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Η Κύπρος είναι μέλος 

του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας  

και του ECDC.  



 

Περίπου το 85% του 

πληθυσμού δικαιούται 

φροντίδα στο δημόσιο 

σύστημα υγείας 
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I. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Το σύστημα υγείας της Κύπρου αποτελείται από τον ιδιωτικό και το δημόσιο 

τομέα. Ανάλογα με οικονομικές του αποδοχές ο κάθε πολίτης καθορίζεται αν 

είναι δικαιούχος των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. 

Οι δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν αυξηθεί από 4,42% το 2004 σε 

6.5% το 2014 

Οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται από τα έξι (6) κύρια περιφερειακά 

νοσηλευτήρια και ένα (1) παιδιατρικό/γυναικολογικό νοσηλευτήριο, δύο (2) 

μικρά αγροτικά νοσηλευτήρια και σαράντα τρία (43) κέντρα υγείας, καθώς 

επίσης και από διακόσια τριάντα πέντε (235) υπό-κέντρα με περιοδεύοντες 

ομάδες ιατρών. 

Ο ιδιωτικός τομέας παροχής υπηρεσιών υγείας χρηματοδοτείται από τους 

ίδιους τους ασθενείς και από εθελοντική ασφάλιση υγείας. Οι υπηρεσίες υγείας 

του τομέα αυτού παρέχονται από κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοσοκομεία, 

πολυκλινικές, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, φαρμακεία και ανεξάρτητους 

επαγγελματίες, τα οποία υπάγονται στον έλεγχο, ρύθμιση και αδειοδότηση του 

Υπουργείου Υγείας. 

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

80&ind=6732)   . 

 

 

 

 

http://data.euro.who.int/hfadb/tables/tableA.php?id=tbla_814956001493963680&ind=6732
http://data.euro.who.int/hfadb/tables/tableA.php?id=tbla_814956001493963680&ind=6732


 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας έχει στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

i. Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας 

ii. Παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας για θεραπεία, προαγωγή και πρόληψη 

, παραπομπή σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας και σε άλλες 

υπηρεσίες υγείας όπως η οδοντιατρική και ψυχιατρική φροντίδα κ.α.. 

iii. Παροχή φροντίδας στις κοινότητες (επισκέψεις σε Στέγες Ηλικιωμένων). 

 

iv. Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας, π.χ. κάπνισμα, 

οινόπνευμα, διατροφή, σωματική άσκηση κ.α. 

Επιπλέον, στα πλαίσια της παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών, οι Νοσηλευτές 

Γενικής Νοσηλευτικής, Κοινοτικής Νοσηλευτικής, οι Μαίες και οι 

Επισκέπτες/τριες Υγείας συμβάλλουν στην προαγωγή της υγείας μέσα από 

προγράμματα πρόληψης και αποκατάστασης στην Κοινότητα, αυτόνομα και σε 

συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας. Επίσης υπάρχει και η υπηρεσία 

της σχολικής νοσηλευτικής καλύπτει όλα τα Δημόσια σχολεία. Ο στόχος της 

Σχολιατρικής Υπηρεσίας είναι να βελτιώσει το επίπεδο υγείας (σωματικής, 

πνευματικής, ψυχικής και κοινωνικής), να προφυλάξει από ασθένειες και να 

προωθήσει τον υγιεινό τρόπο διαβίωσης των παιδιών στη σχολική ηλικία. 

 

Η πρωτοβάθμια 

φροντίδα υγείας 

είναι η βάση του 

Γενικού Σχεδίου 

Υγείας 
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ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ 

Η πολιτική για το Πρόγραμμα Εμβολιασμών παιδιών και Εμβολιασμών 

Ενηλίκων στην Κύπρο καθορίζεται από το Υπουργείο Υγείας, ακολουθώντας τις 

σχετικές συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) και ειδικότερα 

του Εκτεταμένου Προγράμματος Εμβολιασμών (ΕΠΕ). 

Το Πρόγραμμα Παιδικών Εμβολιασμών στην Κύπρο διαμορφώνεται και 

αναπροσαρμόζεται επίσης ανάλογα με την επιδημιολογία των λοιμωδών 

Τα παιδιά καλύπτονται με εμβόλια κατά των μεταδοτικών ασθενειών που 

μπορούν να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για τη Δημόσια Υγεία. 

Τελευταία Αναθεώρηση του Σχήματος Εμβολιασμών έγινε το 2012. 

 

Κατ’ Οίκον Νοσηλεία: 

Καλύπτει τις ανάγκες των ατόμων που λόγω σωματικής αναπηρίας δεν έχουν 

εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας με τις πιο κάτω δράσεις: 

• Παρεμβάσεις  για διασφάλιση της θεραπευτικής συνέχειας κατ’ οίκον. 

. Συμβουλευτική Υγείας, Συμβουλευτική Διαβήτη, Αγωγή Υγείας, Παρεμβάσεις 

σε Κοινοτικές Στέγες Ηλικιωμένων, Κέντρα Ημέρας, 

Διασυνδετική/Συμβουλευτική Υπηρεσία κ.ά. 

Συμβουλευτική/καθοδήγηση των ασθενών και των οικογενειών για αξιοποίηση 

άλλων υπηρεσιών και διευκόλυνση ώστε να εξασφαλίσουν τους αναγκαίους 

πόρους (π.χ. απαραίτητο 

Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών – Υπουργείο Υγείας 

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

73631/$file/%CE%9D%CE  
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Οι εμβολιασμοί είναι 

υποχρεωτικοί για 

παιδιά ως 18 ετών 

 

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


 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας παρέχεται από 38 Κέντρα Υγείας (Αστικά 

και Αγροτικά) . Τα Κέντρα αυτά, στελεχώνονται από Επαγγελματίες Υγείας 

όπως Ιατρούς, Νοσηλευτές, Επισκέπτες Υγείας και άλλο βοηθητικό 

προσωπικό. Οι Υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν Ιατρική 

εξέταση, προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας και 

προγράμματα ανίχνευσης και έγκαιρης διάγνωσης , όπως είναι η σχολική 

υγιεινή, οι εμβολιασμοί και η κοινοτική Νοσηλευτική. 

Η Επείγουσα Φροντίδα Υγείας παρέχεται σε όλα τα Δημόσια Νοσηλευτήρια 

από τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) και η 

Προνοσοκομειακή Φροντίδα Υγείας από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων, τα 

οποία εδρεύουν είτε στα Δημόσια Νοσηλευτήρια, είτε σε Σταθμούς 

Ασθενοφόρων. 

Η Υπηρεσία ασθενοφόρων βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ανταπόκρισης 

για παροχή άμεσης προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας σε όλους τους 

πολίτες 

Όσον αφορά στη Νοσοκομειακή Φροντίδα Υγείας, οι Υπηρεσίες αυτές, 

παρέχονται από 6 Γενικά Νοσοκομεία 

Ο συνολικός αριθμός των κλινών των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων είναι 1.420 

(χαμηλότερος κατά αναλογία πληθυσμού από το μέσο όρο των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης) και η πληρότητά τους είναι αρκετά υψηλή, 

ξεπερνώντας το 97%, με αποτέλεσμα κατά περιόδους να παρατηρείται 

έλλειψη κλινών. 

Τα εξωτερικά ιατρεία στα δημόσια νοσοκομεία εργάζονται από τις 7:30 το 

πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα. Το τμήμα των πρώτων βοηθειών εργάζεται 

όλο το 24ωρο. 
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Η πρωτοβάθμια 

φροντίδα υγείας αφορά 

κέντρα υγείας 

αγροτικού και αστικού 

τύπου με έμφαση στην 

πρόληψη και την 

προαγωγή της δημόσιας 

υγείας. 



 

Στο τμήμα των πρώτων βοηθειών μπορούν να ζητήσουν υπηρεσία όλοι οι 

πολίτες ανεξαρτήτων αποδοχών, καταβάλλοντας το τίμημα των 10 ευρώ. Για 

επίσκεψη σε γενικό ιατρό πληρώνουν 3 ευρώ και για ειδικότητα 6 ευρώ. 

Τα κέντρα υγείας και η δομή της κοινοτικής νοσηλευτικής επίσης λειτουργούν 

από τις 7:30 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα. 

Η υπηρεσία της σχολική νοσηλευτική και το τμήμα εμβολιασμού είναι δωρεάν. 

 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ   

Οι μαίες/μαιευτές στον τόπο μας είναι επιστημονικά καταρτισμένοι, 

εκπαιδευμένοι και εργάζονται με βάση διεθνή πρότυπα. Μπορούν να 

παρέχουν μαιευτική φροντίδα με επιδεξιότητα, κατανόηση και αγάπη για το 

87% της βασικής περίθαλψης που χρειάζονται οι γυναίκες κατά την 

εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τη λοχεία με τα νεογνά τους. 

Η Κύπρος κατέχει πολύ ψηλά ποσοστά καισαρικών τομών που έφτασε 

περίπου στο 57% το 2015 σε σχέση με τα ποσοστά για φυσιολογικό τοκετό 

που ήταν στο 43%.  

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

δυστυχώς από τα 

υψηλότερα ποσοστά 

καισαρικών τομών 

στην Ευρώπη 

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


 

 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο του 1999 

(113(Ι)/1999) προνοεί εκτός από τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παιδιών με 

ειδικές ανάγκες, την ανάπτυξη εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, 

για κάθε παιδί με ειδικές ανάγκες.. 

Η παρεχόμενη ιατρική περίθαλψη περιλαμβάνει ιατρική αποκατάσταση, 

περιλαμβανομένων της προμήθειας, συντήρησης και ανανέωσης προσθετικών 

και ορθοπεδικών ειδών, κατ’ οίκον ιατρικές επισκέψεις σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

για διάσωση ζωής ή για αποτροπή σοβαρής αναπηρίας. 

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας – Υπουργείο Υγείας 

http://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/legislation_gr/legislation_gr?OpenDocume

nt 74 Υπουργείο Υγείας 

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

685?OpenDocument 

 

 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Η Κύπρος ακολουθεί την  οδηγία 2011/24/EΕ για τα δικαιώματα των ασθενών 

σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη θέτει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 

ο ασθενής μπορεί να ταξιδέψει σε άλλη χώρα της ΕΕ για να λάβει ιατρική 

περίθαλψη και να του επιστραφούν τα σχετικά έξοδα. 

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

 

Η Κύπρος 

εφαρμόζει από το 

2013 ένα πρότυπο 

ολιστικό σχέδιο 

αξιολόγησης της 

αναπηρίας με βάση 

το πρότυπο ICF 
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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


 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Για τον σεβασμό των δικαιωμάτων , θεσπίσθηκε ο περί της Κατοχύρωσης και 

της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμος του 2004 (1(Ι)/2005). 

Δικαιώματα 

Δικαίωμα πρόσβασης για  ισότιμη φροντίδα υγείας και θεραπεία χωρίς 

διακρίσεις 

Φροντίδα υγείας σε περιπτώσεις επείγοντος ιατρικού περιστατικού ή 

κατάστασης σοβαρού κινδύνου εντός εύλογου 

Δικαίωμα σε πληροφόρηση 

Δικαίωμα συγκατάθεση του ασθενή και όπου είναι αδύνατο να ληφθεί, η 

φροντίδα υγείας που επιβάλλεται ως επείγουσα μπορεί να παρασχεθεί μόνο 

αν κριθεί ότι είναι προς όφελος τους ασθενή, συνάδει με το καλώς νοούμενο 

συμφέρον του και λαμβάνει υπόψη τις προηγουμένως τυχόν εκφρασθείσες 

επιθυμίες του 

Τήρηση Εμπιστευτικότητας 

Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ασθενή 

Δικαίωμα ενημέρωσης, και πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν τον 

ίδιο τον ασθενή 

 

Λειτουργοί Δικαιωμάτων Ασθενών σε κρατικά νοσοκομεία 

Σε κάθε κρατικό νοσοκομείο υπάρχει ένας Λειτουργός Δικαιωμάτων 

Ασθενών ο οποίος παρέχει συμβουλές και βοήθεια σε ασθενείς για σκοπούς 

διαφύλαξης των δικαιωμάτων , χειρίζεται παράπονα ασθενών και 

παραπέμπει στην Επιτροπή Εξέτασης Παραπόνων Ασθενών, καθοδηγεί και 

ενημερώνει το προσωπικό του νοσοκομείου για δικαιώματα των ασθενών 
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Στην Κυπριακή 

Δημοκρατία 

υπάρχει ελάχιστος 

μισθός και 

ελάχιστο 

εγγυημένο 

εισόδημα. 
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ 

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ 

Το Υπουργείο Υγείας (ΥΥ) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας 

(ΟΑΥ) έχουν συστήσει ομάδες ετοιμασίας, εφαρμογής και παρακολούθησης 

Κλινικών Κατευθυντήριων Οδηγιών (ΚΚΟ-clinical guidelines) / Κλινικών 

Διαδρομών (ΚΔ-clinical pathways),( Πρωτοβάθμιας,, Δευτεροβάθμιας και 

Τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας) αλλά  και εργαστηριακών αλγορίθμων  

 

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

Η Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας είναι η ειδικότητα της Νοσηλευτικής που παρέχει 

φροντίδα στους ανθρώπους όλων των ηλικιών με ψυχολογικά και ψυχιατρικά 

προβλήματα.. Είναι πολυδιάστατη και προσφέρεται με πολύ εξειδικευμένες 

παρεμβάσεις όπως είναι οι ψυχοεκπαιδευτικές μέθοδοι, οι 

κοινωνικοθεραπευτικές παρεμβάσεις, οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για 

ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, και η εκπαίδευση ατόμων και οικογενειών για 

ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων διαβίωσης και αναβάθμισης της ποιότητας 

ζωής τους. 

Η Νοσηλευτική φροντίδα ψυχικής υγείας προσφέρεται μέσα από τομεοποιημένες 

υπηρεσίες και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στα πλαίσια της 

πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ 

Τα συστήματα νοσηλευτικής φροντίδας που υπάρχουν στην Κύπρο είναι: 

Συστήματα ενδονοσοκομειακής νοσηλευτικής φροντίδας που καλύπτουν 

ολόκληρη την Κύπρο 

Συστήματα ενδονοσοκομειακής νοσηλευτικής φροντίδας ψυχικής υγείας 

 

Η ψυχική υγεία 

στην Κύπρο 

καλύπτεται από 

ιατρούς, 

νοσηλευτές και 

ψυχολόγους και 

παρέχεται σε 

δευτεροβάθμιο 

επίπεδο μόνο στο 

δημόσιο τομέα. 

 
 

 

 



 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Στο  Μακάρειο Νοσοκομείο παρέχονται οι πιο κάτω υπηρεσίες στα παιδιά: 

 

1) Πρωτοβάθμια Ιατρική Εξέταση στα παιδιατρικά παθολογικά 

περιστατικά καθημερινά μέχρι την ηλικία των 15 ετών. 

 

2) Δευτεροβάθμια Ιατρική Εξέταση στις υποειδικότητες της παιδιατρικής: 

 

Η αναπτυξιακή παρακολούθηση και η ευθύνη για το πρόγραμμα 

εμβολιασμού σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας παρέχονται από το τμήμα 

εμβολιασμού στο Μακάρειο Νοσοκομείο του Υπουργείου Υγείας  και από τις 

επισκέπτριες υγείας σε σχολεία στο τομέα της σχολιατρικής υπηρεσίας 
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Η παιδιατρική 

παρακολούθηση 

και οι εμβολιασμοί 

ως 18 ετών 

παρέχονται σε όλο 

τον πληθυσμό  
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Αυτοψία – 

νεκροτομή 

απαιτείται σε κάθε 

περίπτωση 

αιφνίδιου ή βίαιου 

θανάτου 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ-ΝΕΚΡΟΤΟΜΗ 

Ο περί Θανατικών Ανακριτών Νόμος,  ΚΕΦ.153ΑΝΑΚ.307 ,171(I)/2011 

,13(I)/2017.Η εκτέλεση αυτοψίας πραγματοποιείται στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

 Όταν υπάρχει ανάγκη χρήσης οργάνων προκειμένου να σωθούν ζωές ή 

να θεραπευτεί κάποιος (μέσα στους παραπάνω περιορισμούς). 

Όταν η αιτία θανάτου είναι ασαφής και υπάρχει ιατρική ανάγκη να 

προσδιοριστεί η αιτία θανάτου. 

Όταν υπάρχει ένας λόγος να πιστεύουμε ότι η αιτία θανάτου οφειλόταν σε 

ένα αφύσικο γεγονός - αμέλεια, παραμέληση και φαλακρό παιχνίδι. 

Όταν το άτομο απεβίωσε ενώ ήταν στη φυλακή ή σε σύλληψη, σε 

ψυχιατρικό νοσοκομείο ή σε ίδρυμα για άτομα με αναπηρίες. 

Η αυτοψία μπορεί να διαταχθεί από τα μέλη της οικογένειας, τους γιατρούς, 

τους αστυνομικούς ή τον Γενικό Εισαγγελέα. 

Εκτέλεση αυτοψίας χωρίς συγκατάθεση: 

Σε δύο εξαιρετικές περιστάσεις, μπορεί να γίνει αυτοψία χωρίς τη 

συγκατάθεση αποθανόντος: 

1. Για τους σκοπούς της δωρεάς οργάνων, προκειμένου να σωθούν ζωές, 

σε περιόδους πολέμου ή σε περίπτωση συμβάντος με πολλαπλά θύματα. 

2. Εάν ο θάνατος οφείλεται σε επιδημία ή ασθένεια που μπορεί να θέσει σε 

κίνδυνο το κοινό και υπάρχει ανάγκη να ανακαλυφθεί επειγόντως η αιτία 

θανάτου. 

 

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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ΔΩΡΕΑ  ΟΡΓΑΝΩΝ-ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ 

Η υφιστάμενη Κυπριακή νομοθεσία για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, 

περιλαμβάνει πρόνοιες για τον χαρακτηρισμό, τη δωρεά, την αφαίρεση, τη 

συντήρηση, τη μεταφορά, τη μεταμόσχευση και τον έλεγχο οργάνου που 

προορίζεται για μεταμόσχευση. 

Η Κυπριακή Νομοθεσία είναι εναρμονισμένη με την αντίστοιχη Οδηγία 

2010/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

σχετικά με τα Πρότυπα Ποιότητας και Ασφάλειας των Ανθρώπινων Οργάνων 

που Προορίζονται για Μεταμόσχευση, ώστε να διασφαλίζεται Υψηλό Επίπεδο 

Προστασίας της Ανθρώπινης Υγείας. Μνημόνιο συνεργασίας για 

μεταμοσχεύσεις έχει υπογραφεί με την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Αυστρία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

 

 

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΔΟΤΗ 

Η αφαίρεση οργάνου από ζώντα δότη επιτρέπεται μόνο μετά την ελεύθερη, 

συγκεκριμένη ειδική και γραπτή συναίνεση Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, 27.7.2012 

127(Ι)/2012 του πιθανού ζώντος δότη, ο οποίος είναι ικανός προς συναίνεση 

Η αφαίρεση από άτομο που δεν έχει την ικανότητα να συναινέσει σύμφωνα με 

το εδάφιο (2) μπορεί να εξουσιοδοτηθεί από το Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων 

δεδομένου ότι πληρούνται σωρευτικά οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 

 

Τόσο η Εκκλησία 

της Κύπρου όσο 

και τα άλλα 

κυρίαρχα δόγματα 

επίσημα στηρίζουν 

τις 

μεταμοσχεύσεις 

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


Αν ο δυνητικός πτωματικός δότης δεν είχε εκφράσει τη συναίνεσή του ή την 

άρνησή του, η αφαίρεση οργάνων διενεργείται εφόσον συγκατατίθεται σε 

αυτήν ο νενομισμένος αντιπρόσωπος δυνητικού πτωματικού δότη 

Η αφαίρεση οργάνων επιτρέπεται μετά την επέλευση του θανάτου, έστω και 

αν οι λειτουργίες ορισμένων οργάνων διατηρούνται με τεχνητά μέσα. 

Η αφαίρεση οργάνων από πτωματικό δότη απαγορεύεται αν υπάρχει 

δεδηλωμένη εν ζωή αντίθετη θέληση του αποβιώσαντος. 

Αν υπάρχουν λόγοι που θεμελιώνουν την υπόνοια ότι είναι δυνατό να 

απαιτηθεί η διενέργεια θανατικής ανάκρισης ή νεκροψίας επί του πτώματος, 

πρέπει να υπάρχει συνεννόηση με Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, 27.7.2012 

127(Ι)/2012 τον εφημερεύοντα παθολογοανατόμο-ιατροδικαστή του κράτους 

για να διευκρινίσει αν πρέπει να παρίσταται στη διαδικασία αφαίρεσης των 

οργάνων. 

 Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται 

(α) στη λήψη ή μετάγγιση αίματος· 

(β) στη μεταμόσχευση εμβρύου· 

(γ) στην αφαίρεση και μεταμόσχευση οργάνων ανθρώπινης αναπαραγωγής· 

(δ) στη χρησιμοποίηση ωαρίων και σπέρματος· 

(ε) στις αυτομεταμοσχεύσεις· 

(στ) στη λήψη και μεταμόσχευση ιστών· 

(ζ) στη μεταμόσχευση οργάνου ζωικής προέλευσης 

 

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ 

Όλα τα μέλη του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων χειρίζονται ως απόρρητο κάθε 

ζήτημα που εγέρθηκε ή συζητήθηκε σε οποιαδήποτε συνεδρίαση ή άλλη 

εργασία του συμβουλίου και κάθε Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, 27.7.2012 

127(Ι)/2012 πληροφορία γραπτή ή προφορική που περιήλθε σε γνώση τους. 

www.edqm.eu, 

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

2257BD5003A2F59 
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Η κλινική 

μεταμοσχεύσεων 

νεφρών και 

παγκρέατος, το 

εθνικό κέντρο 

ιστοσυμβατότητας και 

η συντονίστρια 

μεταμοσχεύσεων 

εδρεύουν στο ΓΝ 

Λευκωσίας 

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


ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ 

Υπάρχει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για τις εκτρώσεις στην Κύπρο, το οποίο 

ισχύει, εφαρμόζεται και προκύπτει μέσα από τα άρθρα 167 και 169Α του 

ποινικού κώδικα, τα οποία μάλιστα αναφέρονται υπό τον τίτλο ‘Ποινικά 

αδικήματα εναντίον των ηθών’, για να σημειώσει ότι «εκείνο που προβλέπουν 

τα εν λόγω άρθρα είναι την απαγόρευση της απόπειρας της άμβλωσης, αφού 

ένα άτομο το οποίο προχωρά σε μια απόπειρα άμβλωσης είναι ένοχο 

κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση  μέχρι και 14 χρόνια» 

Στην Κύπρο οι εκτρώσεις επιτρέπονται από τη νομοθεσία εφόσον 

καταβληθούν πιστοποιητικά από 2 ιατρούς που πιστοποιούν ότι: 

 Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη σωματική αλλά και την πνευματική 

υγεία της μητέρας 

 Υπάρχει ιατρική διάγνωση ότι το παιδί όταν  γεννηθεί θα πάσχει από 

σοβαρής μορφής αναπηρία ή από κάποια ανίατη ασθένεια και όταν το 

έμβρυο να είναι προϊόν βιασμού ή αιμομιξίας. 

 Δεν υπάρχουν στατιστικά δεδομένα που αφορούν στο ζήτημα των 

εκτρώσεων στην Κύπρο  

Ευθανασία. Από τη θέσπιση του Κυπριακού Ποινικού Κώδικα το 

1929, Κεφ. 154, μέχρι τον Οκτώβρη του 1982 η απόπειρα αυτοκτονίας 

εθεωρείτο πλημμέλημα. Αναλυτικά το άρθρο 218 ορίζει τα εξής, 

«Αυτός, που εκ προθέσεως πείθει άλλο σε αυτοκτονία, αν αυτή 

διαπράχτηκε ή έγινε απόπειρα της, καθώς και εκείνος που βοηθά κατά 

τη διάρκεια της, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε 

φυλάκιση δέκα χρόνων.» 
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Λόγω της υψηλής 

θρησκευτικότητας στην 

Κύπρο γενικά ο 

αριθμός των 

αμβλώσεων είναι 

αναλογικά χαμηλός. 



ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Τετραετές πρόγραμμα το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου 

Νοσηλευτικής  και του τίτλου «Νοσηλευτής Γενικής Νοσηλευτικής» 

παρέχεται από τέσσερα Πανεπιστήμια στην Κύπρο, ένα δημόσιο το 

τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τρία Ιδιωτικά Πανεπιστήμια το 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο  Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Frederick και το 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

Τα προγράμματα Νοσηλευτικής είναι τα περισσότερα απόλυτα 

εναρμονισμένα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία  καλύπτουν  4.600 ώρες 

εκπαίδευσης εκ των οποίων οι 2.300 περίπου ώρες θεωρία και οι 

υπόλοιπες 2.300 ώρες κλινική άσκηση 

Τομείς Άσκησης Επαγγέλματος 

Οι απόφοιτοι του κλάδου της Νοσηλευτικής μπορούν να εργαστούν ως 

στελέχη σε Νοσηλευτικές υπηρεσίες στα Ιδρύματα Νοσηλευτικά  Ιδρύματα 

Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στον 

δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΙΩΝ 

Στην Κύπρο η εκπαίδευση των Μαιών περιλαμβάνει 

4 χρόνια  σπουδών στη γενική Νοσηλευτική  και στην συνέχεια 

παρακολουθούν 18μηνο πρόγραμμα ή διετές πρόγραμμα σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή οδηγία  με 1530 ώρες κλινικής πρακτικής και πραγματοποίηση 

συγκεκριμένου αριθμού υλοποίηση 40 τοκετών. Στο Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

υπάρχουν  τέτοια προγράμματα. 
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Η άσκηση μαιευτικής ή 

νοσηλευτικής 

προϋποθέτει εγγραφή 

στο αντίστοιχο μητρώο 



 

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

ΟΡΑΜΑ 

Ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες και για όλη τη διάρκεια της 

ζωής τους. 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΓεΣΥ) 

Το ΓεΣΥ είναι ένα ανεξάρτητο και αυτόνομο ασφαλιστικό ταμείο στο οποίο 

θα κατατίθενται εισφορές ή/και άλλα έσοδα, τα οποία θα διοχετεύονται ως 

αποζημίωση στους παροχείς φροντίδας υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, κλινικά 

εργαστήρια, φαρμακοποιούς, νοσηλευτήρια, κ.ά.) για να παρέχουν 

υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους πολίτες της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Έναρξη του του εθνικού  συστήματος υγείας την 01/01/2019. 

Ποιες βασικές αρχές διέπουν το ΓεΣΥ; 

Το ΓεΣΥ έχει σχεδιαστεί για να είναι καθολικό, κοινωνικό, αλληλέγγυο, 

ολοκληρωμένο και προσβάσιμο. 

Η διαχείριση του ΓεΣΥ είναι ευθύνη του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. 

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ; 

Δικαιούχοι του ΓεΣΥ 

(α) Κύπριοι πολίτες ,(β) Ευρωπαίοι πολίτες που διαμένουν και εργάζονται ή 

έχουν αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής. 

(γ) Πολίτες τρίτης χώρας οι οποίοι πληρούν τις πρόνοιες της εθνικής 

νομοθεσίας. 

(δ) Τα εξαρτώμενα των πιο πάνω. 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Το ποσοστό για τον κάθε εργαζόμενο, αυτό δηλαδή που ο ίδιος θα 

καταβάλλει στο ταμείο του ΓεΣΥ θα είναι 2,65% (επί των εισοδημάτων του). 

Ο εργοδότης του, θα πρέπει να καταβάλλει το 2,9%. 

https://www.moh.gov.cy 
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O ΠΙΟ ΔΙΑΣΗΜΟΣ 

ΚΥΠΡΙΟΣ: 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΙΙΙ  

Η Κύπρος είναι η 

τελευταία χώρα της 

ΕΕ χωρίς εθνικό 

σύστημα υγείας, 

αδυναμία που θα 

εξαλειφθεί με την 

εισαγωγή του ΓΕΣΥ 

από 1/1/2019 

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

