שאלות:
מערכת הבריאות בטורקיה
 .1אזרחי המדינה זכאים להטבות משירותי הבריאות לפי החוקה.
נכון/לא נכון
 .2ביטוח הבריאות הכללי בטורקיה ,היא מערכת ביטוח המכסה את
כלל האוכלוסייה המועסקת וגם המובטלים.
נכון/לא נכון
 .3כל הארגונים והמוסדות המספקים שירותי בריאות מפוקחים ע"י
משרד הבריאות.
נכון/לא נכון
 .4בטורקיה ,בני הבית של אדם מובטל אינם מכוסים ע"י ביטוח
הבריאות הכללי.
נכון/לא נכון
 .5בטורקיה ,מי שאינו עובד חייב לשלם בעצמו לביטוח כדי ליהנות
משירותי הבריאות הניתנים על ידי המדינה .מי שלא עובד עבודה
נדרש לעבור מבחן הכנסה כדי לקבוע את הסכום שישולם.
נכון/לא נכון

מבנה מערכת הבריאות
.6
.7

א.
ב.
ג.
.8
א.
ב.
ג.

כתבו מהם שירותי הבריאות הניתנים בטורקיה.
ספקי שירותי בריאות מסווגים כשירותי בריאות ראשוניים ,שניוניים
ושלישוניים לפי חוקי משרד הבריאות .מי מהבאים הוא אחד
מנותני שירות בריאות ראשוני?
רופא משפחה
בית חולים ממשלתי
בית חולים אוניברסיטאי
מי מהבאים הוא אחד מנותני שירות בריאות שניוני?
בית חולים לימודי/מחקרי
בית חולים כללי אזורי
מרכז אם וילד ותכנון משפחה

 .9למטופלים המעוניינים בטיפול רפואי פרטי ,המדינה משלמת
השתתפות.
נכון/לא נכון
 .10בתי מרקחת מעבירים את חלק ההשתתפות שלהם למוסדות
המדינה ומשמשים כמתווך בין החולה לבין מוסדות המדינה.
נכון/לא נכון
 .11מהי האפשרות הנכונה המבטאת את אחוז ההשתתפות בתרופות
בית מרקחת?
א .השתתפות גמלאים בתרופה היא  ,10%מועסק משתתף ב20% -
ב .השתתפות גמלאים בתרופה היא  ,20%מועסק משתתף ב10% -
ג .השתתפות גמלאים בתרופה היא  ,1%מועסק משתתף ב2% -
 .12תוך כמה ימים מהתאריך בו ניתן המרשם ,על המטופל לקחת
את התרופה?
א2 .
ב3 .
ג4 .
 .13מהו מספרם של בתי החולים הציבוריים ,האוניברסיטאיים
והפרטיים הנותנים שירות ברמה בינלאומית?
א38 .
ב48 .
ג28 .
 .14מה לא ניתן להגיד ביחס למטופלים זרים בטורקיה?
א .תיירים עם בעיות בריאות יכולים לפנות למוסדות בריאות
פרטיים וציבוריים במדינה.
ב .לא קיימות יחידות לטיפול במטופלים זרים בבתי החולים.
ג .חולים זרים הפונים לקבל טיפול בבית חולים ממשלתי יכולים
לקבל תשלום מראש של סכום מסוים של דמי הטיפול המשוער
לפני תחילת הטיפול.
 .15עבור חולים זרים קיימים שירותי טיפול וייעוץ בענייני בריאות
הזמינים  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע ,בקו תמיכה .28 47 444
באיזו שפה לא ניתן השירות?
א .אנגלית
ב .רוסית
ג .ספרדית

 .16אילו מהמשפטים הבאים אינם נכונים במסגרת שירותי החירום
הרפואיים לחולים זרים בטורקיה?
א .על שירותי רפואה דחופה ופינוי חירום למטופלים זרים נגבה
תשלום.
ב .סטודנטים  ,תלמידים ועוברי הכשרות זרים בטורקיה ,ובני
משפחתם במהלך הלימודים ,חייבים בתשלום מסוים כדי ליהנות
משירותי בריאות.
ג .המחיר שמטופלים זרים חייבים לשלם עבור טיפול רפואי נקבע
ע"י תעריף משרד הבריאות.
 .17כל הוצאות הבריאות הבסיסיות של הפליטים הסורים ,כולל
תרופות ,מכוסים על ידי הרפובליקה החופשית של טורקיה.
נכון/לא נכון
 112 .18שירות חירום במדינה שלנו הוא שירות המספק שירותי
בריאות למעט מקרים חירום ובחינם.
נכון/לא נכון
 .19שירותי חירום בטורקיה פועלים בהתאם למידת הדחיפות של
המקרה הבריאותי – אדום ,צהוב וירוק .איזה מבין שלושת
המצבים יעלה למטופל כסף?
א .אדום
ב .ירוק
ג .צהוב
 .20למטופלים בטורקיה אין את הזכות לבחור את הרופא ואת בית
החולים.
נכון/לא נכון
 .21כתבו את שמותיהם של מוסדות ממשלתיים אחרים המספקים
שירותי בריאות.
 .22מהו שמו של המוסד הממשלתי המספק שירותי בריאות ומספק
ח ומרים כגון; מזון ,בגדים ,אוהלים הן בטורקיה והן בחו"ל
בזמן המלחמה ,רעידות אדמה ,מגיפות ,אש?
אUMKE .
בUNICEF .
גWHO .
 .23מהו שמו של הארגון הלאומי שאחראי על הציוד הרפואי וההצוות
הרפואי עם מיומנויות להתערב באזור אסון בטורקיה?

אKızılay .
בUNICEF .
גUMKE .
 .24טורקיה היא חברה ב? WHO-

 .25הרגולציה על שירותי הטיפול הביתי בארצנו פורסמה ב 2005-
והיא ניתנת ללא תשלום לנזקקים.
נכון/לא נכון
 .26מי אינו זכאי לשירותי טיפול רפואי בבית?
א .כל החולים המאובחנים עם סרטן.
ב .אנשים שאינם מסוגלים לענות על הצרכים הספציפיים שלהם
(אלצהיימר ,דמנציה ,שיתוק ,וכו')
ג .מטופלים הזקוקים לאשפוז עקב מחלות כרוניות.
 .27שירותי בריאות בבית ניתנים בכל מחוז בטורקיה ע"י בתי החולים
הציבוריים.
נכון/לא נכון
 .28בית הספר לסיעוד של אוניברסיטת  Egeהוא הראשון שמכשיר
ברמת תואר בוגר ,מוסמך ודוקטור?
נכון/לא נכון
 .29לימודי סיעוד בטורקיה ניתנים באוניברסיטה כתואר ראשון ,שני
ושלישי?
נכון/לא נכון
 .30לימודים במגמות עוזר אחות ,עוזר מיילדת וטכנאות רפואית
ניתנים בבתי ספר תיכון של משרד החינוך.
נכון/לא נכון
 .31בהתאם לשנות העבודה ,לכמה ימי חופשה שנתית זכאית אחות
במוסדות ממשלתיים בטורקיה?
 1-10שנים............ימים
 11שנים ומעלה..........ימים

 .32מקומות העבודה של אחיות :בתי חולים אוניברסיטאיים ,בתי
חולים ציבוריים ,בתי חולים פרטיים ,בתים לגיל השלישי,
מפעלים ,בתי ספר וגני ילדים.
נכון/לא נכון
 .33שכר אחות בטורקיה בין  1600ל 3814-לירות טורקית.
נכון/לא נכון
 .34ארגון הבריאות העולמי ( ,)WHOמספר האחיות הפעילות
העובדות במדינות אירופה באיחוד האירופי 745 ,ל ,1000.000
מספר זה הוא  145בטורקיה .הממוצע הנמוך ביותר בין המדינות
הוא בטורקיה.
נכון/לא נכון
 .35עבודה לפי התהליך הסיעודי הוא חובה בטורקיה עם נהלים
חוקיים?
נכון/לא נכון
 .36התהליך הסיעודי מתועד הרשומה ממוחשבת?
נכון/לא נכון
 .37לוקח זמן להגיע לתיעוד הרשומה הממוחשבת של התהליך
הסיעודי?
נכון/לא נכון
 .38החל ממתי קיים טיפול רוחני הניתן בבתי החולים למטופלים
ולבני משפחותיהם?
א1995 .
ב2010 .
ג2015 .
 .39המטרה של טיפול רוחני בתורכיה היא לספק תמיכה רוחנית
לחולים ולקרוביהם.
נכון/לא נכון
 .40מה משך חינוך חובה בטורקיה?
א 4 .שנים
ב 8 .שנים

ג 12 .שנים

 .41השפה הטורקית היא אחת השפות המעטות בעולם הנכתבת כמו
שהיא מדוברת.
נכון/לא נכון
 .42על פי החוקה של הרפובליקה של טורקיה ,חינוך דתי הוא חובה
ומפוקח על ידי המדינה במוסדות חינוך יסודי ותיכון.
נכון/לא נכון
 .43משפחות חסרות יכולת כלכלית ,קשישים ,נזירים מקבלים תמיכה
ממשלתית .בנוסף ,מועסקים מקבלים תמיכה ממשלתית בהתאם
למספר הילדים.
נכון/לא נכון
 .44מהן הדרישות כדי להיות משפחת אומנה בטורקיה?
א .אזרח טורקיה
ב .השכלה של לפחות ביה"ס יסודי
ג .גיל 25-50
ד .הכל נכון

תשובות:
מערכת הבריאות בטורקיה
.1
.2
.3
.4
.5

נכון
נכון
נכון
לא נכון
נכון

מבנה מערכת הבריאות
 .6א .ספקי שירות בריאות ציבוריים
ב .ספקי שירותי בריאות פרטיים
ג .בתי מרקחת
 .7א
 .8ב
 .9נכון
 .10נכון
 .11א
 .12ג
 .13ג
 .14ב
 .15ג
 .16ב
 .17נכון
 .18לא נכון
 .19ב
 .20לא נכון
 .21ב
 .22ג
 .23נכון
 .24נכון

 .25א
 .26נכון
 .27נכון
 .28נכון
 .29נכון
20 .30
30 .31
 .32נכון
 .33נכון
 .34נכון
 .35נכון
 .36נכון
 .37לא נכון
1995 .38
 .39נכון
 12 .40שנים
 .41נכון
 .42נכון
 .43נכון
 .44ד

