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ZDRAVOTNICKÁ ČÁST 

ORGANIZACE 

Zdravotnický systém na Kypru tvoří státní a soukromé instituce. V rámci HNP 

se výdaje na zdravotnictví zvýšily z 4,42 % (2004) na 6,5 % (2014). Na Kypru 

se nachází 6 hlavních oblastních nemocnic, 1 pediatricko-gynekologická 

klinika, 2 menší kliniky, 43 zdravotnických zařízení a 235 center s rodinnými 

lékaři. Soukromý sektor je financován samotnými pacienty a dobrovolným 

zdravotním pojištěním. Zahrnuje nemocnice, polikliniky, diagnostická centra, 

lékárny a nezávislé lékaře, kteří jsou regulováni Ministerstvem zdravotnictví.  

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

80&ind=6732)   . 
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PRIMÁRNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE 

Primární zdravotní péče: 

i. Plynulý chod zdravotnických zařízení 

ii. Léčba a prevenci. Pacienti dostávají doporučení k odborným lékařům.  

iii. Zajišťuje Komunitní péči (návštěvy u starších klientů). 

 

iv. Preventivní programy (správná výživa, fyzické aktivity, škodlivost kouření, 

alkoholu apod.) 

Součástí všeobecné ošetřovatelské péče je komunitní péče, návštěvy v 

rodinách. Komunitní sestry a porodní asistentky spolupracují s ostatními 

odborníky v rámci různých preventivních a rehabilitačních programů. Zdravý 

životní styl je podporován také ve státních školách v rámci plošné školní péče. 
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OČKOVÁNÍ 

Očkování dětí a dospělých je stanoveno Ministerstvem zdravotnictví v souladu 

s doporučením Světové zdravotnické organizace a EIA (Extended Vaccine 

Program). 

Očkování dětí probíhá podle očkovacího kalendáře, který byl naposledy 

revidován v roce 2012. 

 

Domácí péče: 

Domácí péče je určena lidem, kteří se nemohou dostavit do zdravotnických center. 

Zajišťuje péči a poradenství např. v těchto oblastech: 

Poradenství při diabetickém onemocnění, denní pečovatelská péče, orientace v 

poskytovaných sociálních a zdravotních služeb. 

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

73631/$file/%CE%9D%CE  
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DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE 

 

Primární zdravotnická péče je poskytována ve 38 centrech (ve městech i 

na venkově). Zahrnuje prohlídky, preventivní programy, stanovení primární 

diagnózy, očkování, komunitní péči, preventivní školní programy apod.  

Pohotovostní služby jsou ve všech státních nemocnicích (TAEP) i v 

ambulantních centrech. 

Ambulantní centra jsou v 6 všeobecných nemocnicích. Počet lůžek je 1420 

(což je nižší než průměr v EU) a jsou plně obsazena (v 97 %), což vede k 

jejich celkovému nedostatku. Ordinační hodiny ambulantní péče v 

nemocnicích jsou od 7:30-15:00. Pohotovost je v provozu 24 hodin denně. 
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Poplatky na pohotovosti jsou 10 euro. Za návštěvu praktického lékaře se 

platí 3 eura, za návštěvu odborného lékaře pak 6 eur. 

Zdravotnická centra a rovněž komunitní péče má ordinační hodiny od 7:30 

do 15:00 hodin. Očkování a péče ve školách jsou zdarma. 

 

 

PÉČE O MATKU A DÍTĚ 

Porodní asistentky jsou odborně vzdělané v souladu s mezinárodními 

standardy. Jsou schopné zvládnout 87 % péče, kterou žena potřebuje během 

těhotenství, porodu a šestinedělí. V roce 2015 bylo na Kypru provedeno 57 

% císařských řezů, a tedy přirozených porodů bylo 43 %.  

 

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

Podle zákona z 1999 (113 (I) / 1999) je pro děti se speciálními potřebami vytvářen 

individuální vzdělávací plán. 

 

Zdravotní péče spočívá v rehabilitaci, údržbě protetických a ortopedických 

pomůcek, domácích návštěvách apod. 

 

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

685?OpenDocument 

 

 

PŘESHRANIČNÍ ÚMLUVA 

Kypr dodržuje směrnici 2011/24 / EU o právech pacientů, kteří mohou obdržet 

uhrazené zdravotní ošetření nebo léčbu v zemích EU.  

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

Zákon z 2004 (1 (I) / 2005) zajišťuje dodržování a ochranu práv pacientů. 

 

Práva 

Právo na ošetření a léčbu 

Právo na dostupnost zdravotní péče 

Právo na přístup k zdravotním službám 

Právo na stejnou péči pro všechny  

Právo na ošetření v případě nehody v maximální možné míře 

Právo být informován 

Právo na informovaný souhlas 

Právo na adekvátní péči v případě akutního ohrožení života 

Právo na důvěrnost 

Právo na ochranu soukromí 

Právo na informace shromažďované ve zdravotnické dokumentaci 

   

 

 

Úřad pro dodržování práv pacientů 

Každá státní nemocnice má úřad pro dodržování práv pacientů, který 

projednává případné stížnosti a informuje zaměstnance nemocnic.  
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OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE NA KYPRU 

PROFESE SESTRY 

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami (OAS) 

ustanovilo “Clinical Guidelines” (KOD), centra primární, sekundární a terciální 

péče. 

 

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 

Péče o duševní zdraví je obor, který se zabývá psychologickými a 

psychiatrickými problémy pacientů. Využívá psycho-edukační metody, socio-

terapeutické intervence, edukaci pro zkvalitnění života pacienta i celé rodiny. 

Péče probíhá v kontextu primární, sekundární i terciální péče. 

 

SYSTÉM OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE 

Na celém Kypru je poskytována jak ošetřovatelské péče v lůžkových zařízeních, 

tak ošetřovatelská péče o duševní zdraví.  

 

 

 
 

 

 



 

PÉČE O DĚTI 

V nemocnici “Makarios” je poskytována tato péče: 

1) Primární péče a preventivní prohlídky dětí do 15 let. 

2) Sekundární péče a specializované pediatrické prohlídky. 

V nemocnici Makarios je očkovací oddělení pro děti a mládež. Očkování 

probíhá i v samotných školách. 
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PITVA - LEGISLATIVA  

Dle zákona “The Criminal Investigator Law, ΚΕΦ.153ΑΝΑΚ.307, 171 (I) / 2011, 13 

(I) / 2017” se pitva provádí v následujících případech: 

Jestliže jsou potřeba orgány pro záchranu jiného života. 

Jestliže okolnosti úmrtí jsou nejasné a je potřeba stanovit příčinu smrti. 

Jestliže je důvod domnívat se, že k úmrtí došlo v důsledku zvláštních okolností, 

např. zanedbání. 

Jestliže došlo k úmrtí ve vězení, v psychiatrickém zařízení anebo v centru pro 

postižené. 

Pitva může být vyžádána na přání rodiny, lékařů, policie či soudního zástupce. 

Provést pitvu bez předchozího souhlasu lze v těchto dvou případech: 

1. Pro účel darování orgánů v případě záchrany života anebo válečného stavu. 

2. K úmrtí došlo v důsledku epidemiologického onemocnění, přičemž je nutno 

rychle najít příčinu smrti. 

 

 

 

 

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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DAROVÁNÍ ORGÁNŮ – TRANSPLANTACE 

Současná kyperská legislativa týkající se darování orgánů a transplantací zahrnuje 

všechny fáze procesu (poskytnutí, odebrání, uchování, transport, transplantaci a 

kontrolu).  

Legislativa je v souladu s “Directive 2010/53 / EU” Evropského parlamentu a Evropské 

rady týkající se kvality a bezpečnosti celého procesu, aby byla zajištěna nejvyšší 

úroveň transplantací a ochrany zdraví. Kypr podepsal smlouvu o spolupráci v této 

oblasti s Řeckem, Izraelem, Rakouskem a Spojeným Královstvím.  

 

 

 

 

 

 

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


SOUHLAS DÁRCE 

Transplantace orgánů od živých dárců je možná po dobrovolném souhlasu v písemné 

formě   “EU. Par. (I), no. 4349, 27.7.2012 127 (I) / 2012”. Transplantace od dárce, 

který nebyl schopen dát předchozí souhlas, je možná: 

 

 Pokud zemřelý nevyslovil předchozí souhlas či nesouhlas, souhlas k 

darování orgánů vyjádří osoba blízká. 

 Odběr orgánů lze provést byla-li zjištěna smrt, i když je funkce některých 

orgánů zachována pomocí přístrojů. 

 Odběr orgánů nelze uskutečnit, pokud byl pacientem vysloven předchozí 

nesouhlas.  

 

Pokud by měla být provedena pitva, pak se odběr orgánů uskuteční v souladu 

“EU. Par. (I), no. 4349, 27.7.2012 127 (I) / 2012”  

 

Zákon se netýká: 

- Transfúze krve 

- Transplantace embryí 

- Transplantace pohlavních orgánů 

- Transplantace orgánů zvířecího původu 

 

DŮVĚRNOST 

Všichni členové transplantační komise jsou zavázáni k zachovávání důvěrnosti 

psaných i sdělených informací. – EU. Par. (I), no. 4349, 27.7.2012 127 (Ι) / 2012. 

 

www.edqm.eu, 

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

2257BD5003A2F59 
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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


POTRATY 

Legislativa vychází z článků 167 and 169A trestního zákoníku. Potraty jsou 

ilegální. Za provedení hrozí až 14 let odnětí svobody. 

Potrat může být povolen, pokud k tomu dají souhlas dva lékaři za těchto 

situací: 

• Těhotenství představuje pro matku riziko z hlediska fyzického i duševního 

zdraví. 

• Vyšetření ukáže vrozené poškození plodu. 

• K těhotenství došlo v důsledku znásilnění nebo incestu. 

Na Kypru nejsou k dispozici žádné statistické údaje týkající se potratů. 

Eutanázie 

Legislativa vychází z kapitoly154 – říjen 1982. Článek 218 stanovuje: "Kdo 

přesvědčí jinou osobu k pokusu o sebevraždu nebo její uskutečnění, spáchá 

trestní čin a bude potrestán odnětím svobody." 
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VZDĚLÁNÍ SESTER 
 

Vzdělávání všeobecných sester na Kypru probíhá ve čtyřletém programu 

na čtyřech univerzitách – jedné státní (Public Technology University of 

Cyprus), a třech soukromých (the European University of Cyprus, Frederick 

University a The University of Nicosia). 

Vzdělávací programy jsou v souladu s evropskými směrnicemi. Jedná se o 

4600 vyučovacích hodin, z toho 2300 hodin teoretické přípravy a 2300 

hodin klinické praxe. 

 
PRAXE 
 

Registrovaná sestra může pak pracovat ve veřejných i soukromých 

institucích primární, sekundární i terciální péče.  

 
VZDĚLÁNÍ PORODNÍCH ASISTENTEK 
 

Vzdělávání porodních asistentek vyžaduje čtyřletou všeobecnou část a pak 

18ti měsíční nebo dvouletý program, které jsou v souladu s evropskými 

směrnicemi. Jedná se o 1530 hodin klinické praxe, která zahrnuje 40 

porodů. Programy jsou nabízeny v Cyprus University of Technology a The 

European University of Cyprus. 
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NOVÝ ZDRAVOTNICKÝ SYSTÉM NA KYPRU 

 

CÍL 

Poskytnutí kvalitní zdravotnické péče všem občanům po celý jejich život. 

 

VŠEOBECNÝ PLÁN (GESY) 

GESY je nezávislý a autonomní příspěvkový fond, ze kterého budou hrazeny výdaje 

na pracovníky ve zdravotnictví i kliniky. Bude uveden v platnost 01/01/2019. 

. 

Jaké jsou základní principy GESY? 

 GESY je univerzální, integrovaný, a je přístupný všem – je založen na principu 

solidarity. 

GESY je řízen prostřednictvím zdravotních pojišťoven. 

Kdo jsou pojištěnci GESY? 

(a) Občané Kypru  

(b) Evropané žijící a pracující na Kypru 

(c) Cizinci, kteří vyhovují národní legislativě. 

 

PŘÍSPĚVKY 

Každý zaměstnanec přispívá do GAS  2,65 % z příjmu. Zaměstnavatel pak přispívá 

2,9 %. 

https://www.moh.gov.cy 

 

16 

 

  

 

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

