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TIBBİ BÖLÜM 

ORGANİZASYON 

Kıbrıs'ın sağlık sistemi özel ve kamu sektörlerinden oluşmaktadır. Mali kazancına 

göre vatandaşın halk sağlığı hizmetlerinden faydalanmaya hak sahibi olup 

olmayacağına karar verilir. 
Sağlık harcamaları GSYİH'nin bir yüzdesi olarak 2004 yılında % 4,42'den 2014 

yılında% 6,5'e yükselmiştir. Sağlık hizmetleri altı ana bölgesel bakım evi ve bir (1) 

çocuk / jinekoloji odası, iki (2) küçük çocuk yuvası ve kırk üç (43) sağlık merkezi ile 

gezici iki yüz otuz beş ( 235) doktordan oluşan merkezlerde verilir.Özel sağlık 

sektörü, hastalar tarafından ve gönüllü sağlık sigortası tarafından finanse 

edilmektedir. Bu sektördeki sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı'nın kontrol, düzenleme 

ve ruhsatlandırması kapsamında kâr amaçlı hastaneler, poliklinikler, klinikler, tanı 

merkezleri, eczaneler ve bağımsız profesyoneller tarafından sağlanmaktadır. 

http://data.euro.who.int/hfadb/tables/tableA.php?id=tbla_814956001493963680&ind

=6732)   . 
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SAĞLIK HİZMETLERİNİN ULAŞILABİLİRLİĞİ 
Temel Sağlık Hizmetleri, Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarına yayılmış olan 38 Sağlık 

Merkezi (Kentsel ve Kırsal) tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca, Tüm Kamu 

Hastanelerinin Ayakta  Tedavi Departmanları tarafından Temel Sağlık Hizmetleri 

sağlanmaktadır. Bu Merkezlerlerde, Doktorlar, Hemşireler, Sağlık Ziyaretçileri ve 

diğer destek personeli gibi Sağlık Profesyonelleri görevlendirilmektedir. Sağlanan 

hizmetler arasında tıbbi muayene, önleme ve sağlığın teşviki ve geliştirilmesi 

programları ile okul hijyeni, aşılamalar ve toplum hemşireliği gibi tespit ve erken 

teşhis programları yer almaktadır. 

Tüm Kamu Hastanelerine(TAEP)tarafından Acil Sağlık hizmeti ve ayrıca hem 

gezici istasyonlarda hem de ambulans servisinden, hastane öncesi bakım hizmeti 

verilmektedir. 

Ambulans Servisi tüm vatandaşlara acil hastane öncesi sağlık hizmeti vermeyi ön 

planda tutmaktadır. 

Hastane Sağlık bakımı ise,  6 Genel Hastane tarafından sağlanmaktadır. 

Kamu Hemşirelik Yataklarının toplam sayısı 1.420'dir (AB ortalamasına göre 

daha düşük) 

Devlet hastanelerindeki poliklinikler sabah 7: 30'dan öğleden sonra 3'e kadar 

çalışmaktadır. İlk yardım departmanı günde 24 saat çalışır. 

 

 

 



 

İlk yardım bölümünde, tüm vatandaşlar, 10 euro ücret ödeyerek hizmet talep 

edebilir. Muayene için  pratisyen hekime 3 avro ve uzman hekime 6 avro ödeme 

yapılır. 

Sağlık merkezleri ve toplum hemşireliği de sabah 7: 30'dan öğleden sonra 3'e 

kadar çalışmaktadır. 

 hemşireliği servisi ve aşı bölümü ücretsizdir. 
 
HAMİLE BAKIM 
Kıbrıslı ebeler bilimsel olarak eğitilmişlerdir ve uluslararası standartlarda 

çalışmaktadırlar. Kadınların hamilelikte, doğumda ve yenidoğan bebeklerinde 

ihtiyaç duydukları obstetrik bakımın % 87'sini anlayış,sevgi ve ustalıkla 

sağlayabilirler. 
Kıbrıs, 2015 yılında % 43 lük normal doğum oranına karşı % 57 ye ulaşan çok 

yüksek sezaryen oranlarına sahiptir. 
 

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

1999 tarihli Engelli Çocukların Eğitimi ve Antrenmanı (113 (I) / 1999), özel ihtiyaçları 

olan çocukları tespit etmenin ve değerlendirmenin yanı sıra, özel ihtiyaçları olan her 

çocuk için özel bir eğitim programının geliştirilmesini sağlar. 

 

Sağlanan tıbbi bakım, protez ve ortopedik ürünlerin tedariği, bakımı ve yenilenmesi, 

hayat kurtarmaya yönelik istisnai durumlarda ev ziyaretleri veya ciddi sakatlıkların 

önlenmesi dahil tıbbi rehabilitasyonu içermektedir. 

 

Sağlık Hizmetleri ve Kamu Sağlığı Hizmetleri - Sağlık Bakanlığı 

http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/0/0EBEB2C390440DD34225798800332685?Op

enDocument 

 

 

  

SINIR ÖTESİ TEDAVİ 
Kıbrıs, sınır ötesi sağlık hizmetlerinde hastanın başka bir AB ülkesinde tıbbi tedavi 

görmesi ve masrafların geri ödenmesi dair şartların belirlendiği hasta haklarına ilişkin 

2011/24 / EU sayılı Yönergeyi takip eder.İlaç ve tıbbi cihazların reçetelenmesi ve 

dağıtımının yanı sıra sağlık bakım masraflarını da kapsar. 

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

 

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


 

  

KIBRIS’TA HEMŞİRELİK BAKIM SİSTEMİ 

KIBRIS’TA HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN KONUMU 
Sağlık Bakanlığı, Sağlık Sigortası Organizasyonu (OAS) ile işbirliği içinde, Klinik 

Kılavuzları (KOD) klinik yollarını (Primer, Sekonder ve Üçüncül Merkezler) sağlık 

hizmeti) ve laboratuvar algoritmalarını kurmuştur. 

AKIL SAĞLIĞI 
Ruh Sağlığı Hemşireliği, her yaştan insanı psikolojik ve psikiyatrik problemlerle tedavi 

eden Hemşirelik uzmanlığıdır. Çok boyutludur ve psiko-eğitimsel yöntemler, sosyo-

terapötik müdahaleler, psikososyal rehabilitasyon için psikososyal müdahaleler ve 

bireylerin ve ailelerin alternatif yaşam tarzlarını geliştirmeleri ve yaşam kalitelerini 

artırmaları gibi çok özel müdahalelerle sunulmaktadır. Hemşirelik ruh sağlığı 

hizmetleri, sektörel hizmetler aracılığıyla sağlanır ve ilk, orta ve üçüncü basamak 

bakım bağlamında çok çeşitli hizmetleri kapsar. 

KIBRIS’TA HEMŞİRELİK BAKIM SİSTEMLERİ 
Kıbrıs'ta mevcut hemşirelik bakım sistemleri şunlardır: 
Kıbrıs'ın tamamını kapsayan yataklı hemşirelik bakım sistemleri 
Kıbrıs'ın tamamı için yataklı ruh sağlığı hizmetleri. 

 
 
 

 



 

ÇOCUKLARIN SAĞLIK BAKIMI 
Makarios Hastanesi'nde çocuklara aşağıdaki hizmetler verilmektedir: 

1) Pediatrik patolojik olaylarda günlük olarak 15 yaşına kadar olan Primer Tıbbi 

Muayene. 

 

2)Pediyatri alt uzmanlıklarında ikinci tıbbi muayene: 

Sağlık Bakanlığı'na bağlı aşılama programına ilişkin gelişimsel izleme ve 

sorumluluk, Sağlık Bakanlığı Makarios Hastanesi'nde ve okul hemşirelik hizmeti 

alanındaki okullardaki sağlık ziyaretçileri tarafından verilmektedir.

 

 

 



 
11 

 Potansiyel bağışçının yaşarken rızasını veya reddini ifade etmemesi halinde, 

organların çıkarılması, kadavra vericisinin yetkili temsilcisinin rızasıyla 

gerçekleştirilir. 

Bazı organların işlevleri yapay yollarla korunsa bile, organların çıkarılmasının 

ölümden sonra yapılmasına izin verilir. 

Ölen kişinin önceden  açık bir iradesi olduğunda, kadavra vericisinden organların 

çıkarılması yasaktır. 

Cesede ölüm soruşturması ya da otopsi yapılmasının gerekli olabileceğinden 

şüphelenmek için nedenler varsa, organ alma sürecinde bulunması gerekip 

gerekmediğini açıklığa kavuşturmak için çağrı yapan ulusal patolog / sulh yargıçına 

danışılmalıdır. AB, Par. (I), no. 4349, 27.7.2012 127 (I) / 2012). 

Bu Kanun aşağıdakilerle ilgili değildir: 

(a) kan bağışı veya transfüzyonu; 

(b) embriyo nakli; 

(c) insan üreme organlarının çıkarılması ve transplantasyonu;; 

(d) yumurta ve sperm kullanımı; 

(e) auto-organ nakli; 

(f) doku tedarik ve nakli; 

(g) hayvan menşeli organ nakli 
 
NAKİLLERİN GİZLİLİĞİ 

Transplantasyon Konseyinin tüm üyeleri, herhangi bir toplantıda veya Konsey'in 

diğer çalışmalarında (AB. Par. (I), no. 4349, 27.7.2012 127 (I) / 2012) gündeme 

getirilen veya tartışılan herhangi bir konuyu gizli olarak ele alır. 

www.edqm.eu,www.irodat.org,.https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/222C73

0B732366FEC2257BD5003A2F59 

 

 

 
 

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


KÜRTAJ 

Yürürlükte olan Kıbrıs'ta kaçırma olayları için özel bir yasal çerçeve çalışması 

vardır. Yürürlükte olan ve "Ahlaki Suçlar" başlığı altında atıfta bulunulan Ceza 

Kanunu'nun 167 ve 169A maddeleri ile uyumludur. 'Bu maddeler kürtaj 

için  girişiminde bulundu, çünkü kürtaj girişimi yapan bir kişi suçludur ve 14 yıla 

kadar hapis cezasına çarptırılır.' 

 Kıbrıs’ta yasalar kürtajlara sadece iki doktorun şunları belgelediği durumlarda izin 

verir: 

 

• Annenin yaşamını tehtid eden ciddi bir risk vardır 

•Annenin fiziksel ve zihinsel sağlığını bozma riski vardır. 

• Çocuğun doğması halinde ciddi bir sakatlık veya tedavi edilemez bir hastalıktan 

muzdarip olduğu yönünde tıbbi bir tanı vardır. 

• Kıbrıs'ta kürtaj konusunda istatistiksel veri bulunmamaktadır. 

ÖTENAZİ: 1929'da Kıbrıs Ceza Yasası'nın kabul edilmesinden bu yana, Bölüm 

154, Ekim 1982'ye kadar, intihara teşebbüs suç sayılırdı.Ceza Hukukunun 218. 

Maddesi, intihar eden kişiye yardım eden veya savunan kimselere ömür boyu hapis 

cezası verilmesini suç saymaktadır.Bu yeni hükmün altında verilen cümle, ömür 

boyu hapis cezası yerine on yıl hapis cezasıdır.Ayrıntılı  olarak, 218. madde şöyle 

denmektedir "girişime teşebbüs edilmişse kişiyi intihar etmeye kasten ikna eden 

kişi''. 
 

 

 



 

KIBRIS’TA YENİ SAĞLIK SİSTEMİ 
 
VİZYON 

Tüm vatandaşlara yaşamları boyunca kaliteli sağlık hizmeti sağlamak 

 

GENEL SAĞLIK PLANI (GSS) 

GSS/ Kıbrıs NHS, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarına sağlık hizmeti sunmak 

için sağlık hizmeti sağlayıcılarına (doktorlar, hemşireler, klinikler, eczacılar, 

bakım evleri vb.) Tazminat olarak katkıda bulunacak katkı ve / veya diğer 

gelirleri olan bağımsız ve özerk bir sigorta fonudur.01/01/2019 - ulusal 

sağlık sisteminin başlatılması.. 

GSS / Kıbrıs USS'ini yöneten temel ilkeler nelerdir? 
GSS / Kıbrıs USS, evrensel, sosyal, sağlam, entegre ve erişilebilir olacak 

şekilde tasarlanmıştır. 
GSS/ Kıbrıs USS'inin yönetimi Sağlık Sigortası Organizasyonunun 

sorumluluğundadır. 

GSS / Kıbrıs USS'inin yararlanıcıları kimlerdir? 

Aşağıdaki kategorilerden birine giren tüm vatandaşlardır; 

(a) Kıbrıs vatandaşları 
(b)Kalıcı ikamet hakkı olan, ikamet eden ve çalışan Avrupa vatandaşları. 

(c)Ulusal hukukun gereklerini yerine getiren üçüncü ülke vatandaşları. 

(d)Yukarıdakilerebağımlıolanlar. 

KATILIMCILAR 

Her çalışanın  GSS / Kıbrıs USS veznesine ödeyeceği oran,% 2.65 (gelirine göre) 

olacaktır.İşvereni % 2.9 ödemek zorunda kalacak. 

https://www.moh.gov.cy 
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