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SPØRGSMÅL 

SUNDHEDSSYSTEMET I REPUBLIKKEN TYRKIET 

1. Adgangen for borgere til sundhedsvæsenet i Republikken Tyrkiet er 

garanteret i Tyrkiets forfatning. 

Sandt  

falsk 

 

2. Den almindelige sygesikring i Tyrkiet er et forsikringssystem, der dækker 

hele den erhvervsaktive befolkning i landet, både arbejdstager og arbejdsløse. 

Sandt  

falsk 

3. Alle institutioner og organisationer, der leverer sundhedsydelser i Tyrkiet, 

kontrolleres af Sundhedsministeriet.  

Sandt  

falsk 

 

4. I Tyrkiet er familie til beskæftigede ikke omfattet af Den almindelige 

sygesikring.  

Sandt  

falsk 

 

5. I Tyrkiet skal de, der ikke arbejder, betale deres egne forsikringspræmier 

for at kunne drage fordel af sundhedsydelser fra staten. Dem, der ikke 

arbejder, skal indkomstvurderes for at bestemme det beløb, der skal betales. 

Sandt  

falsk 
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SUNDHEDSSYSTEMETS ORGANISATION I TYRKIET 

1. Hvad hedder sundhedstjenesteudbyderne i Tyrkiet? Skriv venligst 

 

 

2. Leverandører af sundhedsydelser klassificeres af sundhedsministeriet i 

forhold til primære, sekundære og tertiære sundhedsydelser. Hvilket af 

følgende er en af de primære sundhedsleverandører i Tyrkiet? 

a) Familie læger           b) Statssygehuse               c) Universitetssygehuse 

 

3. Hvilket af følgende er en sundhedsleverandør af sekundær pleje i 

Tyrkiet? 

a) Trænings & forskningssygehuse                  b) Distrikts ssygehuse 

c) Mor og børneomsorgs- & familieplanlægnings center 

 

4. Til patienter, der ønsker at drage fordel af private sundhedsudbydere, 

betaler staten et bidrag.  

Sandt                  falsk 

 

5. Apoteker overfører deres deltagelses andele til statsinstitutionerne og 

fungerer som formidler mellem patienten og statsinstitutionerne.  

Sandt             falsk 

6. Hvilke(n) udsagn er de(n) rette  procentdels refusion af  lægemidler købt 

på apoteker? 

a) Pensionist refusion for lægemidlet er % 10 

Medarbejdernes bidragsrate for lægemidlet er% 20 
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b) Pensionist refusionen for Lægemidlet er% 20. 

  Medarbejderbidragsraten for lægemidlet er% 10 

 

c) Pensionist refusion  for lægemidlet er% 1. 

  Medarbejderbidragsraten for lægemidlet er% 2 

 

7. Inden hvor mange dage skal patienterne afhente deres lægemidler efter 

udstedelses datoen for skriftlige recepter? 

a) 2              b) 3                c) 4 

8. Hvor mange offentlige, private og universitetssygehuse opfylder 

internationale standarder i Tyrkiet? 

a) 38            b) 48               c) 28 

 

9. Hvilke af følgende udsagn kan ikke siges om internationale patienter i 

vores land? 

a) De, der kommer til landet som turister, men har sundhedsmæssige problemer, 

kan søge statslige og private sundhedsinstitutioner i landet. 

b) Der findes ingen internationale patientenheder på hospitaler i Tyrkiet. 

c) Internationale patienter, der søger sundhedsydelser til statssygehuse, kan 

modtage forudbetaling af et vist beløb af det anslåede behandlingsgebyr, inden 

behandlingen begynder 

 

10. For internationale patienter er tolkning og rådgivning i 

sundhedsspørgsmål tilgængelig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen,  og kan 

rekvireres på tlf. no 444 47 28 Den internationale supportlinjer. Hvilket af 

følgende er ikke et tilgængeligt sprog? 
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a) engelsk               b) russisk                 c) spansk 

 

11. Hvilket af følgende udsagn er ikke sandt, vedrørende omfanget af 

akutmedicinske tjenester til internationale patienter i Tyrkiet? 

a) Nødlægehjælp og akut patientoverførsel til udenlandske patienter skal 

betales. 

b) Dem, der er i landet for at deltage i uddannelse, træning, på kursus og deres 

pårørende, skal betale et bestemt gebyr for at kunne drage fordel af 

sundhedsydelser. 

c) Den pris internationale patienter skal betale for sundhedsvæsenet, 

fastsættes af Sundhedsministeriet efter en tarif. 

 

12. Alle de grundlæggende sundhedsudgifter for de syriske flygtninge i 

vores land, herunder medicin, betales af Tyrkiet.  

Sandt             falsk 

13. 112 Nødtjeneste i vores land er en slags sundhedsvæsen, der yder 

sundhedsydelser undtagen i nødsituationer, og det er GRATIS.  

Sandt                    falsk 

14. Nødtjenester i Tyrkiet operere i relationen til nødsituationen i røde, 

grønne og gule felter. 

Hvilke af disse tre områder fordrer egenbetaling? 

A) Rød           b) Grøn              c) Gul 

 

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

Sandt               falsk 
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16. Skriv navnene på andre nationale institutioner, der yder 

sundhedsydelser. 

 

 

17. Hvad hedder den nationale institution, der leverer sundhedsydelser og 

leverer materialer som; mad, tøj, telte både i Tyrkiet og i udlandet i 

krigstid, jordskælv, epidemier, ild? 

a) UMKE            b) Kızılay           c) HVEM 

 

18. Hvad hedder den nationale organisation, der organisere og sikrer 

tilstrækkeligt medicinsk udstyr og medicinsk personale med rette 

kvalifikationer til at gribe ind i et katastrofeområde i Tyrkiet? 

a) Kızılay          b) UNICEF              c) UMKE 

 

19. Republikken Tyrkiet er medlem af WHO.  

Sandt                falsk 

20. Forordningen om hjemmepleje i Tyrkiet blev offentliggjort i 2005 og 

leveres gratis til dem, der har brug for.  

Sandt            falsk 

21. Hvilket af følgende grupper kan ikke drage fordel af hjemmepleje 

sundhedstjenester? 

a) Alle patienter diagnosticeret med kræft. 

b) Personer, der ikke er i stand til at opfylde deres specifikke behov 

(Alzheimers, demens, lammelse osv.) 
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c) Patienter, der har brug for indlæggelse på grund af kroniske sygdomme. 

 

22. Hjemmepleje service ydelser bliver i alle provinser i Tyrkiet leveret af  

offentlige hospitaler.  

Sandt                falsk 

23. Ege Universitets sygepleje skole er den første sygeplejeuddannelse, der 

åbnes på universitetsniveau i både Europa og i Tyrkiet. 

Sandt              falsk 

24. Sygeplejeuddannelsen i Tyrkiet udbydes på universitetet i bachelorgrad, 

kandidat- og ph.d.-niveau? 

Sandt      falsk 

25. På gymnasier under uddannelsesministeriet uddannes 

sygeplejerskeassistenter, jordemoderassistenter og sundhedsteknikker 

Sandt                 falsk 

26. Hvor mange årlige fridage har sygeplejersker, der arbejder i 

statsinstitutioner i Tyrkiet, i løbet af et arbejdsår? 

 Ansat mellem 1-10 år ----------------- dage 

 Ansat 11 år og mere ----------------- dage 

27. sygeplejerskeres arbejdsområder er: Universitetshospitaler, offentlige 

hospitaler, private hospitaler, plejehjem, fabrikker, skoler og planteskoler. 

 Sandt                falsk 

28. Lønnen til sygeplejersker i Tyrkiet ændres fra 1600 - 3814 TL. 

 Sandt                falsk 
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29. Iflg. WHO (Verdenssundhedsorganisationen), er antallet af aktive 

sygeplejersker, der arbejder i europæiske lande i EU, 745 pr. 1.000.000 I 

Tyrkiet er dette tal 145. Det laveste i EU 

 Sandt           falsk 

 

30. I Tyrkiet er brug af sygeplejeprocessen obligatorisk ved lov? 

  Sandt           falsk 

31. Sygeplejeprocessen registreres i computersystemer? 

  Sandt           falsk 

32. Det tager tid at nå frem til registreringerne af sygeplejeprocessen? 

  Sandt               falsk 

33. Hvor længe har åndelig pleje været udført på hospitaler i Tyrkiet 

A) 1995            B) 2010 C)                2015 

34. Formålet med åndelig pleje i Tyrkiet er at yde åndelig støtte til 

patienter og deres pårørende. 

Sandt                falsk 

35. Hvor lang tid er den obligatoriske skolegang i Tyrkiet? 

A) 4 år         B) 8 år             C) 12 år 

 

36. Tyrkisk sprog er et af de sjældne sprog blandt verdenssprogene, som 

skrives som det tales. 

  Sandt              falsk 
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37. Ifølge Republikken Tyrkiets forfatning er religiøs uddannelse obligatorisk 

og overvåget af staten i grundskoler og på videregående 

uddannelsesinstitutioner. 

Sandt               falsk 

 

38. Økonomisk svagtstillede familier, ældre, martyrer får statsstøtte. 

Derudover modtager ansatte  statsstøtte i forhold til antallet af børn. 

Sandt                  falsk 

39. Hvad er kravene til at blive en plejefamilie i Tyrkiet? 

A) At være statsborger i Republikken Tyrkiet. 

B) At have mindst grundskoleeksamen 

C) At man er aldersgruppen 25-50 

D) Alle 
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SPØRGSMÅL 

SUNDHEDSSYSTEMET I REPUBLIKKEN TYRKIET 

1. Adgangen for borgere til sundhedsvæsenet i Republikken Tyrkiet er 

garanteret i Tyrkiets forfatning. 

Sandt falsk 

2. Den almindelige sygesikring i Tyrkiet er et forsikringssystem, der dækker 

hele den erhvervsaktive befolkning i landet, både arbejdstager og arbejdsløse. 

Sandt falsk 

3. Alle institutioner og organisationer, der leverer sundhedsydelser i Tyrkiet, 

kontrolleres af Sundhedsministeriet. Sandt falsk 

4. I Tyrkiet er familie til beskæftigede ikke omfattet af Den almindelige 

sygesikring. Sandt falsk 

5. I Tyrkiet skal de, der ikke arbejder, betale deres egne forsikringspræmier 

for at kunne drage fordel af sundhedsydelser fra staten. Dem, der ikke 

arbejder, skal indkomstvurderes for at bestemme det beløb, der skal betales. 

Sandt falsk 

 

 

SUNDHEDSSYSTEMETS ORGANISATION I REPUBLIKKEN TYRKIET 

1. Hvad hedder sundhedstjenesteudbyderne i Tyrkiet? Skriv venligst 

Offentlige sundhedsleverandører 

Private sundhedsleverandører 

Apoteker 

2. Leverandører af sundhedsydelser klassificeres af sundhedsministeriet i 

forhold til primære, sekundære og tertiære sundhedsydelser. Hvilket af 

følgende er en af de primære sundhedsleverandører i Tyrkiet? 

a) Familie læger b) Statssygehuse c) Universitetssygehuse 
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3. Hvilket af følgende er en sundhedsleverandør af sekundær pleje i Tyrkiet? 

a) Trænings & forskningssygehuse b) Distrikts sygehuse 

c) Mor og børneomsorgs- & familieplanlægnings center 

 

4. Til patienter, der ønsker at drage fordel af private sundhedsudbydere, 

betaler staten et bidrag. Sandt falsk 

 

5. Apoteker overfører deres deltagelses andele til statsinstitutionerne og 

fungerer som formidler mellem patienten og statsinstitutionerne. Sandt falsk 

6. Hvilke(n) udsagn er de(n) rette  procentdels refusion af  lægemidler købt på 

apoteker? 

a) Pensionist refusion for lægemidlet er % 10 

Medarbejdernes bidragsrate for lægemidlet er% 20 

b) Pensionist refusionen for Lægemidlet er% 20. 

  Medarbejderbidragsraten for lægemidlet er% 10 

c) Pensionist refusion  for lægemidlet er% 1. 

  Medarbejderbidragsraten for lægemidlet er% 2 
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7. Inden hvor mange dage skal patienterne afhente deres lægemidler efter 

udstedelses datoen for skriftlige recepter? 

a) 2 b) 3 c) 4 

8. Hvor mange offentlige, private og universitetssygehuse opfylder 

internationale standarder i Tyrkiet? 

a) 38 b) 48 c) 28 

 

 

9. Hvilke af følgende udsagn kan ikke siges om internationale patienter i vores 

land? 

a) De, der kommer til landet som turister, men har sundhedsmæssige problemer, 

kan søge statslige og private sundhedsinstitutioner i landet. 

b) Der findes ingen internationale patientenheder på hospitaler i Tyrkiet. 

c) Internationale patienter, der søger sundhedsydelser til statssygehuse, kan 

modtage forudbetaling af et vist beløb af det anslåede behandlingsgebyr, inden 

behandlingen begynder 

10. For internationale patienter er tolkning og rådgivning i sundhedsspørgsmål 

tilgængelig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen,  og kan rekvireres på tlf. no 444 

47 28 Den internationale supportlinjer. Hvilket af følgende er ikke et 

tilgængeligt sprog? 

a) engelsk b) russisk c) spansk 
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11. Hvilket af følgende udsagn er ikke sandt, vedrørende omfanget af 

akutmedicinske tjenester til internationale patienter i Tyrkiet? 

a) Nødlægehjælp og akut patientoverførsel til udenlandske patienter skal 

betales. 

b) Dem, der er i landet for at deltage i uddannelse, træning, på kursus og deres 

pårørende, skal betale et bestemt gebyr for at kunne drage fordel af 

sundhedsydelser. 

c) Den pris internationale patienter skal betale for sundhedsvæsenet, 

fastsættes af Sundhedsministeriet efter en tarif. 

 

12. Alle de grundlæggende sundhedsudgifter for de syriske flygtninge i vores 

land, herunder medicin, betales af Tyrkiet. Sandt falsk 

13. 112 Nødtjeneste i vores land er en slags sundhedsvæsen, der yder 

sundhedsydelser undtagen i nødsituationer, og det er GRATIS. Sandt falsk 

14. Nødtjenester i Tyrkiet operere i relationen til nødsituationen i røde, grønne 

og gule felter. 

Hvilke af disse tre områder fordrer egenbetaling? 

A) Rød b) Grøn c) Gul 

 

 

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

Sandt falsk 

16. Skriv navnene på andre nationale institutioner, der yder sundhedsydelser. 

1. Kızılay (red crescent) 

2. UMKE  (National medical rescue team) 
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17. Hvad hedder den nationale institution, der leverer sundhedsydelser og 

leverer materialer som; mad, tøj, telte både i Tyrkiet og i udlandet i krigstid, 

jordskælv, epidemier, ild? 

a) UMKE   

b) Kızılay  

c) WHO 

 

 

18. Hvad hedder den nationale organisation, der organisere og sikrer 

tilstrækkeligt medicinsk udstyr og medicinsk personale med rette kvalifikationer 

til at gribe ind i et katastrofeområde i Tyrkiet? 

a) Kızılay b) UNICEF c) UMKE 

19. Republikken Tyrkiet er medlem af WHO. Sandt falsk 

 

20. Forordningen om hjemmepleje i Tyrkiet blev offentliggjort i 2005 og leveres 

gratis til dem, der har brug for. Sandt falsk 

21. Hvilket af følgende grupper kan ikke drage fordel af hjemmepleje 

sundhedstjenester? 

a) Alle patienter diagnosticeret med kræft. 

b) Personer, der ikke er i stand til at opfylde deres specifikke behov 

(Alzheimers, demens, lammelse osv.) 

c) Patienter, der har brug for indlæggelse på grund af kroniske sygdomme. 
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22. Hjemmepleje service ydelser bliver i alle provinser i Tyrkiet leveret af  

offentlige hospitaler. Sandt falsk 

23. Ege Universitets sygepleje skole er den første sygeplejeuddannelse, der 

åbnes på universitetsniveau i både Europa og i Tyrkiet. 

Sandt falsk 

24. Sygeplejeuddannelsen i Tyrkiet udbydes på universitetet i bachelorgrad, 

kandidat- og ph.d.-niveau? 

Sandt falsk 

 

25. På gymnasier under uddannelsesministeriet uddannes 

sygeplejerskeassistenter, jordemoderassistenter og sundhedsteknikker 

  Sandt falsk 

26. Hvor mange årlige fridage har sygeplejersker, der arbejder i 

statsinstitutioner i Tyrkiet, i løbet af et arbejdsår? 

 Ansat mellem 1-10 år -------20--------- dage 

 Ansat 11 år og mere ------30----------- dage 

 

27. sygeplejerskeres arbejdsområder er: Universitetshospitaler, offentlige 

hospitaler, private hospitaler, plejehjem, fabrikker, skoler og planteskoler. 

  Sandt falsk 

28. Lønnen til sygeplejersker i Tyrkiet ændres fra 1600 - 3814 TL. 

  Sandt falsk 
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29. Iflg. WHO (Verdenssundhedsorganisationen), er antallet af aktive 

sygeplejersker, der arbejder i europæiske lande i EU, 745 pr. 1.000.000 I 

Tyrkiet er dette tal 145. Det laveste i EU 

  Sandt falsk 

30. I Tyrkiet er brug af sygeplejeprocessen obligatorisk ved lov? 

  Sandt falsk 

31. Sygeplejeprocessen registreres i computersystemer? 

  Sandt falsk 

 

 

32. Det tager tid at nå frem til registreringerne af sygeplejeprocessen? 

  Sandt falsk 

33. Hvor længe har åndelig pleje været udført på hospitaler i Tyrkiet 

A) 1995 B) 2010 C) 2015 

34. Formålet med åndelig pleje i Tyrkiet er at yde åndelig støtte til patienter og 

deres pårørende. 

Sandt falsk 

 

35. Hvor lang tid er den obligatoriske skolegang i Tyrkiet? 

A) 4 år B) 8 år C) 12 år 

36. Tyrkisk sprog er et af de sjældne sprog blandt verdenssprogene, som 

skrives som det tales. 

  Sandt falsk 
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37. Ifølge Republikken Tyrkiets forfatning er religiøs uddannelse obligatorisk og 

overvåget af staten i grundskoler og på videregående uddannelsesinstitutioner. 

Sandt falsk 

 

38. Økonomisk svagtstillede familier, ældre, martyrer får statsstøtte. 

Derudover modtager ansatte  statsstøtte i forhold til antallet af børn. 

 

Sandt falsk 

39. Hvad er kravene til at blive en plejefamilie i Tyrkiet? 

A) At være statsborger i Republikken Tyrkiet. 

B) At have mindst grundskoleeksamen 

C) At man er aldersgruppen 25-50 

D) Alle 

 


