, προγράμματα κατάρτισης και τα 

εξαρτημένα τους πρόσωπα, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους πρέπει να 

πληρώσουν συγκεκριμένο τέλος για να επωφεληθούν υπηρεσιών υγείας. 

   γ) Η τιμή που πρέπει να πληρώσουν οι διεθνείς ασθενείς για υγειονομική φροντίδα 

καθορίζεται από το Υπουργείο Υγείας με συγκεκριμένο τιμοκατάλογο. 

12. Όλες οι βασικές δαπάνες υγείας των Σύριων προσφύγων στην Τουρκία, 

συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, καλύπτονται από το κράτος δωρεάν.  Σωστό / 

Λάθος 

13. Η επείγουσα υπηρεσία 112 στην Τουρκία είναι είδος υπηρεσίας υγείας που 

παρέχει υπηρεσίες εκτός από επείγουσες καταστάσεις και είναι δωρεάν.  Σωστό / 

Λάθος 

14. Οι επείγουσες υπηρεσίες στην Τουρκία εξυπηρετούν ανάλογα με το βαθμό 

επείγοντος προβλήματος υγείας του ασθενούς, με κόκκινο, πράσινο και κίτρινο 

επίπεδο. 

Ποιο από τα 3 επίπεδα χρεώνεται; 
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α) Κόκκινο                      β) Πράσινο                 γ) Κίτρινο 

15. Οι ασθενείς στην Τουρκία δεν έχουν δικαίωμα επιλογής ιατρού και νοσοκομείου.   

Σωστό / Λάθος  

16. Γράψτε τα ονόματα των εθνικών οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες υγείας. 

17. Ποιο είναι το όνομα του εθνικού οργανισμού που παρέχει υπηρεσίες υγείας και 

υλικά όπως: τρόφιμα, ρουχισμό, σκηνές, τόσο στην Τουρκία όσο και στο εξωτερικό 

σε συνθήκες πολέμου, σεισμού, επιδημιών, πυρκαγιάς κτλ; 

a) UMKE                             β) Kızılay                              γ) WHO 

18. Ποιο είναι το όνομα του εθνικού οργανισμού που διαθέτει επαρκή ιατρικό 

εξοπλισμό και υγειονομικό προσωπικό με δεξιότητες για παρέμβαση σε μια περιοχή 

καταστροφής στην Τουρκία; 

a) Kızılay                              β) UNICEF                            γ) UMKE 

19. Η Τουρκία είναι μέλος του ΠΟΥ/WHO.   Σωστό / Λάθος 

20. Ο κανονισμός για τις κατ’ οίκον υπηρεσίες υγείας στην Τουρκία εκδόθηκε το 

2005 και παρέχονται χωρίς χρέωση σε όσους τις έχουν ανάγκη. Σωστό / Λάθος 

21. Ποιοί από τους ακόλουθους δεν συμπεριλαμβάνονται στα άτομα που μπορούν να 

επωφεληθούν από τις υπηρεσίες υγείας κατ’ οίκον; 

a) Όλοι οι ασθενείς διεγνωσμένοι με καρκίνο. 

β) Άτομα που δεν μπορούν να καλύψουν τις ειδικές τους ανάγκες (Alzheimer, άνοια, 

παράλυση κτλ) 

γ) Ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία λόγω χρόνιας νόσου. 

22. Η κατ’οίκον υπηρεσία υγείας σε κάθε επαρχία της Τουρκίας παρέχεται από 

κρατικά νοσοκομεία.  Σωστό / Λάθος 

23. Η Νοσηλευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η πρώτη που άνοιξε σε 

πανεπιστημιακό επίπεδο τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Τουρκία. 
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Σωστό / Λάθος  

24. Η νοσηλευτική εκπαίδευση στην Τουρκία παρέχεται από πανεπιστήμια σε 

επίπεδο βασικού πτυχίου, μεταπτυχιακού και διδακτορικού; 

Σωστό / Λάθος  

25. Στα τεχνικά λύκεια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, παρέχεται εκπαίδευση 

για βοηθούς νοσηλευτές, βοηθούς μαίες και υγειονομικούς τεχνικούς. 

 Σωστό / Λάθος 

26. Ανάλογα με τα χρόνια εργασίας, πόσες μέρες είναι η ετήσια άδεια των 

νοσηλευτών που εργάζονται σε κρατικούς φορείς στην Τουρκία; 

 1- 10 έτη----------------- μέρες 

 11 έτη ή περισσότερο ----------------- μέρες 

27. Οι χώροι εργασίας των νοσηλευτών είναι: πανεπιστημιακά νοσοκομεία, κρατικά 

νοσοκομεία, ιδιωτικά νοσοκομεία, δομές ηλικιωμένων/φροντίδας, εργοστάσια/χώροι 

εργασίας, σχολεία και νηπιαγωγεία. 

 Σωστό / Λάθος 

28. Ο μισθός των νοσηλευτών στην Τουρκία κυμαίνεται από 1600 - 3814 TL. 

 Σωστό / Λάθος 

29. Με βάση τον ΠΟΥ/WHO (World Health Organization), ο αριθμός εν ενεργεία 

νοσηλευτών που εργάζονται σε χώρες της ΕΕ είναι 745 ανά 1000.000, ενώ ο 

αριθμός στην Τουρκία είναι 145 (ο χαμηλότερος μέσος όρος στην Ευρώπη). 

 Σωστό / Λάθος 

30. Στην Τουρκία η εφαρμογή της νοσηλευτικής διαδικασίας είναι υποχρεωτική 

βάσει νομοθεσίας; 

 Σωστό / Λάθος 

31. Η νοσηλευτική διαδικασία καταγράφεται σε περιβάλλον Η/Υ; 

Σωστό / Λάθος  

32. Χρειάζεται χρόνος για να εντοπιστεί το αρχείο νοσηλευτικής διαδικασίας; 

Σωστό / Λάθος  

33. Από πότε προσφέρεται πνευματική φροντίδα στα νοσοκομεία της Τουρκίας; 
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A) 1995                                 B) 2010                                               Γ) 2015 

34. Ο σκοπός της πνευματικής φροντίδας στην Τουρκία είναι η παροχή πνευματικής 

στήριξης στους ασθενείς και τους συγγενείς τους. 

Σωστό / Λάθος  

35. Πόσο διαρκεί η υποχρεωτική εκπαίδευση στην Τουρκία; 

A) 4 έτη                        B) 8 έτη                                            Γ) 12 έτη 

36. Η Τουρκική γλώσσα είναι μια από τις σπάνιες γλώσσες του κόσμου που γράφεται 

ακριβώς όπως προφέρεται. 

Σωστό / Λάθος  

37. Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Τουρκικής Δημοκρατίας, η θρησκευτική 

εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και εποπτεύεται από το κράτος σε ιδρύματα 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Σωστό / Λάθος  

38. Οικονομικά αδύναμες οικογένειες, ηλικιωμένοι και θύματα πολέμου λαμβάνουν 

κρατική στήριξη. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν κρατική στήριξη ανάλογα με 

τον αριθμό των παιδιών τους. 

Σωστό / Λάθος  

39. Ποιες είναι οι απαιτήσεις για μια ανάδοχο οικογένεια στην Τουρκία; 

A) Να είναι πολίτες της Τουρκίας. 

B) Να έχουν τουλάχιστον αποφοιτήσει από δημοτικό σχολείο. 

Γ) Να έχουν ηλικία 25-50 ετών. 

Δ) Όλα τα ανωτέρω 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

1. Το όφελος των πολιτών από τις υπηρεσίες υγείας στην Τουρκία είναι εγγυημένο 

από το Σύνταγμα της Τουρκικής Δημοκρατίας.  

Σωστό / Λάθος 

2. Η γενική ασφάλιση υγείας στην Τουρκία είναι ένα ασφαλιστικό σύστημα που 

καλύπτει όλο το εργατικό δυναμικό της χώρας είτε εργάζονται είτε είναι άνεργοι.  

Σωστό / Λάθος 

3. Όλοι οι θεσμοί και οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών υγείας στην Τουρκία 

εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Σωστό / Λάθος 

4. Στην Τουρκία, τα εξαρτημένα άτομα εργαζομένων δεν καλύπτονται μέσω της 

γενικής ασφάλισης υγείας. Σωστό / Λάθος 

5. Στην Τουρκία, άτομα που δεν εργάζονται πρέπει να πληρώσουν τα ασφάλιστρά 

τους ώστε να ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από το κράτος. 

Αυτοί που δεν έχουν καμία εργασία πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο εισοδήματος 

για να προσδιοριστεί το ποσό ασφαλίστρου προς πληρωμή.  Σωστό / Λάθος 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

1. Ποια είναι τα ονόματα παρόχων υπηρεσιών υγείας στην Τουρκία; Συμπληρώστε 

Κρατικοί και Ιδιώτες πάροχοι και Φαρμακεία 

2. Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης ταξινομούνται σε πρωτογενείς, 

δευτεροβάθμιες και τριτογενείς υπηρεσίες από το νόμο από το Υπουργείο Υγείας. 

Ποιο από τα παρακάτω είναι ένας από τους κύριους παρόχους υγειονομικής 

περίθαλψης στην Τουρκία; 

a)  Οικογενειακοί ιατροί β) κρατικά νοσοκομεία γ) πανεπιστημιακά νοσοκομεία 

3. Ποιος από τους ακόλουθους είναι δευτεροβάθμιος πάροχος υγείας στην Τουρκία; 
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a) Εκπαιδευτικά ερευνητικά νοσοκομεία  β) Περιφερειακά γενικά νοσοκομεία 

γ) Κέντρο φροντίδας μητέρας παιδιού και οικογενειακού προγραμματισμού  

4. Το κράτος πληρώνει συνεισφορά για ασθενείς που θέλουν να επωφεληθούν από 

ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας.  Σωστό / Λάθος 

5. Τα φαρμακεία μεταδίδουν τα μερίδια συμμετοχής τους σε κρατικούς θεσμούς και 

ενεργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ ασθενούς και κρατικών θεσμών.  Σωστό / Λάθος 

6. Ποια επιλογή είναι σωστή αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής σε συνταγές 

φαρμάκων στα φαρμακεία; 

a) Συνεισφορά φαρμάκων για συνταξιούχους 10%  

Συνεισφορά φαρμάκων για εργαζόμενους 20% 

β) Συνεισφορά φαρμάκων για συνταξιούχους 20%  

Συνεισφορά φαρμάκων για εργαζόμενους 10% 

γ) Συνεισφορά φαρμάκων για συνταξιούχους 1%  

Συνεισφορά φαρμάκων για εργαζόμενους 2% 

7. Στην Τουρκία, μέσα σε πόσες μέρες πρέπει να πάρουν οι ασθενείς τα φάρμακά 

τους από την ημερομηνία της συνταγής; 

b) 2                                        β) 3                             γ) 4 

8. Ποιος είναι ο αριθμός των κρατικών, ιδιωτικών και πανεπιστημιακών 

νοσοκομείων που λειτουργούν με διεθνή πρότυπα στην Τουρκία; 

a)  38                                       β) 48                          γ) 28 

9. Ποιο από τα ακόλουθα δεν ισχύει για διεθνείς ασθενείς στην Τουρκία; 

a) Όσοι έρχονται ως τουρίστες αλλά εκδηλώνουν προβλήματα υγείας στην Τουρκία 

μπορούν να απευθυνθούν σε κρατικούς και ιδιωτικούς παρόχους υγειονομικής  

φροντίδας. 
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β) Δεν υπάρχουν μονάδες για διεθνείς ασθενείς στα νοσοκομεία της Τουρκίας. 

γ) Διεθνείς ασθενείς που αιτούνται υπηρεσίες υγείας σε κρατικά νοσοκομεία 

μπορούν να λάβουν προκαταβολή ενός ορισμένου ποσού από το εκτιμώμενο κόστος 

φροντίδας πριν αρχίσει η θεραπεία.  

10. Για διεθνείς ασθενείς, υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας σε υπηρεσίες 

υγείας είναι διαθέσιμες 24 ώρες τη μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, μέσω της διεθνούς 

τηλεφωνικής γραμμής στήριξης 444 47 28. Ποια από τις ακόλουθες γλώσσες δεν 

συμπεριλαμβάνεται στην υπηρεσία; 

b) Αγγλικά                          β) Ρωσικά                     γ) Ισπανικά 

 

11. Ποιο από τα ακόλουθα δεν είναι αλήθεια στο πλαίσιο των επειγουσών υπηρεσιών 

υγείας για διεθνείς ασθενείς στην Τουρκία; 

α) Οι επείγουσες ιατρικές υπηρεσίες και επείγουσες διακομιδές αλλοδαπών 

ασθενών χρεώνονται. 

β) Όσοι βρίσκονται στη χώρα για σπουδές, άσκηση, προγράμματα κατάρτισης και τα 

εξαρτημένα τους πρόσωπα, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους πρέπει να 

πληρώσουν συγκεκριμένο τέλος για να επωφεληθούν υπηρεσιών υγείας. 

   γ) Η τιμή που πρέπει να πληρώσουν οι διεθνείς ασθενείς για υγειονομική φροντίδα 

καθορίζεται από το Υπουργείο Υγείας με συγκεκριμένο τιμοκατάλογο. 

12. Όλες οι βασικές δαπάνες υγείας των Σύριων προσφύγων στην Τουρκία, 

συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, καλύπτονται από το κράτος δωρεάν.  Σωστό / 

Λάθος 

13. Η επείγουσα υπηρεσία 112 στην Τουρκία είναι είδος υπηρεσίας υγείας που 

παρέχει υπηρεσίες εκτός από επείγουσες καταστάσεις και είναι δωρεάν.  Σωστό / 

Λάθος 

14. Οι επείγουσες υπηρεσίες στην Τουρκία εξυπηρετούν ανάλογα με το βαθμό 

επείγοντος προβλήματος υγείας του ασθενούς, με κόκκινο, πράσινο και κίτρινο 

επίπεδο. 
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Ποιο από τα 3 επίπεδα χρεώνεται; 

A) Κόκκινο                      β) Πράσινο                 γ) Κίτρινο 

15. Οι ασθενείς στην Τουρκία δεν έχουν δικαίωμα επιλογής ιατρού και νοσοκομείου.   

Σωστό / Λάθος  

16. Γράψτε τα ονόματα των εθνικών οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες υγείας. 

1- Kızılay (Red Crescent) 2- UMKE (National Medical Rescue Team) 

17. Ποιο είναι το όνομα του εθνικού οργανισμού που παρέχει υπηρεσίες υγείας και 

υλικά όπως: τρόφιμα, ρουχισμό, σκηνές, τόσο στην Τουρκία όσο και στο εξωτερικό 

σε συνθήκες πολέμου, σεισμού, επιδημιών, πυρκαγιάς κτλ; 

a) UMKE                             β) Kızılay                              γ) WHO 

18. Ποιο είναι το όνομα του εθνικού οργανισμού που διαθέτει επαρκή ιατρικό 

εξοπλισμό και υγειονομικό προσωπικό με δεξιότητες για παρέμβαση σε μια περιοχή 

καταστροφής στην Τουρκία; 

a) Kızılay                              β) UNICEF                            γ) UMKE 

19. Η Τουρκία είναι μέλος του ΠΟΥ/WHO.   Σωστό / Λάθος 

20. Ο κανονισμός για τις κατ’ οίκον υπηρεσίες υγείας στην Τουρκία εκδόθηκε το 

2005 και παρέχονται χωρίς χρέωση σε όσους τις έχουν ανάγκη. Σωστό / Λάθος 

21. Ποιοί από τους ακόλουθους δεν συμπεριλαμβάνονται στα άτομα που μπορούν να 

επωφεληθούν από τις υπηρεσίες υγείας κατ’ οίκον; 

a) Όλοι οι ασθενείς διεγνωσμένοι με καρκίνο. 

β) Άτομα που δεν μπορούν να καλύψουν τις ειδικές τους ανάγκες (Alzheimer, άνοια, 

παράλυση κτλ) 

γ) Ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία λόγω χρόνιας νόσου. 

22. Η κατ’οίκον υπηρεσία υγείας σε κάθε επαρχία της Τουρκίας παρέχεται από 

κρατικά νοσοκομεία.  Σωστό / Λάθος 
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23. Η Νοσηλευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η πρώτη που άνοιξε σε 

πανεπιστημιακό επίπεδο τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Τουρκία. 

Σωστό / Λάθος  

24. Η νοσηλευτική εκπαίδευση στην Τουρκία παρέχεται από πανεπιστήμια σε 

επίπεδο βασικού πτυχίου, μεταπτυχιακού και διδακτορικού; 

Σωστό / Λάθος  

25. Στα τεχνικά λύκεια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, παρέχεται εκπαίδευση 

για βοηθούς νοσηλευτές, βοηθούς μαίες και υγειονομικούς τεχνικούς. 

 Σωστό / Λάθος 

26. Ανάλογα με τα χρόνια εργασίας, πόσες μέρες είναι η ετήσια άδεια των 

νοσηλευτών που εργάζονται σε κρατικούς φορείς στην Τουρκία; 

 1- 10 έτη----------20------- μέρες 

 11 έτη ή περισσότερο --------30--------- μέρες 

27. Οι χώροι εργασίας των νοσηλευτών είναι: πανεπιστημιακά νοσοκομεία, κρατικά 

νοσοκομεία, ιδιωτικά νοσοκομεία, δομές ηλικιωμένων/φροντίδας, εργοστάσια/χώροι 

εργασίας, σχολεία και νηπιαγωγεία. 

 Σωστό / Λάθος 

28. Ο μισθός των νοσηλευτών στην Τουρκία κυμαίνεται από 1600 - 3814 TL. 

 Σωστό / Λάθος 

29. Με βάση τον ΠΟΥ/WHO (World Health Organization), ο αριθμός εν ενεργεία 

νοσηλευτών που εργάζονται σε χώρες της ΕΕ είναι 745 ανά 1000.000, ενώ ο 

αριθμός στην Τουρκία είναι 145 (ο χαμηλότερος μέσος όρος στην Ευρώπη). 

 Σωστό / Λάθος 

30. Στην Τουρκία η εφαρμογή της νοσηλευτικής διαδικασίας είναι υποχρεωτική 

βάσει νομοθεσίας; 

 Σωστό / Λάθος 

31. Η νοσηλευτική διαδικασία καταγράφεται σε περιβάλλον Η/Υ; 

Σωστό / Λάθος  

32. Χρειάζεται χρόνος για να εντοπιστεί το αρχείο νοσηλευτικής διαδικασίας; 
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Σωστό / Λάθος  

33. Από πότε προσφέρεται πνευματική φροντίδα στα νοσοκομεία της Τουρκίας; 

A) 1995                                 B) 2010                                               Γ) 2015 

34. Ο σκοπός της πνευματικής φροντίδας στην Τουρκία είναι η παροχή πνευματικής 

στήριξης στους ασθενείς και τους συγγενείς τους. 

Σωστό / Λάθος  

35. Πόσο διαρκεί η υποχρεωτική εκπαίδευση στην Τουρκία; 

A) 4 έτη                        B) 8 έτη                                            Γ) 12 έτη 

36. Η Τουρκική γλώσσα είναι μια από τις σπάνιες γλώσσες του κόσμου που γράφεται 

ακριβώς όπως προφέρεται. 

Σωστό / Λάθος  

37. Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Τουρκικής Δημοκρατίας, η θρησκευτική 

εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και εποπτεύεται από το κράτος σε ιδρύματα 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Σωστό / Λάθος  

38. Οικονομικά αδύναμες οικογένειες, ηλικιωμένοι και θύματα πολέμου λαμβάνουν 

κρατική στήριξη. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν κρατική στήριξη ανάλογα με 

τον αριθμό των παιδιών τους. 

Σωστό / Λάθος  

39. Ποιες είναι οι απαιτήσεις για μια ανάδοχο οικογένεια στην Τουρκία; 

A) Να είναι πολίτες της Τουρκίας. 

B) Να έχουν τουλάχιστον αποφοιτήσει από δημοτικό σχολείο. 

Γ) Να έχουν ηλικία 25-50 ετών. 

Δ) Όλα τα ανωτέρω 

 

 

 


