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BESKRIVELSE AF DET TYRKISKE SUNDHEDSVÆSEN  

 SUNDHEDSVÆSENETS FILOSOFI/PRINCIPPER  

Det er garanteret i Tyrkiets forfatning at Tyrkiets borgere har adgang til 

sundhedsydelser. Alle institutioner og organisationer der tilbyder 

sundhedspleje, er under tilsyn af Sundhedsministeriet.   

 FINANSIERINGSSYSTEM 

GENEREL SUNDHEDSFORSIKRING (GHI – GSS) 

Siden 2012 har alle borgere i Tyrkiet haft den generelle sundhedsforsikring. 

Den generelle sundhedsforsikring er et forsikringssystem som både dækker 

ansatte og arbejdsløse.  

FORSKELLEN PÅ ANSATTE OG ARBEJDSLØSE I GHI  

Ansattes forsikringsbidrag betales af den institution hvor de er ansat. De 

personer den ansatte har forsørgerpligt overfor er også dækket af forsikringen. 

Arbejdsløse skal selv betale for forsikringen for at kunne udnytte 

sundhedsvæsenet. Dem der ikke arbejders indkomst bliver tjekket for at 

vurdere hvor meget de skal betale.  

FINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSENET OG INSTITUTIONEN FOR 

SOCIAL SIKRING (SSI – SGK) 

SGK er den eneste offentlige institution i Tyrkiet indenfor sundhed og 

socialforsikring og den er involveret i 80% af finansieringen af sundhedsydelser 

i Tyrkiet. SGK køber sundhedsydelser fra offentlige og private 

behandlingsydere. Betalingerne gennemføres ud fra de protokoller og 

kontrakter der er blevet skrevet under på forhånd.  

Finansieringen af sundhedsydelser i Tyrkiet håndteres af:  

- SGK, (Institutionen for social sikring) 

- Statens budget, 

- Private sundhedsforsikringer og  

- Selvfinansiering af personer selv. 

FORSIKRINGSPRÆMIER 

Forsikringspræmier er indtægtsbaserede og består af en procentdel af 

indkomsten. Denne betaling udgør 12,5% af den årlige forsikringsudbetaling. 

Den ansatte betaler 5% og arbejdsgiveren betaler 7,5%. 
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DET TYRKISKE SUNDHEDSVÆSENS ORGANISERING 

UDBYDERE AF SUNDHEDSTJENESTER I TYRKIET 

1. Udbydere af offentlige sundhedstjenester 

2. Udbydere af private sundhedstjenester 

3. Apoteker 

 

1. UDBYDERE AF OFFENTLIGE SUNDHEDSTJENESTER 

Som der står i loven, opdeler Sundhedsministeriet udbydere af offentlige 

sundhedstjenester på følgende måde:   

Udbydere indenfor primærsektoren: 

Offentligt administrerede medicinske institutioner, lægehuse, tuberkulose-

apoteker, centre for mor-barn sundhed og familieplanlægning, lokale 

sundhedscentre og familielæger der er godkendt af Sundhedsministeriet, 112 

akutberedskaber, sundhedsafdelinger på universiteter og lægehuse der tilbyder 

flere forskellige typer behandlinger. 

Udbydere indenfor sekundærsektoren:  

Offentlige hospitaler som ikke er træningshospitaler, researchhospitaler, 

eller afdelinger af hospitaler der ikke står for uddannelse og research, 

distriktslægehuse der er tilknyttet disse hospitaler og tilbyder mange forskellige 

typer behandlinger, integrerede distriktshospitaler, tand- og 

mundsundhedscentre tilknyttet Sundhedsministeriet, hospitaler og lægecentre 

der hører under kommuner og offentlige institutioner og Istanbul Governorship 

Hospice Hospital.  

Udbydere indenfor tertiærsektoren. 

Trænings- og researchhospitaler under Sundhedsministeriet samt private 

hospitaler, lægeklinikker tilknyttet disse hospitaler, hospitaler tilknyttet disse 

hospitaler, institutter og distriktslægehuse der tilbyder mange forskellige typer 

behandlinger, universiteters tandlægefakulteter og Bezm-i Âlem Valide Sultan 

fonden for Güreba Uddannelse- og Researchhospital.   

2. UDBYDERE AF PRIVATE SUNDHEDSTJENESTER  

Siden 2009 har der været en signifikant stigning i efterspørgslen efter private 

sundhedstjenester i Tyrkiet. Tilskuddet fra staten til betalingen er en af 

årsagerne til denne stigning.  
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      3. APOTEKER 

- 10% af prisen på medicin til pensionister trækkes fra lønnen.  

- Ansattes andel er 20%. Udgifter til medicin indsamles af apotekerne og 

sendes til Institutionen for Social Sikring (SGK). Faktisk er apotekerne 

mellemmand mellem patienten og regeringen. Fra den dag patienten har fået 

sin recept, kan patienten hente medicinen på apoteket indenfor 4 dage. 

Weekender er ikke inkluderet i de 4 dage. 

 SUNDHEDSTURISME I TYRKIET  

Der er 48 sundhedsinstitutioner i Tyrkiet der opfylder internationale 

standarder.   

AT VÆRE INTERNATIONAL PATIENT I TYRKIET  

Turister i Tyrkiet som har helbredsmæssige problemer kan henvende sig til de 

offentlige og private sundhedsinstitutioner. På nogle hospitaler hvor der er et 

stort behov er der afdelinger dedikeret til internationale patienter. Internationale 

patienter som ansøger om sundhedstjenester på et statsligt hospital kan få 

forskud på en specifik del af den beregnede behandlingstakst før behandlingen 

begynder.   

SUPPORTLINJE FOR INTERNATIONALE PATIENTER 

Hvis udlændinge ringer 112 eller til 184 Sabim linjen for at klage eller spørge 

til patientrettigheder, vil call-centeret viderestille samtalen til supportlinjen for 

internationale patienter via telekonference. For turister der besøger Tyrkiet, er 

der tolk- og rådgivningstjenester indenfor sundhed til rådighed på engelsk, tysk, 

arabisk, russisk, persisk og fransk 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen via den 

internationale supportlinje 444 47 28.  Alle udlændinge i Tyrkiet kan anvende 

denne supportlinje uanset om udbyderen af sundhedstjenesten er privat eller 

offentlig.  

Akutberedskab for internationale patienter  

Akutberedskab og akut patienttransport skal udenlandske patienter selv betale 

for. 

 Særtilfælde: 

 Krig, katastrofe, hungersnød, osv. ved ekstraordinære omstændigheder  

 Personer der kommer til Tyrkiet for at uddanne sig og dem de er forpligtet 

til at drage omsorg for i løbet af deres uddannelse.  

 Dem der har status som flygtninge, asylansøgere, personer der søger asyl, 

statsløse samt ofre for menneskesmugling.  
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 Udenlandske statsborgere som har opholdstilladelse i Tyrkiet og har et 

midlertidigt ID-nummer.  

 Udenlandske statsborgere klassificeret i forskellige internationale 

traktater.  

 De betaler ikke for sundhedstjenester de anvender i Tyrkiet.  

 SUNDHEDSTJENESTER FOR FLYGTNINGE I TYRKIET 

Ifølge data fra 2018 er der omtrent 4 millioner flygtninge i Tyrkiet. 

grundlæggende udgifter til lægebehandling, inklusive medicin, af syrerne 

dækkes uden omkostninger for syrerne, af Tyrkiet. 

 AKUTBEREDSKAB  

112 ambulancetjenesten er en sundhedstjeneste som kun kan 

anvendes i nødsituationer og som er GRATIS. 

 NØDSSITUATION 

Alle patienter der indlægges på en akutafdeling anses som akutte 

patienter. Dog opdeles patienterne baseret på lægens vurdering i det 

grønne område, det gule område og det røde område. Patienter i det røde 

og det gule område modtager gratis behandling imens patienter i det grønne 

område skal betale et gebyr for at have anvendt akutberedskabet unødigt.  

MHRS (Centralt System for Tidsbestilling ved en Læge) 

Patienter i Tyrkiet har ret til at vælge både læge og hospital.  

Patienter som vil bestille en tid på et hospital der er tilknyttet 

Sundhedsministeriet kan nemt ordne det nødvendige på den officielle 

MHRS-hjemmeside "www.hastanerandevu.gov.tr" eller på 

www.mhrs.gov.tr. En anden måde hvorpå man kan bestille en tid via 

MHRS er at ringe til ”ALO 182” call-centeret. 

ANDRE NATIONALE INSTITUTIONER DER TILBYDER 

SUNDHEDSTJENESTER 

    1- Røde Halvmåne 

    2- UMKE (Nationalt Medicinsk Redningshold) 

1-Røde Halvmåne (KIZILAY)  

Det er en organisation der sørger for medicin, mad, tøj og telte til 

mennesker der er ofre for krig, jordskælv, sygdomsudbrud, brand og 

oversvømning i Tyrkiet og i udlandet og fungerer ved hjælp af donationer. 
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2- UMKE (National Medical Rescue Team) 

Holdet består af sundhedspersonale som har passende medicinsk udstyr og 
evner indenfor udrykninger. 
 

HJEMMEPLEJE 

Forordningen om hjemmepleje i Tyrkiet blev offentliggjort i 2005. Det er 

gratis at modtage hjemmepleje hvis man har brug for det. 

Hvem kan få hjemmepleje?  

- Kræftpatienter i terminalfasen, muskelpatienter og dem der er ude af 

stand til at opfylde deres egne specifikke behov (Alzheimers, demens, 

lammelse, osv.), ikke er i stand til at gå, er ældre eller er sengeliggende kan 

få hjemmepleje på grund af deres kroniske sygdom.  

Hvordan ansøger man om hjemmepleje? 

I alle provinser i Tyrkiet håndteres hjemmeplejen af de offentlige hospitaler.  

For at ansøge om hjemmepleje skal man ringe til 444 38 33 for at registrere 

sig.  

PLEJEHJEM 

Plejehjem i Tyrkiet er opdelt i statslige plejehjem og private plejehjem.  

Private plejehjem kontrolleres af staten. Udover plejehjem er der også centre 

for ældrepleje og rehabilitering i Tyrkiet.  

SUNDHEDSVÆSENTETS TILGÆNGELIGHED 

-Prioritering af patienter i særlige situationer i lægehuse der tilbyder 

flere forskellige typer behandlinger.  

Patienter med følgende omstændigheder og sygdomme prioriteres når det 

kommer til undersøgelser i lægehuse der tilbyder flere forskellige typer 

behandlinger i Tyrkiet.  

Kritisk situation, handicappede patienter, gravide, militærfolk i tjeneste, 

forældreløse og enker af martyrer for krig og pligt, patienter over 65, børn 

under 7, personale fra de tyrkiske væbnede styrker, især dem der har forladt 

garnisonen, pensionerede fra de tyrkiske væbnede styrker og dem de har 

forsørgerpligt overfor. 
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SYGEPLEJE I TYRKIET 

 

SYGEPLEJEBRANCHENS POSITION I TYRKIET 

 

Sygeplejesker afgør individets, familiens og samfundets sundhedsmæssige 

behov. De planlægger, evaluerer og superviserer sygeplejen baseret på 

undersøgelser.  

Den første sygeplejeskole i Tyrkiet blev etableret i 1925 af organisationen 

Røde Halvmåne (Røde Kors). 

I 1960 begyndte Sundhedsministeriet at åbne sundhedsfaglige 

erhvervsskoler. 

 Sygeplejeuddannelsen blev indført som en højere uddannelse i 1955 på 

Aegean Universitet. Denne skole er den første sygeplejeskole på 

universitetsniveau i Europa og Tyrkiet. 

 Der er i alt 133 skoler hvor man kan tage en ”universitetsgrad i sygepleje”. 

Sygeplejeuddannelsen på universiteter i Tyrkiet kan tages på bachelor- og 

kandidatniveau samt som doktorgrad. 

Uddannelsen til sygehjælper, jordemoderassistent og sundhedstekniker kan 

tages på erhvervsskoler tilknyttet Undervisningsministeriet.  Siden 2007 har 

sygepleje ikke været et kvindefag på grund af tilkomsten af mandlige 

sygeplejersker. 

Dem der har arbejdet indenfor sygepleje i mindre end 10 år, har 20 dages 

årlig ferie, imens dem der har arbejdet indenfor sygepleje i over 10 år, har 

30 dages årlig ferie. 
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Sygeplejersker har mulighed for at arbejde på universitetshospitaler, 

apoteker, privathospitaler, plejehjem, fabrikker, skoler, børnehaver og 

mange andre områder.    

Sygeplejersker der er ansat i den private sektors løn afhænger af hvor de 

arbejder imens sygeplejersker der er ansat på universitets- og 

statshospitaler, får løn i overensstemmelse med loven om statsansatte. 

Den gennemsnitslige løn for en sygeplejerske er på mellem 1600 TL og 

3814 TL. 

Sygeplejersker arbejder mellem 08 og 16 om dagen og i 16 timer mellem 

16 og 08 når de har vagt. 

Udbrændthed ses blandt sygeplejerskerne på grund af de intensive 

arbejdstimer, det høje antal patienter, den utilstrækkelige løn, 

familieproblemer og mangel på babysittere. 

Det gennemsnitslige antal aktive sygeplejersker per 100.000 indbyggere i 

lande i Europa og EU-medlemslande ifølge WHO er på 745. Tyrkiet er 

placeret nederst med et gennemsnit på 141 sygeplejersker per 100.000 

indbyggere. 

SYGEPLEJE I DAG I TYRKIET 

Registrering af sygeplejen er blevet obligatorisk i Tyrkiet efter indførslen af 

lovbestemmelser på området.  

Registrering af sygeplejen foregår på en computer og disse oplysninger har 

sygeplejerskerne hurtig adgang til.  

SYGEPLEJESYSTEMET I TYRKIET 

Private observationsskemaer baseret på NANDA udvikles og anvendes på 
klinikkerne.  
Disse skemaer kan bruges som bevis i en eventuel retssag.  
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ÅNDELIG OMSORG I TYRKIET 

De åndelige supportteams mission er at vejlede, motivere og yde moralsk 

støtte til patienterne, deres familie og sundhedspersonalet.  

Via et cirkulær udstedt af Sundhedsministeriet og Direktoratet for Religiøse 

Anliggender i 1995, blev religiøs og moralsk støtte et fast tilbud på 

hospitalerne.  

Det foretrækkes at alle de religiøse embedsmænd, som vil arbejde på et 

hospital, har en kandidat- eller doktorgrad.  

Det er fortrinsvis mennesker der har taget en ph.d. i religionspsykologi, 

religionssociologi eller religiøs rådgivning og vejledning, som bliver ansat. De 

skal derudover gennemgå 200 timers ’special’-uddannelse før de kan 

begynde at arbejde på hospitalerne. 

 

8. PATIENTENS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER 

 
PATIENTENS RETTIGHEDER 

Har ret til at blive informeret om:  

Sygdomsforløbet. 

Af hvem, hvordan og hvor længe det lægelige indgreb udføres. 

Alternative behandlingsmuligheder og komplikationer. 

Risici forbundet med afvisning. 

Hvilke egenskaber medicinen der skal bruges har. 

Hvordan patienten kan få lægehjælp. 

Informationen skal gives på en måde, der er så simpel som mulig, i 

overensstemmelse med patientens sociale og kulturelle baggrund og evne til 

at forstå uden at tøve eller komme i tvivl. 
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PATIENTENS FORPLIGTELSER 
Patienten skal give præcis information om hans/hendes sundhedsmæssige 

baggrund.  

Patienten skal følge sundhedsinstitutionens regler.  

Patienten skal overholde henvisningsrækkefølgen.  

Det forventes at patienten samarbejder med de ansatte på 

sundhedsinstitutionen. 

Patienten skal overholde dato og tid for alle aftaler.  

Patienten skal respektere de hospitalsansatte, andre patienter og gæsters 

rettigheder.  

Patienten skal dække skader denne har forvoldt hospitalsudstyr. 

Patienten er selv ansvarlig for eventuelle konsekvenser ved at nægte 

behandling.  

(Forordning om patientrettigheder, 1998; Cirkulær om Patientens 

Rettigheder, 2009). 

 

DAGLIGDAGEN PÅ HOSPITALER I TYRKIET 

 

Patienten indlægges via computersystemet ’det Centrale System for 

Hospitalsindlæggelse’.  

Lægen der skal vælge om patienten skal indlægges, bliver informeret og 

patienten bliver indført i systemet. 

Den daglige rutine i forbindelse med plejen af indlagte patienter;  

om morgenen klokken 7.00 er der morgenrengøring og pleje af patienterne. 

Patienterne får morgenmad og deres puls, åndedræt, temperatur og blodtryk 

tjekkes mellem 07.00 og 08.30.  

Der er morgenbesøg mellem 08.00 og 09.00 og aftenbesøg udført af den 

eller de relevante eksperter foregår mellem 17.00 og 18.00. 

Beslutninger omhandlende færdigbehandling og udskrivning af patienterne 

bliver taget af patienterne, deres pårørende og deres læger. Patienten bør 

informeres om dosering af medicin, hvad patienten må og bør spise og 

eventuelle øvelser patienten skal udføre efter udskrivningen. 

Patienten bør indikere at denne forstår instrukserne i forbindelse med sin 

udskrivning. 
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LÆGELIGE OG IKKE-LÆGELIGE ANSATTE PÅ DE 

TYRKISKE SUNDHEDSINSTITUTIONER  

Hospitalets ledelsesteam består af en overlæge, en oversygeplejerske og 

en hospitalsleder.  

Læge, diætist, psykolog, socialarbejder, farmaceut, tandlæge, 

sygeplejerske, jordemoder. 

Teknikere (operationsstue, anæstesi, røntgen, akutmedicin, farmaceut, 

laboratorie, tandprotese, osv.) 

SYGEPLEJERSKEHOLDETS STRUKTUR I TYRKIET 

På universitetshospitaler;  

Uddannelsessygeplejerske 

Kvalitetsenhedssygeplejerske  

Sår- og stomi-sygeplejerske 

Infektionskontrolsygeplejerske 

Diabetesuddannet sygeplejerske 

Oversygeplejerske 

Servicesygeplejerske  

UDDANNELSESSYSTEM FOR IKKE-LÆGELIGE ANSATTE I 

SUNDHEDSSEKTOREN  

Arbejdsprincipperne og træningen af de ikke-lægelige ansatte håndteres af 

de enheder de er tilknyttet. 

Træning af rengøringspersonalet imens de er på arbejde udføres af 

infektionskontrolsygeplejersker. 
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SÆRLIGE OMRÅDER INDENFOR SUNDHED OG SYGEPLEJE 

 PALLIATIV PLEJE 

Palliativ pleje i Tyrkiet anses som ”understøttende pleje” og ”pleje i slutningen 

af livet” samt som smertelindring.  

Palliativ pleje, hjemmepleje og hospice i Tyrkiet 

Palliativ pleje i Tyrkiet; fås via hospitalernes afdelinger for palliativ pleje, via 

hjemmepleje og i palliative plejecentre i den private sektor. 

 EUTANASI 

Eutanasi bruges ikke i Tyrkiet. Selvom der ikke er en bestemmelse om det i 

Tyrkiets lovgivning bliver man straffet hvis man yder aktiv dødshjælp. 

 DØD 

Den officielle proces efter dødsfald  

I Tyrkiet er det aboslut nødvendigt at begrave den afdøde hurtigst muligt. For 

at opnå dette tilbyder staten alskens faciliteter uden beregning. 188, 

begravelsesmyndigheden, underrettes om dødsfaldet og de nødvendige 

ydelser vil blive udført. 

 BEGRAVELSE/GRAV 

En person der dør i Tyrkiet, bliver begravet. Der er ikke-muslimske 

gravpladser for dem der ikke er muslimer.  

 AFBRÆNDING (KREMERING)  

Kremering er ikke muligt da der ikke findes krematorier i Tyrkiet.  

 OBDUKTION 

Typer obduktion 

1- Særlig (specifik) obduktion 

2- Retslægelig obduktion 

 GRAVIDITET OG FØDSEL 

Kontrol i forbindelse med graviditet i Tyrkiet 

Gratis; 

Familielæge (primærsektoren) på et statshospital.  

Valgfri betalte kontroller; specialcentre for obstetrik og gynækologi, 

specialhospitaler for obstetrik og gynækologi eller obstetrik og gynækologi i 

privatsektoren. 
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Valg af fødselshospital 

I Tyrkiet kan kvinder frit vælge hvilket hospital de vil føde på. For en normal 

fødsel er mor og barn som regel indlagt i 1 dag imens de ved kejsersnit 

normalt er indlagt 2 dage hvis der ikke er nogen komplikationer. 

Barnepleje 

Når barnet er blevet født, flyttes det straks hen til varmeapparatet hvor 

børnelægen undersøger det og vurderer dets kredsløb og respiration. Barnets 

Apgar score vurderes 1 minut efter fødslen og igen 5 minutter efter fødslen.  

Når barnet er stabilt, udføres øje-, mave- og mundpleje. 

For at identificere barnets blodtype og rhesusblodtype tages en blodprøve fra 

navlestrengen. Straks efter fødslen får alle børn en indsprøjtning med 1 

milligram vitamin K. Antiseptiske øjendråber dryppes i barnets øjne. Barnets 

vægt, højde og hovedomfang måles og gemmes i barnets journal. Den første 

dosis af hepatitis B vaccinen gives. En hælprøve tages 24 timer efter fødslen 

for at undersøge barnet for phenylketonuri. Barnets hofter bliver 

ultralydsscannet for at undersøge om de er ude af led. Inden barnet forlader 

hospitalet, screenes dets hørelse med en høreprøve og det screenes for 

medfødt grå stær. Information om brug af vitamin D gives til forældrene. Når 

mor og barn er blevet udskrevet, foregår deres helbredsundersøgelser på 

hospitalets ambulatorium eller i en privat institution. Barnets højde, vægt og 

hovedomfang måles. Vacciner gives i henhold til vaccinationsprogrammet. 

Vaccination 

Selv hvis barnet får foretaget sine opfølgende undersøgelser i en privat 

sundhedsinstitution er det obligatorisk at informere familielægen og registrere 

hvilke vaccinationer barnet har fået. 

Obligatoriske vaccinationer 

• Hep-B: Hepatitis B Vaccine 

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

• DaBT - IPA - Hib: Difteri, kighoste, tetanus, inaktiv polio, hæmophilus 

influenzae 

• PCV: Konjugeret pneumokok-vaccine 
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• MFR: Mæslinger, røde hunde, fåresyge vaccine 

• DaBT – IPA: Difteri, kighoste, tetanus, inaktiv polio type B vaccine 

(Firdobbelt kombinationsvaccine) 

• OPA: Mundtlig poliovaccine (Polio) 

• Td: Difteri – tetanus vaccine 

• Hep-A: Hepatitis A vaccine 

Øvrige vacciner anbefalet i barndommen (0-18 år)  

Rotavirus (RVA), abdT, abdT-IPA, Human Papillomavirus (HPV), influenza 

(FNA), meningokok (KMA4) 

 ABORT 

Ifølge den tyrkiske straffelov; indtil den tiende uge af graviditeten kan 
moderen frit vælge om hun vil have en abort. 
 

 TRANSFUSION 

Før en transfusion skal patienten underskrive en formular for at bekræfte sin 
tilladelse til proceduren. Hvis patienten er mindreårig, skal forældrene 
underskrive formularen. Begge forældre skal underskrive. 
 

 BLODDONATION 

Hvis donoren bliver godkendt, bliver donoren ført til blodprøvelokalet for at 

donere blod.  

Donorens blod udsættes for de nødvendige tests og undersøgelser. Disse 

tests er anti-HIV (AIDS), anti-HCV (hepatitis C), HBsAg (hepatitis B), syfilis og 

test af blodtype. 

 TRANSPLANTATION, ORGANDONATION 

Tyrkiet har opnået international anerkendelse i forbindelse med 

organtransplantationer. 

Transplantationer der udføres i Tyrkiet 

Nyre, lever, hjerte, lunge, bugspytkirtel og tyndtarm. 

Vævet 

 Hjerteklap, hornhinde, knogle, knoglemarv og lever.  

Transplantationskirurger ved Mediterranean Universitys medicinske fakultet i 

Antalya har i flere år succesfuldt gennemført transplantationer der ikke kræver 

at hverken blodtyperne eller vævstyperne for donor og modtager passer 

sammen. De har fuldstændig fjernet behovet for vævsforligelighed ved 

nyretransplantationer.  
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