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I. חלק כללי 

 מאפיינים גאוגרפיים של המדינה .1
 
 
 
 
 
 
 

 י והים השחור מקיפים אתכמו גשר בין אסיה לאירופה. הים התיכון, הים האגא תורכיה היא

 הנוגע למיקומה הגיאוגרפי, טורקיה, אינו רק הים התיכון, אלא גם המזרח התיכון, הקווקז ארצנו

 קמ"ר. הגובה הממוצע הוא 814,578אסייתית. השטח בפועל של טורקיה הוא  ומדינה

 ק"מ.  1.132 

 ק"מ. 8,333ק"מ ואורך קו החוף הוא  2,875גבולות הקרקע הוא אורך 

 מרידיאנים בין מזרח טורקיה למערב. 19-דקות ו  76יש הפרש זמן מקומי של 

 רוב אדמות טורקיה נמצאות באנטוליה, ואילו חלק קטן נמצא בתרקיה, שם נמצאת הרחבה 

 של הבלקנים. 

 י עברי חצייה שהופרדו על ידי הבוספורוסטורקיה, מוקפת בים משלושה צדדים, מורכבת משנ

 .ן, בולגריה, ארמניה, ג'ורג'יה, נאח'צ'ואן, סוריה, איראן ועיראקהן יוו שכנותיה .והדרדנלים

 

 ארגון מדינה וארגון טריטוריאלי ✓

 המנון הלאומי הוא ההמנון העצמאות .המטבע של המדינה הוא לירה טורקית

 הפרובינציות נשלטות על ידי מושלים; מחוזות נשלטים על ידיוהשפה הרשמית היא טורקית. 

 שנם גם ראשי ערים שנבחרו בפרובינציות, מחוזות ועיירות.בטורקיה. י מושלי מחוז 

 
 אזור זמן ואקלים ✓
 

 כיוון שטורקיה מוקפת בים משלושה צדדים, המגוון של ההרים וצורות נוף שונות,

 וגי האקלים קיימים בטורקיה:נוצרים סוגים שונים של אקלים. ארבעה ס

 השחור.הים  - 4מרמרה )אקלים המעבר( ואקלים  - 3אקלים ים תיכוני,  - 2אקלים יבשתי,  - 1

 הים התיכון,אזור טורקיה מחולקת גיאוגרפית לשבעה אזורים. אזורים אלה הם אזור האגאי, 

 דרום מזרח אנטוליה אזורמרכז אנטוליה, אזור  הים השחור, אזור מרמרה, אזור

 אנטוליה. ואזור מזרח 
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 נתונים דמוגרפים ✓

 
 מיליון  40,535,135 אנשים. אוכלוסיית הגברים היא  80,810,525יה היא  אוכלוסיית טורק

 הם זכריםמכלל האוכלוסייה  50.2%מיליון. לפי זה,  40,275,390 איה םהנשי תאוכלוסייו

לאלף, הגיל  12.4היא נקבה. שיעור גידול האוכלוסייה השנתי של טורקיה הוא של  49.8%ו 

 .29.6הממוצע הוא 

 –מאוכלוסיית טורקיה  18.6%איסטנבול, שב מתגוררים ס ביותאר הוא האיזור המאוכל

תושבים, והעיר השלישית  5,445,026בדולה היא אנקרה עם  איש. העיר השניה 15,029,231

 תושבים. 4,279,677בגודלה ההיא איזמיר עם 

 

 
 ההיסטוריה של המדינה .2

 
 לפני הספירה. 600.000התיישבות באנטוליה החלה בתקופה של 

 .חמישה עמים שונים נוצרו באנטוליה: חיתים, פריגיאנים, יוניאנים, לידיאנים אורארטים

. זו היתה מדינה תיאוקרטית שעוצבה 1299-1922האימפריה העות'מאנית נמשכה בין השנים 

סולטנים שלטו. תמונות של המדינה העות'מאנית  36על פי האסלאם והמסורות הטורקיות. 

 כדלקמן. ביותר מתחילתה ועד לשטח הרחב
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 המשטר במדינה .3

 
מייסד המדינה הוא הנשיא הראשון גאזי מוסטאפה כאמאל אתאטורק. המשטר בתורכיה היה 

. כעת הוא שונה למשטר נשיאותי. במשטר 2018ביוני  24משטר רפובליקני דמוקרטי עד ל 

יושב הראש, והיא הרשות המבצעת. הנשיא חולק את  הנשיאותי מועצת השרים נקבעת על ידי

סמכותו כמחוקק עם הפרלמנט על ידי צווים של החוקים אותם הוא קובע. האסיפה הלאומית 

 חברים. 600הכללית של טורקיה כוללת 

 

 כלכלה .4
 
 

 
 
 

 מטבע ✓
 

המטבע של הרפובליקה הטורקית הוא לירה טורקית. הבנק המרכזי של הרפובליקה התורכית 

ויסות שער החליפין והבטחת תזרים האחראי העיקר על מדיניות המטבע, מדיניות הוא 

 השטרות.

 

 תמיכה חברתית ופרישה ✓

קצבאות    , עזרה למשפחות חיילים נזקקים, לאלמנותתכניות סוציאליות סדירות: תכנית סיוע כספי 

 הם בתחום החינוך והבריאות המותנים. 2022מכוח חוק  לנכים ולקשישים

 

 4500שנה לפחות  25ימים, ביטוח ל  7000לפחות  60מצב בריאות לגברים מעל גיל  זמני:סיוע 

 ימים. 4500שנה לפחות  25ימים, ביטוח ל  7000ולפחות  58ימים, נשים המגיעות לגיל 

 

 מוצרים אופייניים למדינה    ✓
 

טבק,  נה,כותהמדינה מייצרת פוטנציאל חקלאי.  מבחינת באיזורהמדינה העשירה טורקיה היא 

 ופיסטוקים.כל מיני דגנים, ירקות טרופיים ופירות, תה, אגוזי לוז, וכן סלק סוכר, זית, חמניות 
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 דת, אתניות ומיעוטים .5

 
חוקה של ב מעוגןמדינה חילונית. חופש הדת הוא של החוקה, טורקיה היא  2בסעיף  מצויןכ

הדת  נושאימה תחת הנשיאות כדי לנהל את הרפובליקה של טורקיה. הנשיאות לענייני דתות הוק

 בצורה בריאה.

 

 דת ומוסדות חינוך ✓

 
היא המדינה ואישי, מתייחסת לדת כעניין  המהאוכלוסייה היא מוסלמית, תורכי 99%-למרות ש 

 .הגרגוריאניהנהוג בטורקיה הוא הלוח עולם האסלאמי. בטורקיה, לוח השנה החילונית היחידה ב

של האימפריה  גיווןכי ה התפיסה היא וע כמו במדינות אירופה.שבת וראשון הם סוף השב

 236יש  .מוגנים עדיין היוםהדתות שונות מבשלום עבור אנשים רבים איפשר חיים העותומנית 

 לפולחן. יםפתוחהבטורקיה בתי כנסת  34כנסיות ו 

 

 
 

 חגים ומסורות של המדינה .6

 
כגון חגים רשמיים ודתיים.  בחגים ציבוריים, חגים ופסטיבלים ציבוריים בטורקיה נחלקים לשניים 

ק המוסדות הציבוריים, אלא גם רוב המוסדות הפרטיים לא עובדים. במילים אחרות, בנקים לא ר

החולים, הרופאים התורניים משרתים לעיתים קרובות מטופלים ומשרדי ממשלה סגורים. בבתי 

 דחופים.

 חגים ציבוריים:

רז חג רשמי. משרדי הממשלה והבנקים ינואר הוכ 1ה החדשה. זה נחשב תחילת השנ - בינואר 1

 סגורים. כמה מרכזי קניות גדולים גם לעבוד בשעות קצרות יותר בגלל השנה החדשה.

 .ריבונות לאומית ויום ילדים - באפריל 23 

 במאי. 1-נחגג כמו עובד יום העבודה. החג הרשמי הוא ב  -במאי  1

הוא חגג כמו תחילת המאבק של הרפובליקה של  נוער וספורטהנצחה יום  Atatürk   - מאי 19

יום ספורט.  לחופש. יום זה הוא גם חגג כמו 1919מאי  Ataturk 19מייסד טורקיה מוסטפה כמאל 

 במאי. 19-החג הרשמי הוא ב 
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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. 

 
 
 

הוא חג  30הוא חגג כמו יום הניצחון של טורקיה מן ההתקפה הגדולה. אוגוסט  - אוגוסט 30

 מי.רש

יום זה נחגג כמו "יום הרפובליקה" מאז הקמתה של הרפובליקה של טורקיה ב  -באוקטובר  29

הממשלה נמצאים בחופשה רשמית החל אחר הצהריים של . משרדי 1923באוקטובר  29-

 .28אוקטובר 

גם שני חגים דתיים חגגו בטורקיה. פסטיבלים אלה מייצגים את האמונה באסלאם. כמו רוב 

 הרפובליקה של טורקיה הוא מוסלמי, החגים הדתיים נחשב חג רשמי הרשמי. הציבור של

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

רמדאן חודש  -חג  

גג את העולם המוסלמי וחבו זהו חג 
 3בסוף צום הרמדאן. החג הזה נמשך 

ימים. 

 
האדח-עיד אל  
 

ה שומר על רוח חעיד אל אד
האחווה, שיתוף הפעולה 

 והסולידאריות בחיים בחברה.
ם.ימי 4ך החג נמש . 
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 משפחה  .7

 טיפול בילדים מחוץ לנישואים: ✓

( מי שלא מילא את חובת הטיפול, 1לחוק הפלילי הטורקי,  233על פי סעיף 

החינוך או התמיכה הנובעים מחוק המשפחה ייאסר למאסר עד שנה לאחר 

חודשים עד שנה כל מי שעוזב את בן זוגו או אישה עד שלושה  יכלא( 2תלונה. 

בהריון. שהיאידוע ו שה אשואנ  

 תנאים להיות משפחה אומנת

 להיות אזרחי הרפובליקה של טורקיה

 לגור בטורקיה לצמיתות

 להיות לפחות בוגר בית ספר יסודי

  50עד  25 טווח הגילאיםבלהיות 

תחת משרד המשפחות והחברה, הטיפול בילדים יתומים נעשה על ידי המדינה 

ונות ילדים יכולים להיות מאומצים על ידי שנים. ילדים אלה במע 18עד גיל 

.משפחות עם התנאים הדרושים  

תמיכה כספית מסופקת למשפחות עניות וילדים מקבלים טיפול מבלי לעזוב את 

.משפחותיהם  

 

הכללי במדינהסגנון החיים  .8  

 

א פסיפס תוסס המפגיש בין מזרח למערב, הישן והחדש, העבר אורח החיים הטורקי הו

קדמות יום. אורח החיים הטורקי מושפע יותר מכלכלה ומסורת. גלובליזציה והתוהעכשווי כ

טכנולוגית היו יעילים מאוד באורח החיים. משפחות גרעיניות המתגוררות במרכזי ערים גדלו. 

עלי חיים באזורים כפריים הולך ופוחת מיום מספר האנשים העוסקים בחקלאות ובעלי חיים בב

 ליום.

יציבות המרתקת של העולם המזרחי והמערבי מהווה תרבותי ומסורתי. הלטורקיה יש מגוון 

את מהות אורח החיים התורכי. הגורמים הפוגעים בבריאותם של העם הטורקי הם עישון, 

 אלכוהול, תזונה לא מאוזנת, חיים בלתי פוסקים ומתח. 

כל שלב סגנון החיים הפך נוח יותר מאשר קודם. העובדה שהטכנולוגיה מתרחשת ב היום,

ות הטכנולוגית שלנו. אישית שלנו תוך הגדלת ההתמכר-בחיינו מפחיתה את התקשורת הבין

זה הוביל לירידה בכמות הזמן המשותפת עם חברים, משפחה וקרובי משפחה. בנוסף, הגידול 

הכלכליים והמתח הביאו לעלייה במחלות לב וכרוניות. משרד הליקויים -בהרגלים המזיקים, אי

ט אמצעים רבים לחיים בריאים ומשתמש בתקשורת חברתית כדי להגביר את הבריאות נוק

רגישות של החברה. הוא מנסה להיות הרתעה על ידי תוספת מס אלכוהול ומוצרי טבק ועל ה

 .סגוריםידי הפעלת קנסות עישון במקומות 
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 ךחינו ✓

 
לי ובלתי פורמלי על חינוך התורכית כיום מיועדת לשני כותרים עיקריים כחינוך פורממערכת ה

ך פורמלי: החינוך הרגיל בבתי הספר עם תוכניות . חינו1739פי חוק יסוד חינוך לאומי מס '

שהוכנו על פי מטרה, ליחידים מסוימים קבוצת גיל ובאותה רמה. חינוך פורמלי כולל מוסד 

 , תיכון, תיכוני ומוסד להשכלה גבוהה.חינוך יסודי, יסודי

חינוכיות המאורגנות לצד החינוך הפורמלי או כסה את כל הפעילויות החינוך לא פורמלי הוא מ

 בלעדיו.

שנות לימוד חובה, ארבע שנות לימוד יסודי,  12החינוך בבתי הספר הציבוריים הוא בחינם. 

 או השכלה תיכונית.ארבע שנות לימוד תיכון וארבע שנות לימוד תיכון 

 

 פעה חיצוניתהו ✓

 
השיער שלהם ישר, דליל וקליל  עור כהה. צבעי העין בהירים.אנשים תורכיים הם בדרך כלל 

בצבע. עיני המרוץ הטורקי הן בצורת שקדים ועיני העין רחוקות זו מזו. הגזע הטורקי הוא 

, בדרך כלל בגובה בינוני. זה מובן מהמחקר כי הטורקים הם צאצאי העם אנדרונובו

brachycephalמחקר על ידי אנתרופולוגים,  , לוחם גזע לבן )אנדרונובו האדם(. לפי

ראש  ,לבן(של מרוץ אנדרונובו הם: שיער כהה, עור בצבע חיטה )חום בהיר, עור  המאפיינים

brachycephaly גודל בינוני, פנים, עין שקדים. הבדיקות האנתרופולוגיות שנערכו במחצית ,

 ו שהטורקים לבנים.המאה האחרונה הרא

האופנה, אלה שחיות בערים הגדולות בצע את  נשים שמות לב ההופעה שלהם, במיוחד

חשובים מאוד. נשים מבלה זמן קוסמטיקה, בגדים, מוצרי טיפוח אישי, תכשיטים ואביזרים 

רב בהכנה במיוחד בהזמנות. בגדים, תיקים, נעליים, אביזרים, איפור הרמוניה הוא מאוד 

 חשוב. זה קל יותר לגברים. הרמוניה של החליפה והנעליים.

אובססיביים לבגדים כמו נשים. קעקוע הופך נפוץ למדי בקרב אנשים צעירים.  אינם גברים

 ה על ידי משפחות מסורתיות.קעקועים הם לא בברכ
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 תקשורתה מאפייני ✓

 
. מונגולית היא השפה הקרובה Altaic אוראל השפות של משפחת Altaic סעיףטורקית היא 

ם. במונחים של המבנה הטורקי הוא קבוצה של סיומות ביותר לטורקית במונחים של משאבי

בנה. כל ומת של שפות תוסף. השפה ההונגרית דומה לטורקית במונחים של משיש להם סי

 .לתוך אות אחת transcribed צליל בולט הוא

 .השפה הרשמית שלנו היא טורקית

 .כל האנשים החיים במדינה שלנו חופשיים לדבר את שפת האם שלהם

וברות בארצנו: כורדית, לאז, ערבית, ארמנית, יוונית, אלבנית, בוסנית, פות המדחלק מהש

 .גרוזינית, סורית, אוסטיאנית, אבאזה ועוד

של טורקיה, כי נותן מקום למחקר מקיף של שפות העולם,  ethnologue.com על פי דו"ח של

ית היא שפה הרשמשפות מדוברות בתורכיה, יחד עם טורקיה בטורקיה. למרות שה 36

 .ורקית, כל מיעוט חופשי לדבר בשפת האם שלוט

 

 כללי התנהגות ✓

 
אחר החלטות האב  ממלאיםאבא הוא ראש הבית במשפחה טורקית מסורתית. בני המשפחה 

 .מתקיימות ווהחלטותיורצונותיו 

שלהם  הדיעותהפנימית של הבית. במשפחות עם סבא וסבתא,  ההתנהלותהאם אחראית על 

 .קודם אותשלהם בהחלטות הו

יושב ליד זקני עם הרגליים שלובות, עישון נחשב מכובד. אף אחד לא מתחיל לאכול לפני 

שראש המשפחה יושב ליד השולחן. העיקר הוא כבוד וציות למבוגרים, חמלה ורחמים 

 .לקטינים
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גסות. אנשים לירוק ברחוב, לזרוק אשפה, לעצור את המעבר של אנשים הם התנהגויות  ברחוב:

לים מקבלים תמיד עדיפות. ליקוק בקהילה, להרים את האף, להפליץ, לירוק, זקנים, נשים וחו

 לנשוף בקול רם וללעוס מסטיק עם רעש לא יתקבל בברכה.

 

זה התנהגות גסה לא לחכות לפי הסדר. צעירים יותר; לתת מקום לנשים קשישות  ברכבים:

נה למוסיקה עם אוזניות, נוער מתנהגים כפי שהם או האז וחולים, נשים בהריון. כיום, כמה בני

 כדי לא לתת מקום.

 קונה.מציאה היא חובה. אתה חופשי לטעום את האוכל לפני שאתה קניות: 

 

במהלך החתונה, הלוויה או במהלך החג ותשומת לב להיות עדין יותר, עדין  במקומות ציבוריים:

ניתנת, מילים  ה משותף, סיוע חומרית ורוחניתומנומס. בהלוויה, את צערם של בעלי הלווי

מנחמות נאמר. שכנים לבשל ולקחת מזון לבית ההלוויה. קרובי המתים מתפללים ומספקים 

של המוות. כדי להיות עליזים יותר, חביבים ומסבירי  52-וה  40-, ה 7-ארוחות לאורחיו בימים ה 

. רים ולרצות את מיטב רצונותיהםפנים, לתת מתנות לצעירים ולצעירים, לעשות אותם מאוש

 הצעיר

 גברים מצטרפים לצבא והכלה מוחלים חינה.

 

כדי להסתדר טוב עם אחרים, לעזור, שיתוף עצב ושמחה, ברכה כאשר אתה רואה  בשכונה:

אחד את השני, הם כללי התנהגות נימוס. תושבי הדירה לוקחים אוכל, עוגות וכו '. כאשר אתה 

ות מלא עם משהו. חבל אם השכן בחזרה זה בהחלט צריך להי נותן בחזרה את הצלחת של

יש לנו כמה פתגמים על זה. "" אל תקנה  על ואפילותחזירו אותו בחזרה. יותר מדי ערך ניתנת 

 בית, תשיג שרך ". "אפילו בעניינים הקטנים ביותר, אחד השכנים יכול לעזור לעוד"

 

הטורקי  propleים ביותר של התרבות הטורקית אירוח הוא אחד המאפיינים החשוב אירוח:

מאמינים כי המבקרים שלהם צריך להתייחס כאורח של אלוהים. הם מוגשים עם מבחר של קפה 

 המסורת שלנו היא להיות דבש ומתוק.שכן )תה, קפה, מאפה, מאפה, צחיחים או מזון(. 

צות שלנו. בנוסף, אם התעקשות על אכילה יותר, במיוחד עבור האורחים הוא בין התנהגויות נפו

רוצה לשתות תה, תופס את הכף במהופך על הזכוכית ומסר מסר לא מילולי. כאשר האורח לא 

 עוזבים את הבית, נעלי האורחים הם פנו מול הדלת, עם הרצון לבוא שוב הם עוזבים.

 

בדרך לביקור נלקחים פרחים, מיץ פירות, חלב ופירות בהתאם למצבו של החולה.  מטופל אורח:

חולים עם דיאטות מיוחדות. ביגוד נבחר על פי הסביבה העסקית, מסורת זו לעיתים יוצרת בעיות ל

כגון הזמנה, טקס, הלוויה, מפגש של חברים. ההלבשה צריכה להיות מתאימה למצב. כללי 

 כלכלי ומנהגי החברה.-התנהגות; מראה הבדלים לפי האמונה, החינוך, המעמד החברתי
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 אוכל תורכי ✓
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מאכלים ארוחת בוקר

 

 המטבח התורכי ✓

שוב הראשון של התורכים, הועשר על ידי המטבח הטורקי, ששורשיו נטועים במרכז אסיה, היי

תרומות של אזורים פנימיים של היבשת ושל תרבויות הים התיכון מאז הטורקים הגיעו 

 .אנטוליהל

בעוד המטבח הארמון התפתח באיסטנבול, המטבח המקומי באנטוליה התפתח באזורים שונים 

 .על ידי הצגת תכונות גיאוגרפיות ואקלימיות שונות

של אוכל טעים מוגש קר  קטנה מנהבדרך כלל מתחיל עם מתאבן של מרק או  המנה העיקרית

)סוג של מרק קר עשוי יוגורט מלפפון(, דולמה )עלי גפן ממולאים או פלפלים(,  Cacık .או חם

פשטידות, בסגנון אלבני מטוגן כבד מקולף הם חלק מתאבנים ברוב המסעדות. המנה העיקרית 

ם. הטורקים בדרך כלל אוכלים לחם עם ארוחות ומנות מורכבת בדרך כלל מבשר או מדגי

עיקריות מוגשות בעיקר עם אורז. עם הארוחה מוגש סלט עם עגבניה, מלפפון, פטרוזיליה ובצל, 

שמן זית ורוטב לימון. בשר כבש הוא סוג בשר המועדף ביותר כמו קבב שיש )חתיכות בשר עם 

 .ונותתבלינים על לירוק( אתה יכול לבשל בשר בדרכים ש

 

 מנטליות ✓
 

, כבוד למבוגרים, לילדים, יושר, סובלנות, נדיבות, אחדות, אומץ, הכנסת אורחים, אהבה נאותות

 נאמנות למסורותיהם, ולאמונתם ולפטריוטיזם הם המאפיינים של העם הטורקי.

ימים בשבוע.  5שעות ביום עבור הרשאות רשמיות,  8בטורקיה, שעות העבודה הרשמיות של 

ביום ראשון עבור עובדים במגזר  שבתוןן. זה בדרך כלל בשבת וביום ראשו ימי המנוחה הם

 לערוךחוף הים או ליער כדי ל הולכיםבדרך כלל  בטורקיההפרטי. במהלך תקופה זו, אנשים 

 .כדי להתרחק ההמולה של העירועם חברים או בני משפחה  נעיםפיקניק או לבלות זמן 
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צלוי, עוף או דגים בגריל עם משקאות.  החשובה ביותר של פיקניקים אלה היא בשר המאכל

פעילות בידור נוספת היא פעילויות הקונצרטים, הקולנוע והתיאטרון העדיפו במיוחד על ידי 

את האמנים  ומזמינותחינם בקונצרטים ציבוריים  מארגנותצעירים. במיוחד בקיץ, העיריות 

 המפורסמים של המדינה

החג השונים  ימיאת  יםלמבשלהם, אנשים במיוחד במהלך חופשת הקיץ, על פי המצב הכלכלי 

בטורקיה ובחו"ל. קניות בקניונים הגדולים הוא בין הפעילויות הפופולריות ביותר של הצעירים. 

ועם בסופי שבוע, אלה המעדיפים להישאר בבית לבלות את רוב זמנם בצפייה בטלוויזיה 

רט, בעוד נשים נוטות לצפות . בתוכניות טלוויזיה, גברים נוטים לצפות בתוכניות ספוחברים

 .בסרטים ובסדרות טלוויזיה

 ערים בטורקיה. כמה הן ערי תיירות: 81יש 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ankara is capital of Turkey Istanbul is the biggest city in Turkey. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Some Christians believe that the Mount 
Ararat is the final resting place of 

Noah’s Ark. 

It has a lunar-like landscape 
(Fairy chimneys) the cave 
sand underground cities. 
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Bursa Çanakkale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mardin Bolu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Batman Trabzon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diyarbakır Antalya is a touristic destination in 

South of Turkey. 

 

רכיבה על סוסים. הספורט הלאומי שלנו הוא היאבקות נפט, ג'אוולין, חץ וקשת,  ספורט:

 .היאבקותספורט פופולרי בטורקיה הם; כדורגל, כדורסל, כדורעף, הרמת משקולות ו
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 מערכת הבריאות
 בטורקיה



 

 כת הבריאות בטורקיהערתיאור מ .1

 
 עקרונות של מערכת הבריאות ✓

הטבות של אזרחים משירותי בריאות הרפובליקה של טורקיה מובטחת על ידי החוקה של 

הרפובליקה של טורקיה. כל המוסדות והארגונים המספקים שירותי בריאות מפוקחים על ידי 

 .הבריאות משרד

 

 מערכת המימון ✓

 (GHI – GSS) ביטוח הבריאות הכללי

. ביטוח בריאות כללית 2012כל אזרחי הרפובליקה של טורקיה יש ביטוח בריאות כללית מאז ל

 לא מועסקים. םאלא גהמכסה לא רק עובדים, היא מערכת ביטוח 

 בין המועסקים והלא מועסקים GHIבביטוח  ההבדלים

דמי הביטוח של העובד משולמים על ידי המוסד שבו הם עובדים. תלושי העובדים מכוסים 

גם הם בביטוח. אנשים שאינם עובדים צריכים לשלם דמי ביטוח בעצמם כדי ליהנות משירותי 

וע את סכום הפרמיה בריאות. מי שאינם עובדים נדרשים לעבור בדיקת הכנסה על מנת לקב

 .שהם ישלמו

  SGK) –(SSI ביטוח לאומיהמוסד למימון שירותי הבריאות ו

SSI  טורקיה המוסד הציבורי היחיד הפועל בתחום הבריאות וביטוח סוציאלי, ויש לו גם בהיא

קונה שירותי בריאות מספקי ציבור או פרטיים. . SSI במימון שירותי הבריאות 80%נתח של 

 .התשלומים שבוצעו עבור רכישות אלה נעשים עם פרוטוקול / חוזים שנחתמו מראש

 מימון שירותי הבריאות בטורקיה מבוצע ע"י:

• SGK )המוסד לביטוח לאומי( 

 תקציב ממשלתי מרכזי •

 ביטוחי בריאות פרטייםחברות ל •

 אנשים פרטייםמקורות של  •

 

 הביטוחפרמיות 

פרמיות הביטוח הן מבוססות הכנסה והן לוקחות סכום מסוים של פרמיית הכנסה. שיעור זה 

והמעסיק  5%על בסיס התועלת העיקרית של דמי הביטוח. המעסיק משלם  12.5%הינו 

.7.5%משלם 



 
 טורקיהארגון של מערכת הבריאות ב .2

 ספקי שירותי בריאות בטורקיה

 ספקי שירות בריאות הציבור   1.

 ספקי שירות הבריאות הפרטית   2.

 בתי מרקחת   3.

 

 תאות הציבוריספקי מערכת הברי .1

 
 ציבוריים:ספקים של שירותי בריאות 

 :בחוק, משרד הבריאות מסווג את שירותי הבריאות כמפורט להלןכנדרש 

 

 :ספקי שירותי בריאות ראשוניים

מוסדות רפואיים ציבוריים במינהל הציבורי, מרכז בריאות, מחלת שחפת, בריאות האם והילד, 

מרכז התכנון המשפחתי, מרכז הבריאות, מרכז הבריאות הקהילתי ורופאי המשפחה 

יחידות חירום לבריאות, מרכזים  112הבריאות כרופאי משפחה,  שהוסמכו על ידי משרד

 .רפואיים של אוניברסיטאות, מרפאות

 

 :שירותי בריאות משנית

בתי חולים ציבוריים שאינם הכשרה ובתי חולים ובתי חולים הסניפים ללא בתי חולים לחינוך 

ולבים, מרכזים ומחקר ומרפאות מחוז המחוברות לבתי חולים אלה, בתי חולים מחוזיים מש

רפואיים אוראליים ורפואת שיניים, המזוהים עם משרד הבריאות, בתי החולים והמרכזים 

 .הרפואיים של רשויות מקומיות ומוסדות ציבור , בית החולים להוספיס של איסטנבול

 

 :שירותי בריאות שלישוני

, מרפאות בתי חולים להכשרה ולמחקר, בשיתוף עם משרד הבריאות ובתי החולים הפרטיים

בריאות הקשורות לבתי חולים אלה, בתי חולים לבתי חולים ובתי חולים הקשורים לבתי חולים 

אלה, מכונים ומרפאות אזוריות, פקולטות לרפואת שיניים של אוניברסיטאות, בית החולים 

 .למחקר

 

 ספקים של שירותי בריאות פרטיים .2
 

, בטורקיה חלה עליה משמעותית בביקוש לענף הבריאות הפרטי. התרומה 2009מאז שנת 

.שמשלמת המדינה היא אחת הסיבות לעלייה זו



 

 בתי מרקחת .3

 

בבתי מרקחת, כמו גם תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם, מוצרי צמחים, מוצרים עוריים, 

מוצרי תמיכה )ויטמינים, מינרלים, מוצרים התומכים את המערכת החיסונית, וכו '(, חומרים 

 .של גמלאים מנוכה משכרהתרומה תרומה  10% -אורתופדיים וכן הלאה יכול להיות 

. עלויות ההשתתפות בתרופות נאספות על ידי 20%שיעור ההשתתפות של העובדים הוא  -

בתי המרקחת ונשלחות למוסד לביטוח לאומי. מיום המרשם, החולה יכול לקחת את 

 .ימים 4ימים. ימי סוף השבוע אינם נספרים תוך  4התרופה מבית המרקחת בתוך 

 

 תיירות מרפא בטורקיה ✓
 

 .יאות במדינה שלנו, אשר משרתים סטנדרטים בינלאומייםמוסדות בר 48ישנם 
 

 להיות מטופל זר בטורקיה
 

מטופלים בינלאומיים המבקשים שירותי בריאות לבתי החולים במדינה יכולים לקבל  טיפול 

הטיפול. עבור תשלום מראש של כמות מסוימת של דמי הטיפול המשוער לפני תחילת 

סת אינטרנט שנוצרו על קבלת שירות הבריאות הבינלאומי נרשמות במערכת מבוס םמטופלי

ידי משרד. במערכת זו נרשמים חולים רלוונטיים בכל מוסדות הבריאות, כגון אוניברסיטה 

 .פרטית, בנוסף לרישומם-ציבורית

 

 קו תמיכה בינלאומי לחולים

קווים של סבים על  184יתקשרו למרכזי החירום או לשירותי הבריאות או יקראו ל  אם הזרים

תלונותיהם או על זכויות החולה, מוקדי השירות יעבירו את השיחות הללו לקו התמיכה 

הבינלאומי בחולים באמצעות שיחות ועידה. עבור תיירים המגיעים לארצנו, שירותי תרגום 

שעות  24ת, גרמנית, ערבית, רוסית, פרסית וצרפתית זמינים ופירוט בענייני בריאות באנגלי

קווי תמיכה בינלאומיים. כל הזרים שלנו המדינה יכולה  28 47 444ימים בשבוע, מ  7ביממה, 

 .ליהנות מקו תמיכה זה ללא קשר לשאלה אם ספק שירותי הבריאות הוא פרטי או ציבורי

 
 שירותי בריאות חירום לחולים בינלאומיים

שירותי  ,ולמים לחולים זריםשירותי בריאות החירום והעברת מטופלים לחולי נפש מש

בריאות החירום מוצעים ללא תשלום לאזרחים. בתאונות דרכים, אדם אינו יכול להיות מחויב 

עבור עלות הטיפול. עם זאת, אם אדם מקבל שירות חירום חירום עקב תאונת דרכים יש את 

טוח ביטוח הנסיעה אופציונלי נוסף, החלק שהמוסד אינו משלם ניתן לחייב את זה הבי

והתשלום ניתן לבקש על פי הפוליסה. המחיר כי חולים בינלאומיים יש כדי לשלם עבור 

שירותי הבריאות נקבע על ידי משרד הבריאות על תג מחיר. מוסדות בריאות פרטיים לא 

 .צריך לעמוד בתג מחיר זה



 

 :מקרים מיוחדים

 בנסיבות יוצאות דופן, אסון, רעב וכו מלחמה  •

לארצנו לחינוך ולאנשים שהם מחויבים להשגיח עליהם במהלך  אנשים שמגיעים  •

 .השכלתם

     אלה הנמצאים במעמד של פליטים ומבקשי מקלט, מבקשי מקלט, אנשים חסרי נתינות,   •

 .קורבנות סחר

 אזרחים זרים שיש להם אשרת שהייה בארצנו ויש להם מספר זיהוי זמני  •

 ות שונותאזרחים זרים שזוהו על ידי אמנות בינלאומי  •

 .הם אינם משלמים עמלות עבור שירותי הבריאות שהם יקבלו בטורקיה  •

 

 פליטים בטורקיה ושירותי הבריאות

מיליון פליטים במדינה. כל ההוצאות הרפואיות הבסיסיות של  4, ישנם כ 2018על פי נתוני 

 .הסורים, כולל סמים, מכוסות ללא תשלום על ידי הרפובליקה של טורקיה

 תי חירוםשירו ✓
 שירותי חירום אמבולנסים הוא שירות בריאות זמין רק במצבי חירום והוא בחינם. 112
 
 חירום ✓

כל החולים המועמדים למחלקות החירום מטופלים כחולים. אנשים אינם מקבלים דמי 

 .השתתפות או עמלות נוספות עקב שירותי חירום רפואיים

ובדיקת שדה  צהוב, שדה ירוקשדה עם זאת, על פי הערכת הרופא, המטופלים המכוסים ב

נקבעים. המטופלים הנכללים בשדות האדומים והצהובים מקבלים טיפול רפואי חינם,  אדום

בעוד המטופלים בתחום הירוק מואשמים. שירותי החירום בטורקיה עוסקים ללא הפסקה 

 .במהלך שעות העבודה

 .זוהי הדרך למנוע יישומים מיותרים לשירותי חירום

 

MHRS (קביעת תור עם רופא ממערכת ציבורית) 

חולים שרוצים לקבוע פגישה מבתי החולים המזוהים עם משרד הבריאות יכולים בקלות 

 MHRS לקבוע תור על ידי נקיטת הצעדים הנדרשים מתוך כתובת האינטרנט הרשמית של

"www.hastanerandevu.gov.tr" או www.mhrs.gov.  כתובת. דרך נוספת לקבוע

 .מוקד טלפוני "ALO 182" הוא  MHRS פגישה מ

 :מוסדות לאומיים אחרים המספקים שירותי בריאות

 הסהר האדום .1

 UMKE .2צוות ההצלה הרפואי הלאומי 

זהו מוסד המספק תרופות, מזון, ביגוד, אוהלים לאנשים שסבלו ממלחמה, רעידת אדמה, 

 .התפרצות מחלות, אש ומבול גם בטורקיה וגם בחו"ל, ועומדים בתרומות

 UMKE - צוות ההצלה הרפואי הלאומי 

.מורכב של צוות הבריאות שיש להם מספיק ציוד רפואי ומיומנויות התערבותזה 



 
 

 יבית טיפול   3.
 

וזמינה ללא תשלום  2005-הרגולציה על שירותי הטיפול הביתי בטורקיה פורסמה ב 

 .לנזקקים

 ?מי יכול ליהנות בריאות בבית

'( שאינם מסוגלים ללכת, חולי סרטן סופני, חולי שרירים, אלו )אלצהיימר, דמנציה, שיתוק וכו

אפילו לא יכולים לענות על הצרכים המיוחדים שלהם יכולים ליהנות קשישים, תלויים במיטה ו

 .משירותי בריאות ביתיים בגלל מחלתם הכרונית

 ?כיצד להגיש שירות טיפול הבית

 .בכל מחוז של טורקיה כיום שירותים אלה מסופקים על ידי בתי חולים ציבוריים

 .ולהירשם 33 38 444כדי להחיל שירות זה עליך להתקשר למספר 

 
 טיפול סיעודי ביתי ✓

 .בתי אבות בטורקיה מובנים כמדינה סיעודי בתים פרטיים בתי אבות

טיפול  בנוסף לבתי אבות בארצנו, יש גם מרכזי  .בתי אבות פרטיים נשלטים על ידי המדינה

 .ושיקום ישנים

 

 זמינות שירותי הבריאות בטורקיה. 4

 

 מתן עדיפות לחולי מרפאה עם מצבים מיוחדים

 .למטופלים עם התנאים הבאים יש עדיפות לבדיקות פוליי קליניות בטורקיה

חירום, מטופלים, הריון, אנשי צבא בשירות, אלמנות ויתומים של חללי המלחמה והחובה, 

., אנשי צבא טורקים בשירות7, ילדים מתחת לגיל 65חולים מעל גיל 



 
 
 

 

 טורקיההסיעוד ב  .5

 
 רקיההמעמד המקצועי של האחות בטו ✓
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

לקבוע את הצרכים הבריאותיים של הפרט, המשפחה והחברה. לתכנן,  הם אחיותה יתפקיד

בית הספר הסיעוד הראשון  .ל טיפול סיעודי בהתבסס על ראיותליישם, להעריך ולפקח ע

 .תחת הסהר האדום 1925בשנת ם בטורקיה הוק

 .החל משרד הבריאות לפתוח את בית הספר המקצועי לבריאות 1960בשנת 

בית ספר זה הוא  .Ege באוניברסיטת 1955השכלה הגבוהה החלה בשנת כסיעוד לימודי 

 .יברסיטה ברמה של אירופה וטורקיהאונכבית הספר לאחיות הראשון 

 ."תוארל"תוכנית סיעוד  בעלי השכלה גבוהה מוסדות 133יש סך של 

 ., מאסטר ודוקטורטבבוגר הםבאוניברסיטאות בטורקיה  תארים הניתנים

 השייכיםבבתי הספר התיכוניים  נלמדיםטיפול רפואי טכנאי ועוזר מיילדת  ,אחותעוזר 

והוא סיעוד במקצוע הגברים בהשתתפות חלה עלייה , 2007. מאז משרד החינוך הלאומיל

 .להיות מקצוע הנשי חדל

ימים  20חופשה שנתית בסך הכל ל זכאיםאלה שעבדו בסיעוד במשך פחות מעשר שנים 

.ימי חופשה שנתיים בסך הכל 30- ל זכאיםבשנה, אלה שעבדו במשך עשור 



 
 
 

יש אפשרות לעבוד בבתי חולים ציבוריים, בתי חולים פרטיים, בתי אבות, בתי  אחיותל

 .חרושת ומפעלים, בתי ספר, גני ילדים ובמקומות רבים אחרים

למוסדות שהן עובדות בהן,  משכורות האחיות העובדות במגזר הפרטי משתנות בהתאם

משכורות האחיות העובדות בבתי החולים באוניברסיטאות ובמדינה מוסדרות בהתאם לחוק 

 .עובדי המדינה

 .לירות טורקיות 3,814לירות טורקיות ל  1600השכר הממוצע האחות נע בין 

ות שעות ביממה בין השע 16-במהלך היום ו  16: 00-ל  08:00אחיות עובדות בין השעות 

 .בתפקיד 08: 00-16: 00

תסמונת שחיקה קיימת בגלל כמות שעות העבודה, עומס של חולים, שכר לא מספיק, בעיות 

 .משפחתיות, היעדר טיפול בתינוקות

אלף איש במדינות האיחוד האירופי במדינות האיחוד  100-מספר האחיות הפעילות ל  

מדורגת אחרונה עם ממוצע של  אחיות. טורקיה 745האירופי ובמדינות החברות בו הוא 

  .אחיות 141

אנשים הן האיחוד האירופי המדינות החברות באיחוד  100000מספר אחיות עובדות 

 .אירופה מדינות בטורקיה WHO האירופי וגם במדינות

 

 המושג הנוכחי של טיפול סיעודי בטורקיה ✓

עם תקנות משפטיות השימוש בתהליך סיעוד הפך חובה בטורקיה. תהליך הסיעוד נרשם 

 בזמן קצר בסביבת המחשב. רשומות אלה ניתן לגשת על ידי האחיות בתוך זמן קצר.

 

 מערכת של טיפול סיעודי בטורקיה  .6

 

 , תצפיות האחות הפרטית מפותחות ומשמשות לפי מרפאות. טפסים אלהNANDAעל פי 

 נחשבים ראיות בתהליכים משפטיים אפשריים.



 

 טיפול רוחני בטורקיה  .7

 
המשימה של צוותי התמיכה הרוחנית היא להדריך, להניע ולספק תמיכה מוסרית לחולים, 

 לקרוביהם ולעובדי הבריאות שלהם.

, הוצעו בבתי החולים שירותי 1995-בחוזר שהוציא משרד הבריאות והמנהל לענייני דתות ב 

 דת ומוסר.

ו בעלי תואר שני או דוקטורט. בפועל, עדיף כי כל הפקידים הדתיים אשר יעבדו בבתי חולים יהי

סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה של הדת, סוציולוגיה של הדת, ייעוץ דתי והדרכה מועסקים 

בטיפול רוחני. כולם עוברים מאתיים שעות של חינוך "מיוחד בתחום" לפני שהם מתחילים 

 לעבוד בבתי חולים.

 

 
 ת המטופל בטורקיהזכויות וחובו .8

 

 זכויות המטופל ✓
 היות מיודע בנוגע ל:ל

 חלהמהלך המ •

 על ידי מי וכיצד הטיפול הרפואי נמשך במחלה •

 אפשרויות טיפול חלופיות וסיבוכים •

 סיכונים במקרה של דחייה •

 מאפייני התרופות שנלקחו •

 כיצד להגיע לעזרה רפואית. •

המידע ניתן בצורה פשוטה ככל האפשר, בהתאם לרמתו החברתית והתרבותית של 

 המטופל להבין ללא היסוס או ספק.

 

 חובות המטופל ✓

 על המטופל לתת מידע מדויק אודות הרקע הבריאותי שלו. •

 לעמוד בכללי המוסד הבריאותי. •

 על המטופל לעקוב אחר שרשרת ההפניה. •

 לשתף פעולה עם עובדי בריאות. •

 אחר התאריך והשעה של המינוי.על המטופל לעקוב  •

 עליהם לכבד את זכויות עובדי בית החולים, מטופלים ומבקרים אחרים. •

 יש לשלם את הנזק שנגרם לאספקה בבית החולים. •

 המטופל אחראי לתוצאות האפשריות אם הוא מסרב לטיפול. •

 (.2009, חוזר בקשה לזכויות החולה, 1998 -)תקנה בנושא זכויות מטופלים, התשנ"ח 



 
 

 משטר יומי בבתי חולים בטורקיה . 9 

החולה מאושפז בסביבה ממוחשבת באמצעות "מערכת האשפוז המרכזית". הרופא, אשר 

 מחליט על הקבלה של המטופל, הודעה נשלחה לשירות. 

בבוקר ניקוי וטיפול של וחולים, ארוחת בוקר  7:00טיפול שגרתי יומי של אשפוז; בבוקר בשעה 

, 08.00-09.00בבוקר. ביקורי בוקר בין  08.30סימנים חיוניים אמורים להסתיים עד  של חולים,

 .17.00-18.00ביקורי ערב של מומחים הרלוונטיים או בתפקיד בין השעות של שעות הערב 

ההחלטות בדבר המשך טיפול והשחרור של המטופלים נעשות יחד עם המטופלים, קרוביהם 

ש בתרופות, האכלה, אם יש הוראות לאחר השחרור. המטופל ורופאיהם. יש להדריך על שימו

 צריך לתת משוב שהוא מבין את הוראות השחרור.



 

 עובדים רפואיים ועובדי רפואה במוסדות הבריאות הטורקיים  .10

 מבנה של הצוות הרפואי בטורקיה ✓

צוות הנהלת בית החולים מורכב מרופא ראשי, אחות ראשית ומנהלת בית חולים, רופא, 

יכולוגית, עובדת סוציאלית, רוקחת, רופאת שיניים, אחות, מיילדת, טכנאים דיאטנית, פס

 )חדר ניתוח, הרדמה, צילום רנטגן, רפואה דחופה, רוקח , מעבדה, תותבת שיניים וכו '(.

 מבנה צוות סיעודי במוסדות בריאות של הרפובליקה הטורקית ✓

 אחיות בבתי חולים ובאוניברסיטאות• 

 אחות במערכות חינוך• 

 אחות ביחידת איכות• 

 אחות לטיפול בפצע ובסטומה• 

 אחות בקרת זיהום• 

 אחות מתאמת סוכרת• 

 אחיות קליניות מובילות• 

 אחיות מוסמכות• 

 רפואיים -מערכת החינוך לעובדים במקצועות פארה ✓

מנהל בית החולים, מנהל בית החולים, סטטיסטיקן בריאות, קצין סטטיסטיקה, קצין מנהל, 

פקיד שכר, קצין מחסן, מזכירה רפואית, קצין קבלה לחולה, קצין רכש, קצין ארכיון, קצין 

ניהול, אימאם וגסאל, מהנדס, טכנאי ראשי, טכנאי, מרכזיות קצין, נהג, בישול, כביסה, אנשי 

 ביטחון.

נות העבודה וההדרכות של צוות בית החולים, למעט עובדי בריאות אחרים, מתבצעים עקרו

על ידי היחידות שהן מזוהות עימם. הכשרה בשירות של צוות העובדים בבית החולים כמו 

 צוות ניקיון מתבצעים על ידי אחיות בקרת זיהום.

 
 
 



 

 תחומי טיפול יחודיים וטיפול פליאטיבי . 11

 טיפול תומך )פליאטיבי( ✓

הרעיון של טיפול פליאטיבי בתורכיה נחשב "טיפול תומך" ו "סיעודי" ונחשב שווה ערך להיות 

 .שליטה בכאב

 טיפול פליאטיבי, טיפול ביתי בהוספיס בטורקיה

טיפול פליאטיבי בטורקיה; ניתנת בשירותים הפליאטיביים של בתי החולים, ביחידה לטיפול 

 יבילדים ובמרכז הפליאטיבי של המגזר הפרט

 המתת חסד ✓

המתת חסד אינו מותרת בטורקיה. אמנם אין כל הוראה על זה בחקיקה, עונשים מוחלים על 

 .אלה שהם עושים זאת

 מוות ✓

 סידורי פטירה לאחר המוות

ברפובליקה של טורקיה יש צורך לקבור את הנפטר בהקדם האפשרי. לשם כך, המדינה 

יקבלו הודעה על המוות והשירות הדרוש  188מעניקה כל מיני מתקנים ללא תשלום. 

 .יתקבל

✓  

 קבורה / קבר ✓

 האדם שמת בארצנו נקבר בקבר. ישנם בתי קברות לא מוסלמים שאינם מוסלמים.

 שריפה  ✓

 יה, שריפת הגופה אינה אפשרית.בשל היעדר קרמטוריום בטורק

 נתיחה לאחר המוות ✓

 תסוגי נתיחות שלאחר המוו

 נתיחה מיוחדת )ספציפית( - 1

 נתיחה משפטית - 2

 

 הריון ולידה ✓
 

 ;ינםמעקב היריון הוא שירות של ציבורי של הרפובליקה הטורקית, השירות בח

רופא משפחה )טיפול רפואי ראשוני( בבתי חולים ממשלתיים, ניתן בתשלום אופציונלי; 

המרכזים המיילדות והגינקולוגים המיוחדים, המיילדות והגינקולוגיה הפרטית או המיילדות 

.הפרטית והגינקולוגית



 
 בחירת בית החולים ללידה

ברפובליקה של טורקיה נשים חופשיות לבחור את בית החולים ללדת. בדרך כלל הרופא 

העוקב אחר ההיריון הוא המועדף על ידי המטופלות לבחירת מקום הלידה. עם העלייה ברמת 

בלות טיפול רפואי במוסדות בריאות פרטיים. כתוצאה מכך, אקונומי, נשים הרות מק-הסוציו

הם רוצים את הרופא שלהם בזמן הלידה. קורסי הכנה ללידה מסופקים על ידי בתי חולים 

 .ליולדות, עיריות ומוסדות פרטיים

 טיפול בילדים

ברגע שהתינוק נולד, הוא נלקח מיד מתחת לתנור, חימום, ונבדק על ידי רופא הילדים בדיקה 

 נשימתית ובדיקת דם.

 דקות לאחר הלידה. 5ו  1ציון אפגר מוערך ב 

 כאשר התינוק יציב, עין, בטן וטיפול אוראלי מבוצעים.

. מיד לאחר Rh -דגימת דם נלקחת מחבל הטבור עבור קבוצת הדם של התינוק וקביעת ה

(. טיפות עיניים חיטוי IMתוך שרירי ) Kמיליגרם של ויטמין  1הלידה, כל התינוקות מקבלים 

 נוטפות לתוך עיניו של התינוק.

פול ומופרד מהאם. משקל, גובה והיקף ראש נמדדים ונשמרים בקובץ. היילוד נלקח לחדר הטי

 ניתנת. Bהמנה הראשונה של חיסון הפטיטיס 

ידון של התינוק כוללת את שם האם ואת שם המשפחה, תאריך הלידה של התינוק ומספר 

הפרוטוקול של האם. פרטי התינוק נלקחים ומתועדים בקובץ האם. אם התינוק הוא בסדר, 

 יונק מהחזה של האם. התינוק

משפחות המעוניינות לשמור דם טבורי יכול לעשות זאת בבדיקות דם טבוריות פרטיות. 

 המחיר משתנה בהתאם לארגונים.

שעות לאחר הלידה. בדיקת אולטרסאונד אגן  24עבור פנילקטונוריה, דם העקב נאסף 

נוק עוזב את בית מבוצעת כדי לזהות נקע בירך. בדיקת מסך השמיעה מבוצעת לפני שהתי

ניתן. בדיקות הבריאות של האם והתינוק המשוחרר  Dהחולים. מידע על השימוש בוויטמין 

מתבצעות במרפאות החוץ של בתי החולים או במוסדות פרטיים. גובה, משקל, קוטר הראש 

 נמדדים. חיסונים מעת לעת נעשים על פי לוח החיסונים.

 חיסונים

גם אם התינוק עוקב אחר במוסד בריאותי פרטי, חובה להודיע לרופא המשפחה ולתעד את 

 החיסונים.

 
 חיסוני חובה

 •Hep-B חיסון הפטיטיס :B 

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

 •DABT - IPA - Hibדיפתריה, ערמונית, טטנוס, פוליו לא פעיל, שפעת הממופילוס : 

 •KPA חיסון :Pneumococcal משועבד 

 •KKKחצבת, אדמת, חיסון חזרת : 



 

• DABT - IPA דיפתריה, דלקתיות, טטנוס, חיסון פוליו מסוג :B )חיסון משולב( 

 •OPA)חיסון אוראלי לחיסונים פוליו )פוליו : 

 •Td חיסוני טטנוס -: דיפריה למבוגרים 

 •Hep-A הפטיטיס :A חיסונים 

  שנים( 0-18חיסונים נוספים המומלצים בילדות )

Rotavirus (RVA), abdT, abdT-IPAוי ,( רוס פפילומה האנושי, שפעתFNA) 

 (KMA4מנינגוקוקוס )

 הפלות ✓

מוסדרים כחוק במדינה שלנו. לפי חוק נהלים ועקרונות הקשורים להפלה ולסיום של הריון 

העונשין התורכי; אם אין סיבה רפואית לבריאות האם עד השבוע העשירי להריונה, ההפלה 

 מתבצעת על פי בקשה. 

 עירוי דם ✓

לפני העירוי, החולה חותם על טופס המאשר הליך זה. הטופס כולל, מידע ניתנת על דם / 

ה יכול להיות אם לא נתון, תופעות לוואי שעלולות להתרחש אם נתון, מוצרי דם, הסיבה, מ

מה צריך לעשות לאחר ההליך ... אם החולה הוא קטין, ההורה חותם על הטופס. שני 

ההורים נדרשים לחתום. אם רק לאחד מההורים יש חתימה, עליו להוכיח כי הילד החותם 

 דאג לעצמו או להורה האחר.

 תרומות דם ✓

 התורם נלקח לחדר הטיפול כדי לתרום דם במידת הצורך.

 בדיקות הדם הדרושות נעשות לדם שנלקח מהתורם. הבדיקות הן:

(, עגבת, בדיקות B)הפטיטיס  HBsAg(, C)הפטיטיס  HCVידס(, נגד )אי HIVאנטי  

 קבוצת דם. 

 השתלות, תרומת איברים ✓

 ברפובליקה של טורקיה הצלחה בינלאומית הושגה בניתוח השתלת איברים.

 שמבוצעות בטורקיההשתלות 

 כליות, כבד, לב, ריאות, לבלב ומעי הדק,

 הרקמות

 מסתמי לב, קרנית, עצם, מוח עצם וכבד.

מנתחים להשתלות בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת הים התיכון באנטליה ביצעו בהצלחה 

ניתוחי השתלות שאינם דורשים התאמה של קבוצת הדם וסיווג רקמות במשך שנים. הם 

 וטין סיווג רקמות בהשתלות הכליה.ביטלו לחל

 ניתוח השתלת הפנים הראשון בעולם בוצע כאן. 

. 


