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ΕΙΔΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Η έννοια της παρηγορητικής φροντίδας στην Τουρκία θεωρείται υποστηρικτική 

φροντίδα και φροντίδα τέλους ζωής και ταυτίζεται με τον έλεγχο πόνου. 

Σωστό / Λάθος 

2. Η ευθανασία είναι νόμιμη στην Τουρκία. Σωστό / Λάθος 

3. Υπάρχουν κοιμητήρια για μη μουσουλμάνους στην Τουρκία.  Σωστό / Λάθος 

4. Η καύση των νεκρών (αποτέφρωση), δεν είναι δυνατή στην Τουρκία λόγω μη 

ύπαρξης κρεματόριου. Σωστό / Λάθος 

5. Τα ιδρύματα στα οποία παρέχονται δωρεάν εξετάσεις για τις εγκύους στην 

Τουρκία είναι… Σημειώστε 

 Οικογενειακός Ιατρός (πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας) 

 ιδιωτικά Μαιευτήρια 

       Κρατικά εξωτερικά ιατρεία Μαιευτικής – Γυναικολογίας  

 ιδωτικές Γυναικολογικές Κλινικές 

6. Οι γυναίκες μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα μαιευτήριο στην Τουρκία.   

Σωστό / Λάθος 

7.  Στην Τουρκία η διάρκεια νοσηλείας για φυσιολογικό τοκετό είναι γενικά μια μέρα 

και 2 για καισαρική τομή αν δεν υπάρχουν επιπλοκές.   

Σωστό / Λάθος 

8.  Αν ένα βρέφος παρακολουθείται από ιδιώτη επαγγελματία υγείας – είναι 

εγγεγραμμένο σε οικογενειακό ιατρό στην Τουρκία, δεν χρειάζεται να δηλωθούν οι 

εμβολιασμοί.  

Σωστό / Λάθος 
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9. Σημειώστε τους εμβολιασμούς που συνιστώνται αλλά δεν είναι υποχρεωτικοί στην 

Τουρκία: 

He  p-B: εμβόλιο ηπατίτιδας Β 

 ιός Route (RVA) 

KPA: συζευγμένο εμβόλιο πνευμονιοκόκκου 

OP A: από του στόματος εμβόλιο πολιομυελίτιδας    

      Td: εμβόλιο διφθερίτιδας – τετάνου τύπου ενήλικα 

 DaBT - IPA - Hib: πενταδύναμο συνδυασμένο εμβόλιο διφθερίτιδας, κοκκύτη, 

τετάνου, αδρανοποιημένο εμβόλιο πολιομυελίτιδας και αιμόφιλου γρίπης τύπου Β 

 abdT-IPA, ιού ανθρωπίνων θηλωμάτων 

 γρίπης (FNA), 

 BCG: Bacille-Calmette-Guerin (TB)  

 μηνιγγιτιδοκόκκου (KMA4) 

10. Αν δεν υπάρχει ιατρική αντένδειξη για την υγεία της μητέρας, μέχρι τη 10η 

εβδομάδα κύησης μπορεί να γίνει διακοπή  εφόσον το αιτηθεί η έγκυος. 

 Σωστό / Λάθος 

11. Πριν τη μετάγγιση στην Τουρκία, αν ο ασθενής δεν είναι ενήλικας τότε οι γονείς 

υπογράφουν έντυπο συγκατάθεσης (δεν χρειάζεται να υπογράψουν και οι δύο). 

Σωστό / Λάθος 

12. Ποιες δοκιμασίες / έλεγχοι γίνονται σε περίπτωση αιμοδοσίας; 

13. Ποιες μεταμοσχεύσεις οργάνων γίνονται στην Τουρκία; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Η έννοια της παρηγορητικής φροντίδας στην Τουρκία θεωρείται υποστηρικτική 

φροντίδα και φροντίδα τέλους ζωής και ταυτίζεται με τον έλεγχο πόνου. 

Σωστό / Λάθος 

2. Η ευθανασία είναι νόμιμη στην Τουρκία. Σωστό / Λάθος 

3. Υπάρχουν κοιμητήρια για μη μουσουλμάνους στην Τουρκία.  Σωστό / Λάθος 

4. Η καύση των νεκρών (αποτέφρωση), δεν είναι δυνατή στην Τουρκία λόγω μη 

ύπαρξης κρεματόριου. Σωστό / Λάθος 

5. Τα ιδρύματα στα οποία παρέχονται δωρεάν εξετάσεις για τις εγκύους στην 

Τουρκία είναι… Σημειώστε 

 Οικογενειακός Ιατρός (πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας) 

 ιδιωτικά Μαιευτήρια 

       Κρατικά εξωτερικά ιατρεία Μαιευτικής – Γυναικολογίας  

 ιδωτικές Γυναικολογικές Κλινικές 

6. Οι γυναίκες μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα μαιευτήριο στην Τουρκία.   

Σωστό / Λάθος 

7.  Στην Τουρκία η διάρκεια νοσηλείας για φυσιολογικό τοκετό είναι γενικά μια μέρα 

και 2 για καισαρική τομή αν δεν υπάρχουν επιπλοκές.   

Σωστό / Λάθος 

8.  Αν ένα βρέφος παρακολουθείται από ιδιώτη επαγγελματία υγείας – είναι 

εγγεγραμμένο σε οικογενειακό ιατρό στην Τουρκία, δεν χρειάζεται να δηλωθούν οι 

εμβολιασμοί.  

Σωστό / Λάθος 
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9. Σημειώστε τους εμβολιασμούς που συνιστώνται αλλά δεν είναι υποχρεωτικοί στην 

Τουρκία: 

He  p-B: εμβόλιο ηπατίτιδας Β 

 ιός Route (RVA) 

KPA: συζευγμένο εμβόλιο πνευμονιοκόκκου 

OP A: από του στόματος εμβόλιο πολιομυελίτιδας    

      Td: εμβόλιο διφθερίτιδας – τετάνου τύπου ενήλικα 

 DaBT - IPA - Hib: πενταδύναμο συνδυασμένο εμβόλιο διφθερίτιδας, κοκκύτη, 

τετάνου, αδρανοποιημένο εμβόλιο πολιομυελίτιδας και αιμόφιλου γρίπης τύπου Β 

 abdT-IPA, ιού ανθρωπίνων θηλωμάτων 

 γρίπης (FNA), 

 BCG: Bacille-Calmette-Guerin (TB)  

 μηνιγγιτιδοκόκκου (KMA4) 

10. Αν δεν υπάρχει ιατρική αντένδειξη για την υγεία της μητέρας, μέχρι τη 10η 

εβδομάδα κύησης μπορεί να γίνει διακοπή  εφόσον το αιτηθεί η έγκυος. 

Σωστό / Λάθος 

11. Πριν τη μετάγγιση στην Τουρκία, αν ο ασθενής δεν είναι ενήλικας τότε οι γονείς 

υπογράφουν έντυπο συγκατάθεσης (δεν χρειάζεται να υπογράψουν και οι δύο). 

Σωστό / Λάθος 

12. Ποιες δοκιμασίες / έλεγχοι γίνονται σε περίπτωση αιμοδοσίας; 

Anti-HIV (AIDS), Anti-HCV (Ηπατίτιδα C), HBsAg (Ηπατίτιδα B), Frengi (Σύφιλη), 

Ομάδα Αίματος 

13. Ποιες μεταμοσχεύσεις οργάνων γίνονται στην Τουρκία; 

Νεφροί, ήπαρ, καρδιά, πνεύμονες, πάγκρεας και λεπτό έντερο  


