SPECIAL FIELDS OF HEALTH AND NURSING CARE
QUESTIONS
1. Begrebet palliativ pleje betragtes i Tyrkiet som "støttende pleje og omsorg"
og "terminal omsorg og pleje" og betragtes som ækvivalent med
smertebehandling/kontrol.
Sandt falsk
2. Eutanasi er lovlig i Republikken Tyrkiet.
Sandt falsk
3. Der er kirkegårde i Tyrkiet for ikke-muslimer.
Sandt falsk
4. Forbrændingsprocessen (kremering) er ikke mulig i Tyrkiet på grund af
manglende krematorium.
Sandt falsk
5. I hvilke institutioner forgår kvinders graviditetskontrol, og som tillige er
gratis i Republikken Tyrkiet. Mærke
Familielæge (primær sundhedspleje)
Private moderskabssygehuse
Statens Hospital Poliklinik for Obstetrik og Gynækologisk
Private Obstetrics klinikker

6. Kvinder kan frit vælge hvilket hospital til vil føde på i Republikken Tyrkiet.
Sandt falsk
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7. I Republikken Tyrkiet er indlæggelsens varigheden for normale fødsler
generelt 1 dag og 2 dage for kejsersnit, hvis der ikke er nogen komplikationer.
Sandt falsk
8. Hvis barnet overvåges hos en privat sundhedsudbyder der er registreret i
Tyrkiet og knyttet til familie læger, kræves der ikke vaccinationer.
Sandt falsk
9. Marker de foreslåede vaccinationer, men ikke obligatoriske i Republikken
Tyrkiet.
Han p-B: Hepatitis B vaccine
Rute-virus (RVA)
KPA: Kanjuge Pneumokokvaccine
OP A: Vaccine af polio vaccine (polio)
Td: Voksen type difteri - Tetanus vaccine
DaBT - IPA - Hib: Difteri, Pertussis, Tetanus, Inaktiv Polio, Hemophilus
Influenza Type B Vaccine (Fem Kombination Vaccine)
abdT-IPA, humant papillomvirus
Influenza (FNA),
BCG: Bacille-Calmette-Guerin (TB) Vaccine
Meningococcus (KMA4)

10. Hvis der ikke er et medicinsk begrundelse i forhold til moderens sundhed, op
til den tiende uge af graviditeten, udleveres livmoderen efter anmodning.
Sandt falsk

11. Før blodtransfusion kan finde sted i Tyrkiet, og patienten ikke er myndig skal
forældrene underskrive en formular. Begge forældre er ikke forpligtet til at
underskrive.
Sandt falsk
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12. Hvad er testene udført for folk der donerer blod?
13. Hvilke organtransplantationerne udføres i vores land?
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1. Begrebet palliativ pleje betragtes i Tyrkiet som "støttende pleje og omsorg"
og "terminal omsorg og pleje" og betragtes som ækvivalent med
smertebehandling/kontrol.
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2. Eutanasi er lovlig i Republikken Tyrkiet.
Sandt falsk
3. Der er kirkegårde i Tyrkiet for ikke-muslimer.
Sandt falsk

4. Forbrændingsprocessen (kremering) er ikke mulig i Tyrkiet på grund af
manglende krematorium.
Sandt falsk
5. I hvilke institutioner forgår kvinders graviditetskontrol, og som tillige er
gratis i Republikken Tyrkiet. Mærke
Familielæge (primær sundhedspleje)
Private moderskabssygehuse
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7. I Republikken Tyrkiet er indlæggelsens varigheden for normale fødsler
generelt 1 dag og 2 dage for kejsersnit, hvis der ikke er nogen komplikationer.
Sandt falsk
8. Hvis barnet overvåges hos en privat sundhedsudbyder der er registreret i
Tyrkiet og knyttet til familie læger, kræves der ikke vaccinationer.
Sandt falsk

9. Marker de foreslåede vaccinationer, men ikke obligatoriske i Republikken
Tyrkiet.
Han p-B: Hepatitis B vaccine
Rute-virus (RVA)
KPA: Kanjuge Pneumokokvaccine
OP A: Vaccine af polio vaccine (polio)
Td: Voksen type difteri - Tetanus vaccine
DaBT - IPA - Hib: Difteri, Pertussis, Tetanus, Inaktiv Polio, Hemophilus
Influenza Type B Vaccine (Fem Kombination Vaccine)
abdT-IPA, humant papillomvirus
Influenza (FNA),
BCG: Bacille-Calmette-Guerin (TB) Vaccine
Meningococcus (KMA4)

10. Hvis der ikke er et medicinsk begrundelse i forhold til moderens sundhed, op
til den tiende uge af graviditeten, udleveres livmoderen efter anmodning.
Sandt falsk
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11. Før blodtransfusion kan finde sted i Tyrkiet, og patienten ikke er myndig skal
forældrene underskrive en formular. Begge forældre er ikke forpligtet til at
underskrive.
Sandt falsk
12. Hvad er testene udført for folk der donerer blod?
Anti-HIV (AIDS), Anti-HCV (Hepatit C), HBsAg (Hepatit B), Frengi (Sifilis),
Blodtest
13. Hvilke organtransplantationerne udføres i vores land?
Nyre, lever, hjerte, lunge, bugspytkirtlen og tyndtarmen.
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