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II. בריאות 
 מבנה מערכת הבריאות

 

 הכספית להכנסהמערכת הבריאות של קפריסין מורכבת מהמגזר הפרטי והציבורי. בהתאם 

 שירותי בריאות הציבור.ל זכאיםכל אזרח נקבע אם הוא / היא  של

 2014-ב  6.5%-ל  2004-ב  4.42%-עלתה מ  ההוצאה לבריאות כאחוז מהתמ"ג

בי"יח שירותי הבריאות ניתנים על ידי ששת בתי החולים הסיעודיים המרכזיים 

( מרכזים רפואיים, וכן מאתיים שלושים 43) 43-ו  לילדים בי"ח קנים 2, /גניקולוגי אחדילדיםל

מומן על ידי וחמישה מרכזים עם קבוצות מטיילים של רופאים. ענף הבריאות הפרטי מ

המטופלים עצמם ועל ידי ביטוח בריאות מרצון. שירותי הבריאות בתחום זה ניתנים על ידי 

בתי חולים רווחיים, מרפאות, מרפאות, מרכזי אבחון, בתי מרקחת ואנשי מקצוע עצמאיים 

 .בשליטה, רגולציה ורישוי של משרד הבריאות

http://data.euro.who.int/hfadb/tables/tableA.php?id=tbla_8149560014939636

80&ind=6732)   . 
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 רפואה ראשונית

 :הבאות הפעילויותאת  וכוללתשואפת לספק איכות גבוהה  רפואה ראשונית

 . הבטחת הפעלה חלקה של מרכזי בריאות1

מתן שירותי בריאות לטיפול, קידום ומניעה, הפניה לשירותי בריאות משניים ושלישוניים . 2

 .ושירותי בריאות אחרים כגון טיפול שיניים ופסיכיאטריה ועוד

 טיפול בקהילה )ביקורים אצל קשישים(. 3

. 

  ..., למשל עישון, אלכוהול, תזונה, פעילות גופניתבריאות וקידום תחלואה. תכניות למניעת 4

בנוסף, במסגרת מתן שירותי סיעוד, אחיות סיעוד כלליות, סיעוד קהילתי, מיילדות ומבקרי 

מניעה ושיקום בקהילה, באופן עצמאי  בריאות תורמות לקידום הבריאות באמצעות תוכניות

מכסה את כל הובשיתוף עם אנשי מקצוע בתחום הבריאות. יש גם שירות סיעוד בבית הספר 

בתי הספר הציבוריים. מטרת שירות בית הספר היא לשפר את רמת הבריאות )פיזית, 

 בגיל נפשית, נפשית וחברתית(, להגן מפני מחלות ולקדם את אורח החיים הבריא של ילדים

  בית הספר.

 

. 

 

רפואה ראשונית היא 

הבסיס של תוכנית 

 .הבריאות הכללית

3 



 

 חיסונים

מדיניות החיסונים של הילד ותכנית החיסונים למבוגרים בקפריסין נקבעת על ידי משרד 

ובמיוחד  (WHO) העולמיהבריאות, בעקבות ההמלצות הרלוונטיות של ארגון הבריאות 

תכנית החיסונים של הילדים בקפריסין מעוצבת . (EIA)  תכנית החיסונים המורחבים

ילדים מכוסים בחיסונים נגד מחלות . ומתאמת בהתאם לאפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות

 העדכון האחרון של תכנית החיסונים .מדבקות שעלולות להוות איום רציני על בריאות הציבור

 .2012נעשה בשנת 

 

. 

 טיפול ביתי

 וכולל את לשירותי הבריאות  נוחהגישה  להם מכסה את הצרכים של אנשים, בשל מוגבלות פיזית, אין

 הפעולות הבאות:

 התערבויות כדי להבטיח טיפול ביתי.

שירות ייעוץ בריאותי, ייעוץ לסוכרת, חינוך לבריאות, התערבויות בגגות קשישים בקהילה, מעונות יום, 

 תרבותי / ייעוץ, ועוד.-בין

את המשאבים  לקבללנצל שירותים אחרים ולסייע להם כיצד ייעוץ / הדרכה לחולים ולמשפחות 

.הדרושים  

הבריאות  משרד –הנהלת שירותי סיעוד   

 

http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/All/F584360C65871FE2C2257A1E002

73631/$file/%CE%9D%CE  
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החיסונים הם חובה 

 .18לילדים עד גיל 

http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/All/F584360C65871FE2C2257A1E00273631/$file/%CE%9D%CE
http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/All/F584360C65871FE2C2257A1E00273631/$file/%CE%9D%CE


 

 זמינות שירותי הבריאות

(. מרכזים אלה יםוכפרי יםמרכזי בריאות )עירוני 38על ידי  ניתנתראשונית  רפואה

על ידי אנשי מקצוע בתחום הבריאות כגון רופאים, אחיות, וצוות תמיכה אחר.  מאוישים

השירותים הניתנים כוללים בדיקה רפואית, תוכניות למניעה וקידום בריאות, וכן תוכניות 

 .גילוי ואבחון מוקדם כגון היגיינה בבית הספר, חיסונים וסיעוד קהילתי

 החירוםיחידות יבוריים ממחלקות החירום וטיפול רפואי חירום ניתן לכל בתי החולים הצ

(TAEP)  המבוסס על בתי חולים יםמהשירות באמבולנסבמוקדי הרפואה הדחופה ו ,

 .ציבוריים או תחנות אמבולטוריות

חזית של מתן טיפול רפואי מיידי בבית החולים לכל ב יםהאמבולנס נמצא ישירות

 .האזרחים

 .בתי חולים כלליים 6ם אלה מסופקים על ידי בית החולים, שירותיבלגבי שירותי בריאות 

)נמוך ביחס לממוצע של האיחוד  1,420המספר הכולל של מיטות סיעוד ציבורי הוא 

, וכתוצאה מכך מחסור 97%האירופי( ואת השלמות שלהם הוא גבוה מספיק, מעל 

 .במיטות

אחר מרפאות החוץ בבתי החולים הציבוריים עובדות משבע וחצי בבוקר עד שלוש 

 .שעות ביממה 24ת והראשונה פועל העזרהת והצהריים. מחלק
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טיפול רפואי ראשוני 

מרכזי בריאות  כולל

כפריים ועירוניים עם 

דגש על מניעה וקידום 

 .בריאות הציבור



 

יורו  10שלם ומרשאי לבקש שירות,  המועסק כעצמאיראשונה, כל אזרח העזרה ה בתחום

 .יורו 6 ולרופא מומחה משלמיםיורו  3תשלום. לביקור אצל רופא כללי משלמים כ

אחר  3בבוקר עד  07:30מרכזי הבריאות והמבנה של סיעוד קהילתי פועלים משעה 

 .הצהריים

 .מחלקת סיעוד וחיסונים בבית הספר ללא תשלום

 

 טיפול בהריון

 ןמבחינה מדעית, מאומנות ועובדות בסטנדרטים בינלאומיים. ה מיומנותהמיילדות שלנו 

הטיפול הבסיסי מצרכי  87%- כבמיומנות, הבנה ואהבה ל ילספק טיפול מיילדות ותיכול

 .תינוקותב והטיפולשנשים זקוקות לו במהלך ההיריון, הלידה 

 2015ת בשנ 57% -כל ו, אשר הגיעיםקיסרי יםקפריסין יש שיעור גבוה מאוד של ניתוחב

 .רגילות לידות 43%לעומת 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/caesareansections/en/ 
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קפריסין למרבה הצער ב

שיעורי ניתוח קיסרי  קיימים

 .ביותר באירופהים הגבוה

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/caesareansections/en/


 

 הטיפול באנשים עם מוגבלויות

, קובע, בנוסף לזיהוי והערכה של ילדים בעלי 1991- מ חוק חינוך והכשרה לילדים בעלי צרכים מיוחדים

 .צרכים מיוחדים, פיתוח תכנית חינוכית מותאמת אישית לכל ילד עם צרכים מיוחדים

תותבים ואורתופדיים,  אביזריםהטיפול הרפואי הניתן כולל שיקום רפואי, כולל רכש, תחזוקה וחידוש של 

 .חיים או למניעת מוגבלות חמורהביקורים רפואיים בבית במקרים חריגים להצלת 

 

Medical Services and Public Health Services - Ministry of Health  

http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/0/0EBEB2C390440DD34225798800332

685?OpenDocument 

 

 

 טיפול רפואי בחו"ל

זכויות המטופלים בבריאות חוצה גבולות,  בנוגע EU / 2011/24אחר הוראה  ממלאהקפריסין 

את התנאים שבהם המטופל יכול לנסוע למדינה אחרת באיחוד האירופי כדי לקבל טיפול רפואי 

 .ולהחזיר את העלויות

https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy_en 

 

קפריסין מיישמת, מאז 

תוכנית , 2013שנת 

 הוליסטית המבוססת

תוכנית הערכת 

 ICF -מוגבלות

The International 

Classification of 

Functioning, 

Disability and 

Health. 
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http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/0/0EBEB2C390440DD34225798800332685?OpenDocument
http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/0/0EBEB2C390440DD34225798800332685?OpenDocument
https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy_en


 

 המטופלזכויות 

 חוקק. 2004במטרה לכבד את זכויות המטופל החוק לרישום והגנה על זכויות משנת  

 

 

 זכויות

 זכות גישה לטיפול רפואי שווה וטיפול לא מפלה

 טיפול רפואי במקרה חירום רפואי בתוך זמן סביר

 הזכות למידע

, טיפול רפואי שניתן כמצב חירום יכול לקבלהאין אפשרות ש ובמצבזכות ההסכמה של המטופל 

 בקשותבהתאם לאינטרסים שלו ולוקח בחשבון כל ולמטופל,  מועיללהינתן רק אם הוא נחשב 

 קודמות

 שמירה על סודיות

 הגנה על פרטיות המטופל

 הזכות למידע, וגישה למידע ספציפי לחולה

 

 

 קצין זכויות המטופל בבתי חולים של המדינה

ממשלתי יש קצין זכויות החולה המספק ייעוץ וסיוע לחולים לצורך שמירה על זכויות, לכל בית חולים 

מטפל בתלונות של חולים ומתייחס לוועדת התלונות של תלונות החולה, מדריך ומודיע לצוות בית 

 .החולים על זכויות המטופלים
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ברפובליקה של קפריסין 

מינימום ויש שכר מינימום 

  .הכנסה מובטחת
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 , מעמד הסיעוד בקפריסיןבקפריסין מבנה מערכת הסיעוד

 

 (KOD) קליניים קווים מנחים פרסם ,(OAS) משרד הבריאות, בשיתוף עם ארגון ביטוח הבריאות

 ומעבדות.( תארים ראשון, שני ושלישי)לימודים קליניים בסיעוד 

 

 בריאות הנפש

טיפול לאנשים מכל הגילאים עם  תסיעוד בריאות הנפש היא המומחיות של סיעוד המספק

ממדי, והוא מציע התערבויות מיוחדות, כגון -רב זהו סיעודפסיכיאטריות. ובעיות פסיכולוגיות 

סוציאליות לשיקום -תרפויטיות, התערבויות פסיכו-חינוכיות, התערבויות חברתיות-שיטות פסיכו

סוציאלי, וחינוך של יחידים ומשפחות לפתח אורח חיים חלופי ולשפר את איכות חייהם. -פסיכו

מכסה מגוון רחב של וסקטוריאליים  באמצעות שירותים ןסיעוד שירותי בריאות הנפש נית

  .ראשוני, משני ושלישוני בטיפול ברמותשירותים 

 

 מערכת הטיפול הסיעודי בקפריסין

מערכות טיפול מכסה את כל  -יאשפוז סיעוד :מערכות הטיפול הסיעודי הקיימות בקפריסין הן

 .כל קפריסיןל אשפוז מערכות -אשפוז בריאות הנפש. קפריסין

בריאות הנפש בקפריסין 

על ידי רופאים,  ניתנת

אחיות ופסיכולוגים, 

והיא ניתנת ברמה 

רק במגזר  שניונית

 .הציבורי

 
 

 

 



 

 טיפול רפואי לילדים

 :לילדים ניתניםהשירותים הבאים  ,Makarios בבית החולים

 

 .שנים 15ילדים עד גיל בבדיקה רפואית ראשונית באירועים פתולוגיים  .1

 

 :התמחויות של ילדים-בדיקה רפואית משנית בתת .2

 
 

על ידי  תמסופקהתכנית החיסון על פי משרד הבריאות  , אחריות עלהתפתחותי מעקב

של משרד הבריאות ועל ידי המבקר הבריאות  Makarios מחלקת החיסון בבית החולים

 .הספר בתחום השירות סיעוד בבית הספר בבתי
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 מעקב התפתחותי

ילדים וחיסונים עד ל

מסופקים לכלל  18גיל 

 .האוכלוסייה
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נתיחה שלאחר המוות 

נדרשת בכל מקרה 

מוות פתאומי או של 

 אלים.

 המסגרת החוקית לנתיחות שלאחר המוות

קובע כי    ΚΕΦ.153ΑΝΑΚ.307, 171 (I) / 2011, 13 (I) / 2017 , חוק החוקר הפלילי

 :במקרים הבאיםהנתיחה מתבצעת 

כאשר יש צורך להשתמש באיברים כדי להציל חיים או לרפא אחד )בתוך המגבלות 

 לעיל(. 

 .ויש צורך רפואי כדי לקבוע את סיבת המוות הברור הכאשר סיבת המוות אינ

 .כאשר יש סיבה להאמין כי סיבת המוות נובעת מאירוע לא טבעי

טרי או במוסד לאנשים עם כשהאדם מת בכלא או במעצר, בבית חולים פסיכיא

 .מוגבלויות

הנתיחה ניתנת להזמנה על ידי בני משפחה, רופאים, שוטרים או היועץ המשפטי 

 .לממשלה

 :ביצוע נתיחה ללא הסכמה

 :בשתי נסיבות חריגות ניתן לבצע נתיחה שלאחר המוות ללא הסכמת אדם שנפטר

או במקרה של קורבנות  לצורך תרומת איברים, על מנת להציל חיים, בעתות מלחמה . 1

 .מרובים

אם המוות נובע ממגיפה או ממחלה העלולה לסכן את הציבור, ויש צורך למצוא את . 2

.סיבת המוות בדחיפות

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEyf2sxdjbAhWLBZoKHUvbB-YQjRx6BAgBEAU&url=https://deathpenaltynews.blogspot.com/2009/09/with-little-oversight-in-texas.html&psig=AOvVaw2_5ktOXZ_oLSXXxXgjdCtq&ust=1529250793011120
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 השתלות -תרומת איברים 

הוראות עבור אפיון, תרומה,  תהשתלות כוללותרומת איברים  שלחקיקה קפריסאית הנוכחית ה

 .איברים המיועדים להשתלההסרה, שימור, הובלה, השתלה ושליטה של 

של הפרלמנט האירופי  EU/ 2010/53המקבילה  החקיקהבהרמוניה עם  נמצאתית סאחקיקה קפריה

ובטיחות של האברים האנושיים להשתלה, על מנת להבטיח רמה על סטנדרטים של איכות ומקפידה 

 .גבוהה של הגנה על בריאות האדם. נחתם הסכם שיתוף פעולה עם יוון, ישראל, אוסטריה ובריטניה

 

 

 

 הסכמה לתרומת איברים

חי ההחופשית, ספציפית של התורם  קבלת הסכמהאיבר מתורם חי מותרת רק לאחר  לקיחת

( 2. הסרה של מי שאינו מסוגל להסכים לפי סעיף קטן )לתת הסכמה מדעת, שמסוגל יפוטנציאלה

 :רשאית לקבל אישור על ידי מועצת ההשתלות, בהתקיים התנאים הבאים

גם הכנסייה של 

 ודתותקפריסין 

דומיננטיות אחרות 

תומכות באופן רשמי 

 .בהשתלות

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj39KPnxdjbAhVlLZoKHSpLBJYQjRx6BAgBEAU&url=http://english.cyprustimes.com/2017/06/20/cyprus-and-israel-sign-mou-in-the-field-of-joint-paired-exchange-of-kidney-transplant/&psig=AOvVaw3RJBUjCtriZ3d0nAP4-EZL&ust=1529250926913568


 

 תבוצע תרומתהסכמתו או סירובו,  בחייו פוטנציאלי לא הביע האיבר מת של אם תורם

 הביע הסכמתו. פוטנציאליה האיבראיברים אם הנציג המוסמך של תורם 

הסרת איברים מותרת לאחר המוות, גם אם תפקודי איברים מסוימים נשמרים באמצעים 

 .מלאכותיים

 של המנוח שאוסרת זאת.  צוואה אסורה אם יש  מתהסרת איברים מתורם 

 תעל הגופה, חייב בירוראו  חוקרת נתיחהכי ייתכן שיהיה צורך לבצע אם יש סיבות לחשוד 

המדינה כדי לברר אם הוא צריך להיות נוכח  מטעםהבוחן הפתולוג עם להיות התייעצות 

 .איברים לקיחתבתהליך 

 על: חוק זה אינו חל

 ;א( נטילת דם או עירוי)

 ;יםב( השתלת העובר)

 ;האנושייםג( הסרה והשתלה של אברי הרבייה )

 ;ד( שימוש בביציות ובזרע)

 ;השתלות עצמיותה( )

 ;רכש רקמות והשתלות (ו (

 מבעלי חיים;ז( השתלת איברים )

 

 חסיון ההשתלות

בכל מפגש או  נדוןכל חברי מועצת ההשתלות מטפלים בחשאיות בכל נושא שהועלה או 

 .מידע כתוב או בעל פה שהגיע לידיעתם, עבודה אחרת של המועצה

www.edqm.eu, 

www.irodat.org,.https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/222C730B732366FEC

2257BD5003A2F59 
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הכליה מרכז השתלות 

ת הלבלב, המרכז ווהשתל

ההיסטולוגי הלאומי 

 נמצאיםומרכז ההשתלות 

בבית החולים הכללי של 

 .ניקוסיה

http://www.edqm.eu/
http://www.irodat.org/
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/222C730B732366FEC2257BD5003A2F59
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/222C730B732366FEC2257BD5003A2F59


 הפלות

ומופיע  ףנאכו נחקקבקפריסין, אשר  לביצוע הפלותקיימת מסגרת משפטית ספציפית 

א לחוק העונשין, המכונים תחת הכותרת "עבירות פליליות נגד  169-ו  167בסעיפים 

על ניסיון הפלה, שכן מי שעובר ניסיון הפלה  אוסריםלציין כי "סעיפים אלה יש המוסר", 

 שנים " 14למאסר של עד  צפויאשם בעונש והוא 

 תעודות על ידי שני רופאים המאשרים כי: יסופקובקפריסין, הפלות מותרות על פי חוק אם 

 קיים סיכון רציני לבריאותה הגופנית והנפשית של האם• 

יסבול ממחלה חמורה או מחלה חשוכת קיימת אבחנה רפואית כי הילד כאשר ייוולד • 

 של אונס או גילוי עריות. תוצאמרפא וכאשר העובר הוא 

 אין נתונים סטטיסטיים על נושא ההפלות בקפריסין• 

 ת חסדוהמת

, ניסיון 1982, עד אוקטובר 154, פרק 1929מאז אימוץ החוק הפלילי של קפריסין בשנת 

בכוונה תחילה אדם אחר  ששיכנעקובע: "מי  218ההתאבדות נחשב לעוון. בפירוט, סעיף 

 עונש עשר שנות מאסר".ל וצפוי להתאבד, בין אם בוצע או ניסה, ועוזר בחייו הוא אשם

14 

בגלל הדתיות הגבוהה 

בקפריסין, מספר ההפלות 

 .בדרך כלל נמוך



 לימודי סיעוד בקפריסין
 

על ידי ארבע  יםסיעוד ניתנבסיעוד ותואר כללי בלתואר  תיתתוכנית ארבע שנ

ציבורית ושלוש אוניברסיטאות פרטיות,  תטכנולוגי האוניברסיטאות בקפריסין, אוניברסיט

 .האוניברסיטה האירופית של קפריסין, אוניברסיטת פרידריק ואוניברסיטת ניקוסיה

 4,600ת המכסה והאירופי ההנחיותסיעוד מותאמות באופן מלא עם ב ההכשרה תוכניות

 .שעות קליניקהה 2,300שעות תיאוריה ושאר  2,300-כ  ן, מתוכלימודשעות 

 
 התעסוקהמקומות 

 

סיעודי במוסדות סיעודיים של ראשוניים, משניים  כצוותבוגרי סיעוד יכולים לעבוד 

 .ושלישוניים במגזר הציבורי או הפרטי

 

 הכשרת מיילדות
 

 18שנות סיעוד כללי ולאחר מכן תוכנית של  4 תשל המיילדות כולל הכשרהבקפריסין, 

שעות של קליניקה  1530ת עם והאירופי ההנחיותחודשים או תוכנית של שנתיים על פי 

אוניברסיטה הטכנולוגית ב. ישנן תוכניות כאלה לידות 40 -ב תספציפי והשתתפותבפועל 

 .האוניברסיטה האירופית של קפריסיןו
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אנשי פעילות המיילדות או 

הסיעוד דורשת רישום 

 .רישום המתאיםבמאגר ה



 

 מערכת הבריאות החדשה בקפריסין

 

 חזון

 שירותי בריאות איכותיים לכלל האזרחים ולכל חייהם.

 

 (GESY)  תוכנית בריאות כללית

GESY   היא קרן ביטוח לאומי עצמאית ואוטונומית עם תרומות ו / או הכנסות אחרות אשר יועברו

כפיצוי על ידי ספקי בריאות )רופאים, אחיות, מרפאות, רוקחים, בתי אבות וכו '( כדי לספק שירותי 

בריאות לאזרחי הרפובליקה של קפריסין. השקת מערכת הבריאות הלאומית בתאריך 

01/01/2019. 

 

 GESY?מהם העקרונות הבסיסיים המסדירים את 

 נועד להיות אוניברסלי, חברתי, סולידריות, משולבת ונגישה. GESY -ה

 .הינה באחריות ארגון ביטוח הבריאות GESYהנהלת 

 

  GESY ?  של מי הם המוטבים

 

 .א( אזרחים קפריסאים)

 .תושבי קבעב( אזרחים אירופיים המתגוררים ועובדים או שרכשו את זכותם של )

 .ג( אזרחי מדינה שלישית, העונים על דרישות הדין הלאומי)

 .ד( אלה התלויים באמור לעיל)

 

 תרומות

)על הכנסותיו(. המעסיק שלו  2,65%, יהיה GASשהוא ישלם לקופה של  אחוזו של כל עובד

 .%2.9יצטרך לשלם 

https://www.moh.gov.cy 
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קפריסין היא המדינה 

האחרונה של האיחוד 

האירופי ללא מערכת 

 חיסרוןבריאות לאומית, 

  יבוטל עם כניסתה שלש

GESY   1/1/2019מ. 

https://www.moh.gov.cy/

