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I. GENEREL DEL
1. KARAKTERISTIK


GEOGRAFI

Cypern er en ø i den østlige del af Middelhavet. Det er den tredjestørste ø i
Middelhavet (efter de italienske øer Sicilien og Sardinien) med et areal på 9.251 km2
og en kystlinje på 648 km, hvilket gør det til verdens 81. største ø ved.
Det ligger syd for Lilleasien, den anatolske halvø, der hænger sammen med det
asiatiske (eller det eurasiske) fastland (en del af Tyrkiet), så det kan ses både som en
del af Vestasien og Mellemøsten. Cypern ligger desuden tæt på Sydeuropa og
Nordafrika
Den moderne republik Cypern blev oprettet som en selvstændig stat i 1960 og er
internationalt anerkendt som en FN og EU-medlemsstat.

Figur 1. Satelitbillede af Cypern
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Cypern er det sydligste og østligste land i Europa og EU, der ligger i det sydøstlige
Middelhavet. De nærmeste naboer er Tyrkiet i nord, Syrien, Libanon og Israel mod øst,
Egypten mod syd og Grækenland mod vest.

Figur 2. Cypern og landene i Mellemøsten
Øen er domineret af to bjergkæder, Troodos-bjergene og Kyrenia-bjergene eller
Pentadaktylos (hvilket betyder de fem fingres bjerge på grund af deres fem særskilte
bjergtoppe, som ifølge folkefortællinger menes at svare til den gigantiske Digenis’
hånd) og den centrale slette Mesaoria (hvilket betyder mellem bjergene), mellem dem.
Troodos bjergene dækker de fleste af de sydlige og vestlige dele af øen og tegner sig
for omkring halvdelen af dens område, herunder øens højeste punkt, Mount Olympus
(1.952 m eller 6.404 ft), (svarende til det højeste bjerg på fastlandet Grækenland.
Begge anses i antikken for at være en del af det gamle Pantheon, Dodekatheon, og
dermed bolig for den græske gud Zeus, hans kone Hera og 10 guder fra samme
familie).
Det smalle Kyrenia Range strækker sig langs den nordlige kystlinje. Det er ikke så højt
som Troodos bjergene, og det strækker sig over et langt mindre område. De to
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bjergkæder løber generelt parallelt med Taurusbjergene på det tyrkiske fastland, hvis
konturer er synlige fra det nordlige Cypern. Kystnært lavland, varierende i bredden,
omgiver øen.

Figur 3
Kaledonia Vandfald, Troodos

Figur 4
Rekonstruktion af livet i middelalderen
St Hilarion Castle, Pentadaktylos

På en stor del af øen er adgang til vandforsyning året rundt vanskelig. Løsningen er
en kombination af et system af dæmninger, hvorfra der opsamles regnvand, en række
planter, der forarbejder saltvand samt en række lokale producenter, der samler vand
fra underjorden eller producere mineralvand fra kilder. Import er dog stadig nødvendigt
for at dække de øgede vandbehov i forbindelse med turistsæson.
Et netværk af floder har om vinteren udspring i Troodos-bjergene og strømmer ud i alle
retninger. Yialias-floden og Pedhieos-floden løber østover over Mesaoria i Famagusta
Bay; Serraghis-floden strømmer nordvest gennem Morphou-sletten. Alle øens floder
er imidlertid tørre om sommeren.
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Af samme grund er der ingen naturlige ferskvands søer på Cypern, men derimod
kunstige søer, der er skabt omkring damme og saltvandssøer (på græsk: Aliki), de 2
største søer er Aliki Limassol og Aliki Larnaca.

Figur 5. Aliki Limassol

Figur 6. Aliki Larnaca med flamingoer og moskeen
Hala Sultan Tekke i baggrunden



TID OG KLIMAZONER

Republikken Cypern har en enkelt tidszone, som er den samme som Grækenland, dvs.
Østeuropa, UTC + 2. Tidsmæssigt er Cypern således en time foran landene i Centralog Vesteuropa, samtidig med Israel og en time bagefter Tyrkiet.
Middelhavsklimaet, varmt og ret tørt, med nedbør hovedsagelig mellem november og
marts, egner sig godt til landbrug. Øen oplever i almindelighed milde våde vintre (med
meget sjældne snefald og temperaturer, som normalt forbliver over 0 grader celsius
hele året) og tørre somre (med temperaturer helt op til 44 grader celsius i juli og
august).
Variationer i temperatur og nedbør styres af højde og i mindre grad afstand fra kysten.
Varme, tørre somre fra midten af maj til midten af september og regnfuldt, skiftende
vintervejr fra november til midten af marts adskilt af et kort efterår og et kort forår.
Luftfugtigheden er relativ høj, i gennemsnit mellem 60% og 80% om vinteren og
mellem 40% og 60% om sommeren med endnu lavere luftfugtighed over
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landområderne omkring middagstid. Tåge er sjælden, og sigtbarheden er generelt
meget god. Der er rigeligt solskin i løbet af hele året, men især fra april til september,
hvor det gennemsnitlige antal solskinstimer er på hele 11 timer om dagen.



STAT OG TERRITORIAL ORGANISERING

Republikken Cypern er opdelt i 6 distrikter opkaldt efter de største byer i hvert område:
Nicosia, Famagusta, Limassol, Larnaca, Pafos og Kyrenia. Derudover kontrollerer
Storbritannien to store baser i Akrotiri (syd for Limassol) og Dhekeleia (mod sydøst),
der betragtes som suveræne baser (SBA) og udgør i alt 254 km2 eller 2,8% af øen,
men som i øvrigt er fuldt integreret i det offentlige liv (sprog, valuta, transport, skole
osv.).

Figur 7. Kort over Cyperns distrikter, de grå områder er SBA distrikter
Cyperns hovedstad er Nicosia, beliggende midt på øen med en befolkning på ca.
200.000 indbyggere. Næststørste by er Limassol, med omkring 154.000 og Larnaca,
med 72.000 indbyggere. I alt har Cypern en befolkning på omkring 1.150.000
indbyggere baseret på 2011-folketællingen.

Republikken Cypern blev dannet i 1960 efter befrielseskrigen mod Storbritannien
(1955-1959), som primært blev organiseret af Cyperns Fighters 'National Organization
(EOKA), ledet af general Grivas og ærkebiskop Makarios III – den sidste blev
efterfølgende blev valgt til Cyperns første præsident fra 1960 til sin død i 1977
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På grundlag af Zürich-London-traktaterne er Cypern en uafhængig stat med 2 store
samfund, græsk (82% af befolkningen) og tyrkisk-cyprioter (18% af befolkningen), hvor
den førstnævnte også omfatter 3 forskellige minoriteter, herunder armenere,
maronitter (græsktalende libanesisk katolsk samfund, der bekender sig til den østlige
kristendom) og latinere (romersk-katolsk).
Siden 1974 er de fleste tyrkiskcyprioter flyttet nord for den såkaldte grønne linje eller
Attila-linje. Således bor 850.000 mennesker i dag i de områder, der kontrolleres af
republikken (under den grønne linje) mens omkring 300.000 mennesker bor i nord,
herunder både tyrkisk-cyprioter og bosættere fra fastlandet Tyrkiet.

 DEMOGRAFISKE DATA

På grund af det uafklarede Cypern-spørgsmål (se nedenfor) er det vanskeligt at finde
ensartede data for hele øen efter 1974. Derfor er oplysninger i mange tilfælde
begrænset til de områder, der hører under republikken, dvs. bag den grønne line.

Figur 8. Religiøse og politiske ledere af Cyperns forskellige samfund
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Baseret på 2011-folketællingen er 78,6% af republikkens befolkning cyprioter, mens
resten er udlændinge, der ankommer enten som investorer, pensionister, finansielle
indvandrere eller krigsflygtninge. De største udenlandske grupper stammer fra
Storbritannien, Rumænien, Bulgarien, Rusland, Syrien, Israel / Palæstina og Irak,
mens husarbejdere fra Sri Lanka, Vietnam og Filippinerne også ofte ansættes.
Med hensyn til demografisk struktur følger Cypern den typisk vestlige tendens, 3% af
befolkningen er over 80, 13,3% over 65 år og 22,5% under 18 år. Med en forventet
levetid på 80 år (82 for kvinder og 77 for mænd) en fertilitetsrate på 1,37, spædbarnsdødelighed 2,1 og en rate for dødsfald 6,4 / 1000 - har Cypern nogle af de bedste
sundhedsstatistikker i Europa og er også blandt de førende globalt.

2. HISTORIE
Cypern har været beboet mindst siden stenalderen og man har spor efter bosættelse
fra 10.000 f.Kr. og fremefter . Gennem denne lange periode har størstedelen af
befolkningstilvæksten især været knyttet til kystområderne, ikke langt fra de moderne
byer Polis (Marion), Pafos, Limassol (Kourion, Amathous), Larnaca (Kition), Keryneia
og Famagusta (Engkomi, Salamis).
I perioder med mange pirater og andre trusler ude fra blev det imidlertid også
nødvendigt at udvikle vigtige bosættelser på fastlandet, hvoraf især en efterhånden
udviklede sig til at blive hovedstaden i landet i post-romerske tid (Ledra / Nicosia).
Derudover udviklede andre vigtige bosættelser sig også nær vigtige minedriftsområder
som Tamassos, Idalion / Dali og Morphou / Soloi.
Den forhistoriske periode på Cypern er blevet delvist undersøgt på grund af
udgravninger i neolithiske bosættelser, hovedsagelig i de sydlige kystområder
Khirokitia og Kalavasos. Cypern er også nævnt i skriftlige optegnelser fra Mykensk tid,
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da den pro-hellenske befolkning etablerede kolonier i på øens østside (Engkomi /
Salamis) allerede før 1600 f.Kr.
Disse bosættelser udviklede sig snart til uafhængige og velstående bystater, der kunne
bidrage med deres egen flåde og hær under fælles operationer som dem, der er
beskrevet i Homers værker.
I en længere periode ser det ud til, at lokalbefolkningen har brugt deres egen variant
af skriftsprog (Eteocypriot) indtil det græske sprog slog igennem og tog over (en
variation af Arkadokypriot). De første skriftlige tekster, der er påvirket af græsk på
Cypern stammer fra omkring det 8. århundrede f.Kr., mens det egentlige græske
alfabet blev introduceret meget senere omkring det 4. århundrede f.Kr.
Cypern blev delt op i mange mini stater under assyrerne (8. århundrede), egypterne
og perserne (6. århundrede), mens den første midlertidige samling af staterne fandt
under fandt sted under den græsk Kong Evagoras of Salamis i det 4. århundrede f.Kr.
Nogle årtier senere besejrede Alexander den Store Persien, herunder Cypern, hvorfor
Cypern i en periode igen var under græsk (makedonsk og ptolemaisk) ledelse indtil
58 f.Kr., da romerne erobrede øen.
Herefter forblev Cypern en kristen romersk provins under Det østromerske
Kejserdømme/Det Byzantinske Rige indtil det 7. århundrede e.Kr., da øen blev
invaderet af arabere, der udfordrede byzantinernes kontrol med korstogene fra det 12.
århundrede e.Kr. I løbet af det andet korstog blev øen erobret af Richard I Løvehjerte
af England og i en periode var Cypern under vestlig europæisk herredømme
(Lusignian og Venetian), hvilket varede til øen blev erobreret af det osmanisketyrkiske rige i 1571.
Denne periode varede indtil 1870, hvor briterne købte øen af Tyrkiet under kongressen
i Wien og brugte den som koloni indtil Cypern blev erklæret en uafhængig stat i 1960.
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Siden 2004 har Cypern været medlem af EU. De officielle sprog er græsk og tyrkisk.

Figur 9. Kort over 10 stater (gult) som blev optaget i EU (blåt) i 2004,
inklusiv Cypern (Kilde: Wikipedia)
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3. POLITIK
Figur 10 - Republikken Cyperns symboler

Nationalvåben – enkel
udgave

Nationalvåben

–

udvidet udgave

Nationalflag

Emblem,
parlamentsmedlemmer

Nationalsang «Hymne til friheden».
https://www.youtube.com/watch?v=R6VSRMQwaBw
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 POLITISKE SITUATION
Ærkebiskop Makarios III var den første præsident for Republikken Cypern fra
befrielsen indtil 1977. Den første præsident for Republikken Cypern efter 1974-krigen
var Spyros Kyprianou, og den nuværende præsident for Republikken er Nikos
Anastasiadis.

.
Archbishop Makarios ΙΙΙ
1960-1977

Spyros Kyprianou
1977-1988

Tasos Papadopoulos
2003-2008

Glafkos Klerides
1993-2003

Giorgos Vasileiou
1988-1993

Demetris Christofias
2008-2013

Nikos Anastasiades 2013 -

Figur 11. Cyperns præsident
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Republikken Cypern er et parlamentarisk demokrati. Lovgivningsmagten ligger hos de
folkevalgte i parlamentet, som har 80 medlemmer, 56 græskcyprioter og 24
tyrkiskcyprioter (siden 1974 har tyrkiskcyprioterne ikke deltaget i samarbejdet),
desuden er maronitterne, latinerne og armenierne også repræsenteret.
Den udøvende magt i Republikken Cypern er delt mellem præsidenten og regeringen.
Præsidenten vælges for en periode på fem år. De politiske partier placerer sig mellem
venstreorienterede og højreorienterede ideologier.
Den venstreorienterede fløj kan defineres som ideer eller bevægelser indenfor
socialisme, kommunisme og økologi. Repræsentanter er AKEL (Kommunistpartiet),
EDEK (Socialistpartiet) og Økologernes Bevægelse. Kendetegnende for højresiden er
den liberale ideologi. Repræsentanter er DISY (Democratic Rally) og ELAM, mens
partierne DIKO (Demokratiske Parti), Solidaritet og Alliance placerer sig i midten.

Parlamentet har 80
repræsentanter

Figur

12

og

b.

Parlamentsbygningen
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 Det cypriotiske spørgsmål
Efter Storbritannien købte Cypern på Berlin-konferencen i 1878 blev øen en britisk
koloni. Den cypriotiske befolkning, hovedsageligt kristen og græsktalende, var
oprindeligt meget positive og optimistiske i forhold til

suverænitetsændringen fra

tyrkisk til britisk, fordi man opfattede Storbritannien som et mere moderne og venligt/
kristent land, der også kunne være med til at fremme det cypriotiske ønske om en
politisk union med Grækenland, hvilket græskcyprioterne betragtes som deres
fædreland.
Briterne betragtede imidlertid Cypern som strategisk vigtig for militæret og en
diplomatisk kontrol af hele det mellemøstlige område, med det resultat, at de ikke ville
acceptere noget forslag om at øge Cyperns selvstyre eller politiske tilknytning til
Grækenland undtagen i forbindelse med krige (1914, Første Verdenskrig, da
Grækenland foretrak at tilknytte Østmakedonien og Vestlige Thrakien til trods for at de
blev tilbudt Cypern).

I de kommende år fortsatte flertallet af Cyperns befolkning med ærkebiskoppen som
formel repræsentant (etnisk institution) at kræve en union med Grækenland, endda
tilrettelægge en folkeafstemning, hvor det overvældende flertal stemte positivt.
Imidlertid blev disse handlinger negativt behandlet af de engelske guvernører, samt en
del af tyrkisk-cyprioterne, der begyndte at hævde opdelingen af øen og en dobbelt
union (med henholdsvis Grækenland og Tyrkiet).

I de kommende år fortsatte et flertal af Cyperns befolkning med ærkebiskoppen som
formel repræsentant at kræve en union med Grækenland. Der blev afholdt en
folkeafstemning, hvor det overvældende flertal stemte for unionen. Imidlertid blev dette
mødt negativt af de engelske guvernører, samt af en del af tyrkisk-cyprioterne, der i
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stedet begyndte at kræve en opdeling af øen samt oprettelse af en dobbelt union (med
henholdsvis Grækenland og Tyrkiet).

I 1955 blev den nationale organisation af cypriotiske krigere (EOKA) dannet, ledet af
ærkebiskop og senere præsident for Cypern, Makarios III og General Grivas, med det
formål at koordinere den væbnede kamp for befrielsen fra Storbritannien og foreningen
med Grækenland. Medlemmer af organisationen var hovedsagelig fra

græsk-

cypriotisk midterpartier, retskafne konservative samt militært uddannet personel fra
Grækenland.

Tyrkisk-cyprioterne blev delt op til dette klimaks, nogle tilsluttede sig EOKA og andre,
kæmpede sammen med briterne mod denne udvikling og atter andre organiserede
endda egne militære organisationer med hjælp fra Tyrkiet, som f.eks. TMT (1958).
Efter en række bombardementer, kampe i landdistrikterne, sabotage og regionale
sammenstød, blev der opnået kompromis med Zürich-aftalen.

Briterne accepterede at forlade Cypern og kun opretholde de to dominerende baser i
Akrotiri og Dhekelia. I stedet for en union eller dobbeltunion blev der etableret en
uafhængig stat med en græsk præsident og en tyrkisk vicepræsident og begge
samfunds deltagelse i regering, parlament, embedsværk, politi og hær. Samtidig blev
Grækenland, Tyrkiet og Storbritannien anerkendt som den cypriotiske stats garanter.
Den stat, der blev grundlagt i 1960, havde desværre ikke effektive redskaber til at løse
interkulturelle tvister, og da nationalistiske elementer i begge samfund fortsat havde
ekstreme holdninger, der førte til væbnet vold, resulterede dette i, at staten nærmest
var ikkeeksisterende.
I slutningen af 1963 var situationen så problematisk, at biskop Makarios regering
besluttede at nedlægge kommunerne (som primært var græskcypriotisk ledet, men
med få tyrkisk-cypriotiske ledere) og at foreslå en ændring af forfatningen til de 13
punkter, der omhandlede de spørgsmål, som de to samfund kunne opnå enighed om.
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Dette blev afvist af Tyrkiet og tyrkisk-cyprioterne, hvilket førte til væbnet vold, indtil
våbenhvilen den 30.12.1963, hvor den grønne linje for første gang blev trukket mellem
de to samfund i Nicosia.

I 1964 var Grækenland og Tyrkiet meget tæt på en krig om Cypern, da det tyrkiske
luftvåben bombede øen, men angrebene blev stoppet med intervention fra USSR og
USA. Tyrkisk-cyprioterne trak sig fra regeringen og parlamentet og begyndte at
opfordre tyrkerne til at flytte til bestemte landsbyer og byer (enklaver), hvor de ville
udgøre flertallet. Fra 1964 til 1974 forblev relationen mellem de to samfund spændt,
og perioder med forhandlinger, skiftedes med perioder med væbnet vold.
Den 15. juli 1974 arrangerede militærjuntaen, der havde styret Grækenland siden
1967, et kup på Cypern, der angreb ærkebiskop Makarios og regeringen, der var lovligt
etableret. I forlængelse af denne handling fortsatte tyrkerne en militær operation, der
besatte den nordlige tredjedel af øen. Indtil 2004 var det ikke muligt at kommunikere
mellem nord- og sydøen, men kommunikation er siden blevet tilladt gennem særlige
krydspunkter. Forhandlinger om at nå frem til en løsning fortsætter i FN's regi.

4. ØKONOMI
 VALUTA
Cyperns økonomi har traditionelt været blandt de mest udviklede i Europa.
Bruttonationalproduktet er på højde med de udviklede lande i verden. På trods af
finanskrisen i 2013, der har ført til handelsrestriktioner, et kraftigt fald i lønningerne,
stigende arbejdsløshed og lukning af den næststørste bank, er økonomien allerede
genoprettet, og ledigheden er faldet til lavere niveauer end før krisen (8%). Den valuta,
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der anvendes i Republikken Cypern, er euroen (optaget i Eurozonen), der erstattede
den gamle nationale valuta cypriotiske pund.

Gamle cypriotiske pundsedler, udstedt på græsk,

Den nationale side af Cyperns euro.

tyrkisk og engelsk

Figur 13 a og b. Cyperns valuta før og nu



LØNFORHOLD

I Republikken Cypern er skattefri indkomst fastsat til 19.000 euro om året. Den
minimale garanterede indkomst er 480 euro pr. måned plus 226 euro i tilfælde af
handicap og 154 til lejebidrag. Den gennemsnitlige løn er på 1058 euro om måneden,
hvilket overstiger gennemsnitslønnen i EU.

19



SOCIAL HJÆLP, PENSION

Republikken Cypern skelner mellem fire typer pension: institutions/ alderdom,
handicap, social og enke. Grundforudsætning for at få alderspension er, at man er fyldt
65 år og har arbejdet 33 år, dvs. indbetalt bidrag til socialsikringsfonden. Hvis disse
betingelser ikke er opfyldt, reduceres beregningen af pensionsbeløbet tilsvarende.



GENNEMSNITSPRISER

Priserne på de fleste varer på Cypern er højere end gennemsnitspriserne i EU og
Eurozonen. Gennemsnitslejen for en to-værelseslejlighed 450 euro om måneden, og
prisen 1 liter benzin er ca. 1.28 euro (Juni 2018).
Desværre er offentlig transport meget begrænset og bilkørsel er derfor nødvendig som
transport i hverdagen. Det er også dyrt at købe tøj og fodtøj, da det meste importeres
fra udlandet, mens mad og narkotika generelt er billigere.

Figur 14. Gennemsnitligt leveomkostningsniveau i større byer, incl. Limassol (World
Bank, 2016)
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PRODUKTER

De mest kendte produkter fra Republikken Cypern er en række særlige fødevarer,
såsom Haloumi og Anari-ost, Commandaria-vin, Rose Petal essence, Carob Honning
og Lountza, Koupepia og honning, Loukoumia og Sousoukos.

The most famous products of the Republic of Cyprus include a number of special
foods, such as Haloumi and Anari cheese, Commandaria wine, Rose petal essence,
Carob Honey and Lountza, Koupepia and Honey Balls, Loukoumia and Sousoukos.
Figur 15. Traditionelle fødevareprodukter på Cypern

Cyprus is also a regional producer of alcoholic beverages, including traditional zivani
(80% alcohol content) and some locally produced beer. The regional brand KEO is
famous for its particular flavor, while Cyprus is also the first country to be officially
approved for the production of Carlsberg beer outside the country of Denmark.

Cypern er også en regional producent af alkoholholdige drikkevarer, herunder den
traditionelle zivani (80% alkohol) og lokalt produceret øl. Det regionale mærke KEO er
kendt for sin særlige smag, mens Cypern også er det første land, der officielt er
godkendt til produktion af Carlsberg-øl uden for Danmark.
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Figur 16 a og b Traditionelle cypriotiske drikkevarer


INDUSTRI

Cypern har også en meget vigtig handelsflåde, der er placeret blandt de tre bedste i
verden. Desuden er Cypern et vigtigt knudepunkt for forsikrings-, revisions- og
banktjenester i hele det sydlige Middelhavsområdet / Mellemøsten.
En anden stor industri er turisme, hvor millioner af turister kommer hvert år for at nyde
solen og de smukke strande i Paphos, Limassol eller Ayia Napa / Protaras /
Famagusta. I de senere år er der fleste turister fra Rusland, Storbritanien, Israel, andre
EU-lande og arabiske / mellemøstlige lande.

Figur 17
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Eksempler på store cypriotiske virksomheder i forbindelse med internationale
investeringer er Louis Hotel og Cruise Lines, City of Dreams Casino Cypern,
Medochemie Pharmaceutical Industry og Hydrocarbon Consortium i samarbejde med
førende multinationale selskaber som ENI, TOTAL, Noble Energy, Exxon Mobil &
Shell.

5. RELIGIONER, ETNICITETER, MINORITETER
De anerkendte religiøse grupper på Cypern tilhører armenierne, maronitterne og
latinerne (engelsk lov af 29. juli 1960, del II - tillæg E: den britiske regerings erklæring
om rettigheder for mindre religiøse grupper. Ved en folkeafstemning den 14. november
1960 valgte latinerne som en religiøs gruppe (sammen med maronitterne og
armenerne) at tilslutte sig det græske fællesskab og siden da er de blevet betragtet
som medlemmer af det hellenske samfund. (Religiøse grupper og borgere (Way of
Choice) lov fra 1960 - lov 7/1960).

Mens de fleste tyrkisk-cyprioter i dag bor i udlandet, er det nordlige Cypern hjemsted
for et større antal tyrkisk-cyprioter Denne udvikling begyndte da det osmanniske rige
overgik til det britiske imperium, og flere tyrkisk-cyprioter migrerede primært til Tyrkiet
og Storbritannien af politiske og økonomiske grunde.
Denne migration er eskaleret i kølvandet på 1960'ernes interkommunale uro, hvor
tyrkiskcyprioterne blev tvunget til at bosætte sig i enklaver på Cypern eller emigrere.
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Figur 18 a og b. Møde mellem Cyperns politiske og religiøse ledere.

6. FRIDAGE OG TRADITIONER
1. Januar - Nytår
3. Januar - Helligtrekonger
25. Marts – Den græske nationaldag
1. April – Cypers Nationaldag
1. May – Arbejdernes internationale kampdag
15. August – Guds Moders Beskyttelsesdag
1. Oktober – Cyperns uafhængighedsdag
28. Oktober - Den græske nationaldag
24. December - Juleaften *
25. December 25 - Juledag
26. December – 2. juledag
Hvide mandag (50 dage før den ortodokse påske)
Langfredag
Påskemandag
Pinse – Cataclysm
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Figur 19. 7. Januar – Vinterbadere i
Theofaneia forsøger at fange et kors, som
præsten kaster til erindring om Jesus dåb i
Jordan floden.

7. FAMILIE
 TRADITIONAL FAMILIE
En typiske traditionelle familie bestod af en far, en mor og deres hjemmeboende ugifte
børn. Ved brylluppet gav forældrene deres børn et stykke jord og hvis der var råd
penge og husholdningsartikler. Traditionelt sørgede brudgommen for et bosted og
brudens familie for møbler og sengetøj. Dette var medgiften, forældrenes ejendom blev
fordelt i lige store andele til børnene, mænd som kvinder, når de indgik ægteskab og
ikke efter forældrenes død.
Efter anden verdenskrig blev bruden forpligtet til at levere huset. I betragtning af
landets manglende økonomi (især efter 1974-krigen) og de betydelige omkostninger
ved bygningen af et hus, blev dette et godt aktiv for en kvinde, der ønskede at gifte
sig.
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Af denne grund gik en stor del af en arbejdende kvindes løn til opførelsen af et hjem,
fordi det et godt ægteskab var lige så vigtigt i begyndelsen af 1990'erne som tidligere.

 ADOPTION
I henhold til den relevante lovgivning har Social Welfare Services til formål at sikre
børns interesser og rettigheder før og efter adoptionen. Social Welfare Services
grundlæggende ansvar under adoptionsprocessen er:
• Undersøge, om en person eller familie er berettiget til at blive godkendt som forældre.
• Sikre børns interesser, så snart ansøgningen om godkendelse indgives til domstolen.
• Indsende en rapport til retten om, hvorvidt adoption er i et barns interesse.
• At yde rådgivning efter adoption.

 ÆGTESKAB, SKILSMISSE OG REGISTRERE PARTNERSKAB

Urbanisering og modernisering har ændret holdningen til ægteskab. Udvidelsen af
skolesystemet har betydet at drenge og piger mødes fra en tidlig alder og får moderne
ideer om sociale og seksuelle forhold. Den store stigning i antallet af kvinder i
arbejdsstyrken betyder også, at piger ikke længere er underlagt

streng

forældrekontrol. I dag er det muligt at gifte sig via et religiøst eller borgerligt ægteskab
eller at leve lovligt med en civilerklæring.



OMSORG FOR BØRN, DER VOKSER OP UDEN FOR ÆGTESKAB

Med en nylig lovændring er procedurerne for tildeling af forældremyndighed i tilfælde
af skilsmisse forenklet. Indførelsen af konsensuel skilsmisse blev indført for at undgå
falske henvendelser til retten, hvilket medførte problemer.
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Det forpligter forældrene til at indfri barnets ret til at kommunikere med begge forældre.
Forældremyndigheden over barnet udøves fællesskab af begge forældre, selv efter at
ægteskabet er afsluttet, fremfor for den hidtidige løsning, hvor forældremyndigheden
lå hos moderen alene.
Når et barn er født i ægteskabet antages manden for at være barnets far. Fædre kan
dog kræve at få faderskabet afgjort i retten, hvis det viser sig, at moderen ikke kan
været blevet gravid på det givne tidspunkt eller ikke kan blive gravid med sin mand.
Afgørelsen om hvorvidt et barn, er født uden for ægteskab, sker enten ved frivillig
indrømmelse eller ved juridisk afgørelse. I tilfælde af frivillig indrømmelse er moderens
samtykke nødvendigt og denne erklæring skal forelægges retten.
Den juridisk afgørelse kan give moderen ret til barnet, men i særlige tilfælde kan faderen
eller bedsteforældrene også opnå forældreretten. I tilfælde af frivillig indrømmelse eller
juridisk anerkendelse får barnet samme rettigheder som et barn født i et ægteskab.

8.LIVSSTIL
8.1 GENERELT
En afslappet livsstil

og middelhavsatmosfæren har gjort Cypern til et populært

turistmål, men også til et af Europas foretrukne steder for expats, forretningsfolk og
pensionister.
Cyprioter er højtuddannede og flersprogede. De officielle sprog på Cypern er græsk
og tyrkisk, men engelsk tales og skrives de fleste steder og er sproget i international
forretning. Tysk, fransk og russisk tales også især i forbindelse med handel, både på
grund af mange cypriotiske kandidater fra oversøiske universiteter og øens
kommercielle bånd til det internationale forretningsliv. Udover at være et sted, hvor
man bare kan slappe af i solen, sker der meget på Cypern hele året rundt. Fra
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musikkoncerter og kulturelle forestillinger, sportsbegivenheder, religiøse festivaler, til
fagspecifikke konferencer, hvor du kan mødes med ligesindede.

Cypern Rally har været afholdt hvert år siden 1970 og er en del af World Rally
Championship og FIA Middle East Rally Championship, og tiltrækker flokkevis af
bilentusiaster, mens det årlige historiske Cypern Rally tiltrækker ligeså mange vintage
bil entusiaster. Kulturelle arrangementer som Pharos Chamber Music Festival, Kypria
International Festival, som omfatter musik, dans og performance arts og Thalassa
International Festival, som omfatter fotografiske udstillinger, filmvisninger og musik
forestillinger, sikrer at der er noget af interessere for alle året rundt.

 UDDANNELSE
Uddannelse er obligatorisk på Cypern i alderen 6-15 år og omfatter grundskole (6 år)
og ungdomsskole (3 år), der drives både af statslige og private skoler.
Næsten alle børn deltager også i førskoleundervisning, der er tilgængelig fra 5
måneder. Børn 15-18 år kan deltage i almene undervisning, erhvervsskoleforløb eller
søge ud på arbejdsmarkedet. Desuden udbyder statslige og private colleges og
universiteter diplomuddannelser og postgraduate titler (master og doktorgrader) på
græsk og engelsk for alle, der er fyldt 18 år både i form af almindelig ansigt-til ansigtundervisning, fjernundervisning eller en blanding af begge.



SAMFUNDSSTRUKTUR

I dette udprægede patriarkalske samfund anses mænd for at være lederne af deres
respektive familieenheder. I modsætning til mange lande i Nordamerika og andre
europæiske lande omgåes cyprioterne deres seniorer med respekt og det er en
uskreven regel, at som senior, fortjener man behørig respekt fra ungdommen/i
offentligheden. For eksempel tiltales ældre med titlerne hr og fru efterfulgt af fornavn.
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KOMMUNIKATION, TAKT OG TONE

The relaxed way of life in a Mediterranean atmosphere has established Cyprus not
only as a popular tourist destination but as one of Europe's top spots for expatriates,
businessmen and retirees. Cypriots are very educated and multilingual. The official
languages of Cyprus are Greek and Turkish, but English is widely spoken and written
and is the language of international business. German, French and Russian are also
widely spoken, due to the number of Cypriot graduates from overseas universities and
the island's business ties.



CYPRIOTISK FØDEVARER OG KØKKEN

Det cypriotiske køkken er tæt forbundet med græsk og tyrkisk køkken og er også blevet
påvirket af byzantinske, franske, italienske, catalanske, osmanniske og mellemøstlige
køkkener. Kød stegt over kul er kendt som spit, navnet kommer fra souvlaki, som det
indgår i. Det mest almindelig er en svinekød- eller kylling-souvlaki, men stegt halloumi,
svampe og pølse serveres også. Disse er normalt indpakket i en tynd dej og serveres
med en salat af kål, persille og løg, tomater og agurk i skiver.
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Figur 20. Traditionelle cypriotiske retter– seftalies, souvlakia,
koupes, moussaka, afelia, kolokasi, koupepia, flaouna og halloumi
cheese.



MENTALITY

Cyprioter har ø-tid, hvilket betyder, at tider overholdes knap så præcis som andre
steder. Det er ikke ualmindeligt, at møder og aftaler bliver forsinket i 30-45 minutter
mens næsten en times forsinkelse er almindeligt for sociale engagementer af enhver
art. Så slap af og jagt ikke efter uret på din ferie. Cyprioterne er stolte af deres
gæstfrihed. Det betyder, at hvis du bliver tilbudt en drink eller et stykke mad, er det
uhøfligt at nægte at tage imod et. Selvom du ikke kan spise eller drikke det hele, skal
du altid tage en lille smagsprøve, for høfligligheds skyld og for ikke at være
uforskammet imod din vært. Mellem nære venner (mænd og kvinder, men ikke mænd),
hilser cyprioterne hinanden ved at kysse på europæisk vis. Mænd og bekendte hilser
oftest med et håndtryk. Hvis du inviteres til et cypriotisk hjem under din ferie, anses det
for høfligt at medbringe en gave for at vise din taknemmelighed.
 SPORT OG FRITID
Kombinationen af sol, vand og sport er, hvad mange betragter som absolutte
ferieaktiviteter - og dem er der mange af især i sommermånederne.
Øens forskelligartede landskab tilbyder et udvalg af aktiviteter som vandreture,
mountain biking, safari ture eller fugleture. De mest populære og mest ekstreme
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sportsgrene omfatter faldskærmsudspring, parasailing, dykning, vandski, kanosejlads
cykling, paragliding og sejlads.
Den mest populære holdsport i Cypern er fodbold, der har tusindvis af fans, for det
meste mænd, der støtter de store fodboldklubber i landet: APOEL, Omonia,
Anorthosis, AEK, Apollo. Samtidig er vigtige cypriotiske atleter blevet kendt i nyere
sportsgrene som tennis (Marcos Baghdatis), sejlads (Pavlos Kontidis) og skydning
(George Achilleos).

Marcos Baghdatis

Pavlos Kontidis

Georgios Achilleos

Figur 21. Kendte cypriotiske atleter
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II. DET CYPRIOTISKE SUNDHEDSVÆSEN
1. DET CYPRIOTISKE SUNDHEDSVÆSEN
Sundhedssystemet på Cypern anses for at være udskudt uden et nationalt
sygesikringssystem, og tjenesteydelser udføres af den offentlige og private sektor
The Health System of our country is considered to be deferred without a National
Health Insurance System and services being provided by the Public and Private
Sector.

Sundhedsudgifterne er steget fra 4,42% af BNP i 2004 til 6,5% i 2014. Udgifter til
folkesundhed i 2014 udgjorde 45,2% af de samlede sundhedsudgifter, hvilket placerer
Cypern laveste i EU, hvor denne udgift gennemsnitligt udgør 76,2%. Til gengæld
udgjorde private udgifter i 2014 54,8% af de samlede sundhedsudgifter og er dermed
meget højere end EU-gennemsnittet (23,8%).
Cyperns sundhedssystem består af en privat og offentlig sektor og muligheden for at
modtage hjælp fra det offentlige sundhedsvæsen er indtægtsbestemt.

Den offentlige sundhedsservice udbydes af seks store regionale sygehuse og et (1)
pædiatrisk / gynækologisk hospital, to mindre sygehuse og 43 sundhedscentre samt
235 centre med mobile lægeteams.
Den private sundhedssektor finansieres af patienterne selv og af frivillig sygesikring.
Sundhedsvæsenet i denne sektor ydes af privathospitaler, poliklinikker, klinikker,
diagnosticeringscentre, apoteker og uafhængige sundhedsprofessionelle, der er
under kontrol, regulering og godkendelse af sundhedsministeriet.

http://data.euro.who.int/hfadb/tables/tableA.php?id=tbla_814956001493963680&ind=
6732.
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 PRINCIPPER
Den nye generelle sundhedsordning (GESY, NHS CYPRUS)
MISSION
Sikre, at landets sundhedssystem er antropocentrisk, fokusere på forebyggelse og
sigte mod at forbedre den samfundsmæssige indsats ved løbende at opgradere tilbud,
der er ens alle borgere og leveres med professionalisme og respekt.

VISION
Levere sundhedsydelser af høj kvalitet til alle borgere og gennem hele livet.
VÆRDIER
A. Offentlige ydelser
i. Socialt tilbud: Sundhedsydelser, der fokuserer bredt på mennesker og samfund med
respekt for den enkeltes behov og under hensyntagen til den samfundsmæssige
økonomi, miljøbeskyttelse, beskyttelse af offentlige interesser og kommende
generationers interesser.
ii. Lighed i sundhedsvæsenet: At skabe den rette infrastruktur og systemer, der sikrer
lige adgang til sundhedsydelser for alle borgere og sikrer lige rettigheder og ens
behandling uden diskrimination.
iii. Sundhedskvalitet: Forvalte sundhedstjenesterne effektivt, under hensyntagen til
struktur, proces og resultatparametre, for at sikre opdaterede sundhedsydelser, så
disse gavner patienten mest muligt og koster mindst muligt.
iv. Forbedring af livskvaliteten med vægt på forebyggelse: Udbyde sundhedsydelser
med fokus på at yde tjenester og udvikle sygdomsforebyggelsesprogrammer til
forbedring og fremme af den almene sundhed.
33

B. Interne organisationsværdier
i. Excellence: Organisering af arbejde og udvikling af programmer, der sigter mod at
fremme forskning, innovation og ny teknologi, udvikle videnskabelig viden og en
ekspertkultur i forbindelse med alle ydelser.
ii. Integritet: Etablering og styrkelse af interpersonelle relationer baseret på indføling
båret af principperne om anerkendelse, retfærdighed, proportionalitet, god tro og skøn.

iii. Effektivitet: Rationel udnyttelse af de disponible ressourcer (budget, udstyr,
infrastruktur, menneskelige ressourcer) for optimal tilvejebringelse af sundhedsydelser
til borgerne.
iv. Professionalisme: Medarbejdernes opførsel signalerer tillid og modenhed, med
respekt for gældende love og bestemmelser, samarbejde med medarbejdere og
borgernes rettigheder

v. Respekt: Udvikle principperne anerkendelse, ansvarlighed, fortrolighed og
overholdelse af love og regler ved at acceptere mangfoldighed, både i kommunikation
med kolleger og i kommunikation og betjening af borgerne.
vi. Samarbejde: Udvikle teamwork blandt medarbejdere på grundlag af en interaktiv
og

konstruktiv dialog

til

gavn

for

borgerne

og

samfundet

som helhed.

Aktuel Situation
The Health System of our country is considered to be deferred without a National
Health System.
Sundhedsydelser leveres af

den

offentlige

og private

sektor.

Udgifter til

folkesundheden udgør 43% af de samlede sundhedsudgifter, og er således blandt de
laveste i EU, mens 6,9% af de offentlige udgifter går til sundhed, hvilket også er meget
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lavt i forhold til EU-gennemsnittet på 15,8%. Endelig udgør andelen af
sundhedsydelser dækket af egne patientbidrag 49,4%, hvor EU-gennemsnittet er
meget lavere med kun 14%. Den offentlige sektor ledes af Sundhedsministeriet, som
er ansvarlig for at sikre lige adgang til sundhedsydelser for alle, der har ret til disse og
finansieres udelukkende af offentlige midler. Den offentlige sundhedsservice udbydes
af seks store regionale sygehuse og et pædiatrisk / gynækologisk hospital, to mindre
sygehuse og 43 sundhedscentre samt 235 centre med mobile lægeteams.
Hertil kommer, at Sundhedsministeriet er ved at implementere en plan om at yde
økonomisk bistand til sundhedsydelser, der ikke er tilgængelige i den offentlige sektor,
på visse vilkår og betingelser. På nuværende tidspunkt er budgettet for
folkesundhedstjenester belastet af øget efterspørgsel, da den økonomiske krise
intensiverer en række problemstillinger, der har negative konsekvenser for
befolkningen.
Den private sundhedssektor finansieres af patienterne selv og af frivillig sygesikring.
Sundhedsvæsenet i denne sektor ydes af privathospitaler, poliklinikker, klinikker,
diagnosticeringscentre, apoteker og uafhængige sundhedsprofessionelle, der er under
kontrol, regulering og godkendelse af sundhedsministeriet.
Sundhedsministeriet er ansvarlig for udformningen, organisationen, forvaltningen og
reguleringen af sundhedssektoren i alle de udbudte ydelser og sigter derfor på optimal
drift.
På baggrund af ovenstående er Sundhedsministeriet allerede i gang med
forberedelsen og gennemførelsen af en køreplan for de nødvendige reformer, der skal
gennemføres, og som vedrører:
i. Indførelse af det nationale sundhedssystem.
ii. Autonomi og omstrukturering af offentlige hospitaler og sundhedstjenester.
iii. Styrkelse og opgradering af eHealth.
iv. Omstrukturering af Sundhedsministeriet.
v. Omstrukturering af tilknyttede organisationer.
vi. Reformer i den medicinske sektor
vii. Revision af lovgivningen.
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Ud over at forvalte landets sundhedssystem sikrer sundhedsministeriet også, at
sundhedsvæsenet fungerer optimalt gennem følgende aktiviteter: - koordinering af
strategi (udvikling, overvågning og evaluering). - organisering og drift af direktoratet for
sygdomsvæsen. - styrkelse af europæiske og internationale forbindelser. - Electronic
Health Upgrade (eHealth).

Almindelig sygepleje (GESY – CYPRUS NHS)
ESY / Cypern NHS er en uafhængig og selvstændig forsikring, hvis bidrag og / eller
andre

indtægter,

tjener

som

betaling

til

sundhedsplejeudbydere

(læger,

sygeplejersker, klinikker, apotekere, plejehjem osv. for at levere sundhedsydelser til
Cyperns borgere. Det nationale sundhedssystem træder i kraft den 01/01/2019.
Hvad er formålet med GESY / Cyprus NHS?
Formålet med General Health System (GESY / Cypern NHS) er at designe og
tilvejebringe et moderne og integreret sundhedsvæsen, der opfylder borgernes
forventninger og samtidig afspejler tidens holdninger og vilkår.
Hvad er de grundlæggende principper for GESY / Cypern NHS?
GESY / Cyprus NHS er designet til at være universel, social, solid, integreret og
tilgængelig.
● Katolske betyder, at de deltager, bidrager, alle medarbejdere eller indkomst.
● Socialt betyder, at GESY dækker hele befolkningen uden undtagelser, diskriminering
og uanset deres økonomiske forhold.
● Solidaritet betyder, at bidrag bestemmes ud fra indkomst, uanset hvilket behov eller
status, patienten måtte have.
●

Integreret

betyder,

at

sundhedsvæsenet

dækker

alle

grundlæggende

sundhedsydelser og alle udbydere både fra den private og den offentlige sektor har
mulighed for at byde ind.
● Tilgængelig betyder, at sundhedsvæsenet giver patienten mulighed for frit at vælge
den sundhedsudbyder han/hun ønsker uden hindringer eller restriktioner.
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Forvaltningen af GESY / Cyprus NHS er ansvarlig for sygesikringsorganisationen.
● Catholic means that they participate, contributing, all employees or income.
Hvem er modtagerne af GESY / Cypern NHS?
Modtagere af GESY / Cypern NHS er alle borgere, der har fast bopæl i de
regeringsstyrede områder i Republikken og falder ind under en af følgende kategorier
a) cypriotiske borgere
b) europæiske borgere, der er bosiddende og arbejder eller har permanent ophold
c) Tredjelandsstatsborgere, der falder ind under loven
(d) Alle, der er afhængige af ovenstående.
.
Bidrag
Hver medarbejder betaler 2,65% af indkomsten til GESY / Cyprus NHS. Arbejdsgiver
skal betale yderligere 2,9%. Sammenlagt betaler medarbejdere og arbejdsgivere ikke
over 6% i praksis betyder det at ud af en gennemsnitsløn på € 1.200, betaler
medarbejderen € 31,80, mens arbejdsgiveren betaler € 34, 80. I alt € 66.60 for fuld
lægehjælp.

Modtager GESY / Cypern NHS egenbetalinger?
Egenbetalinger er forudbestemte beløb, som borgerne på forhånd kender og som
betales til udbyderen, når de modtager sundhedsydelser, såsom lægebesøg,
lægemidler,

laboratorieprøver.

sundhedssystemer

for

at

Egenbetalinger

fremme

ansvarlig

indgår
brug

i
af

alle

nationale

sundhedsvæsenets

sundhedsydelser, for at kontrollere misbrug og for at styre sundhedsvæsenets
omkostningerne uden at begrænse udbuddet og der er vil altid være et loft for
egenbetalingen.

2. SUNDHED, SYGDOM, FOREBYGGELSE
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NHS udbyder følgende sundhedsydelser:
1. Personlige lægehjælp uden hospitalsophold
2. Speciallæger i forbindelse med hospitalsophold.
3.

Kliniske

laboratorieundersøgelser

og

specialiserede

biomedicinske

laboratorieundersøgelser.
4. Levering af lægemidler og medicinsk udstyr, hygiejneartikler ud fra en bevillingsliste
5. Med visse forbehold for undtagelser og betingelser ydes tjenester, der ligger udenfor
bevillingslisten
6. Sundhedspleje af sygeplejersker og jordemoder.
7. Social sundhedspleje
8. Pleje fra andre sundhedsprofessionelle.
9. Hospitalsophold
10. Forebyggende tandpleje indtil det fyldte16 år.
11. Medicinsk rehabilitering, herunder levering af ortopædiske artikler.
12. Husbesøg / hjemmepleje.
13. Ambulancetransport.
14. Pleje i forbindelse med ulykker og nødsituationer.

NHS omfatter ikke kronisk psykiatrisk institutionel pleje, der ydes i henhold til
gældende lovgivning.

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



VACCINATION

Programmet for børne- og voksenvaccinationer på Cypern er fastlagt af
sundhedsministeriet i overensstemmelse med de relevante anbefalinger fra
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Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og især Det udvidede vaccineprogram
(VVM).
Den seneste revision af vaccinationsprogrammet blev foretaget i 2012.
Børnevaccinationsprogrammet på Cypern er også ved at blive tilpasset udviklingen
indenfor smitsomme sygdomme, hygiejneniveau og de socioøkonomiske forhold i
landet samt internationale videnskabelige data. På baggrund af dette program dækkes
børn i førskole- og skolealderen med vacciner mod de smitsomme sygdomme, som
kan udgøre en alvorlig trussel mod folkesundheden.

Figur 22. Vaccinationsprogram - DTP vaccine på Cypern, WHO data

3. ORGANISERING AF SUNDHEDSVÆSENET
Primær pleje
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Primær plejen har til formål at levere højkvalitets sundhedspleje, der er
omkostningseffektiv

og

kontinuerlig.

Hovedformålet

med

reformen

af

sundhedssektoren er at sikre en omkostningseffektiv og fornuftig udnyttelse af
borgernes sundhedsressourcer ud fra patientdefinerede prioriteter for at opnå de
bedste sundhedsresultater.
Reformen omfatter følgende:
i. Styrke sundhedscentrenes funktion gennem en stram styring og distribution af
menneskelige ressourcer (læger, sygeplejersker, osv.) samt nødvendigt udstyr,
maskiner, værktøjer, møbler og andet nødvendigt medicinsk udstyr.
ii. tilbud om behandling, sundhedsfremme og forebyggelse under henvisning til
sekundær og tertiær sundhedspleje og andre sundhedsydelser som tandpleje og
psykiatrisk pleje mv.
iii. sundhedspleje i lokalsamfund (besøg hos pensionister, i ældreboliger mv.).
iv. Sundhedsforebyggelses- og sundhedsfremmeprogrammer, f.eks. i forhold til
rygning, alkohol, ernæring, fysisk aktivitet mv. Endvidere bidrager sygeplejerskerne til
almindelig sygepleje, fødsler, visitationer og sundhedsfremme gennem forebyggelsesog

både

rehabiliteringsprogrammer

sundhedsprofessionelle.

Primære

landdistriktsundersøgelsescentre,

alene

og

sygepleje
barsels-

i

samarbejde
leveres

og

med

på

by-

andre
og

børnepasningscentre,

vaccinationscentre, offentlige skoler, hjemmeundervisning, hjemmeundervisning for
personer

med

mekanisk

ventilation,

i

fængsler

og

i

lufthavne.

Den offentlige primærpleje findes i alle Cyperns byer. Visse områder har ikke nok
personale, og tilbuddet er derfor begrænset. Sygeplejen tilbyder hjemmepleje,
sundhedsundervisning og alle kliniske sygeplejeaktiviteter i overensstemmelse med
lovgivningen.

Primærplejen

arbejder

om

nødvendigt

sammen

med

andre

sundhedsprofessionelle.
Der er også skolesundhedsplejen,
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There is also the school nursing service where it is the oldest time-based service on
community nursing.
Formålet med skolesundhedsplejen er at forbedre sundhedsniveauet (fysisk, mentalt,
psykisk og socialt), beskytte mod sygdom og fremme en sund livsstil for børn i
skolealderen. Tjenesten er bemandet

med sundhedspersonale, som f.eks.

sundhedsvisitatorer og læger (børnelæger, praktiserende læger).
Tjenesten dækker alle offentlige skoler (primær og sekundær uddannelse) under
Republikken Cypern.
Skolesundhedsplejen omfatter følgende:
I. Lægeundersøgelse af børn i 1. og 4. klasse i grundskolen, 1st of Junior High School
og 1st of Senior High School / Lyceum..
II. Årlig lægeundersøgelse af atleter i videregående uddannelse og lægehjælp i forhold
til sport på primær- og videregående uddannelser.
III. Overvågning af alle børn med et helbredsproblem som fedme, hjerteproblemer,
skoliose, kyphosis, angst, afhængighed, rygning osv. Henvisning af børn til en anden
specialitet til diagnose, behandling og overvågning der og om nødvendigt.
IV. Vejledning både individuelt og i grupper i forbindelse med rutineundersøgelsen.
V. Fremme af en sund livsstil gennem informative programmer og foredrag om
ungdom, aids, vanedannende stoffer, ulykker, sund mad, motion osv.
VI. Vaccinationsprogram, der dækker studerende

 SPECIAL PLEJE
Hospitalspleje udbydes af de 6 almene hospitaler i de større byer(Nicosia General
Hospital, Archbishop Makarios III Hospital, Limassol General Hospital, Larnaca
General Hospital, Paphos General Hospital, Famagusta General Hospital) samt 2
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provinshospitaler (Kyperounta and Polis Chrysochous). De nævnte hospitaler er
forskellige I forhold til størrelse, indretning, målgrupper og specialer.
Nicosia General Hospital er det største offentlige hospital og er ressource- og
videnscenter for specialer, som andre hospitaler ikke har. (hjerteoperationer,
neurokirurgi).
Ifølge statistikkerne for 2014 er over 80.000 patienter blevet indlagt til behandling, der
er foretaget 31.500 operationer, 2.100.000 ambulante behandlinger og ca. 400.000
ADHD-besøg.
Det samlede antal Offentlige sygesenge er 1.420 (lavere i forhold til EUgennemsnittet), belægningsgraden overstiger 97%, hvilket resulterer i mangel på
senge.
Ud over det ovenstående er der på grund af den økonomiske krise og cyprioternes
stigende antal henvendelser til de offentlige sygehuse lange ventelister for forskellige
specialiteter,

såsom

øjenlæge,

ortopæd,

kirurgi

og

neurokirurgi,

samt

til

radiodiagnostiske undersøgelser som f.eks. røntgen og scanning.

4. HJEMMEPLEJE
Hjemmepleje henvender sig til personer, der på grund af fysisk handicap ikke har nem
adgang til sundhedstjenester i forbindelse med følgende:
• Sikre terapeutisk kontinuitet via hjemmebesøg.
• Gennemførelse af sygeplejeprocesser baseret på retningslinjer for interventioner
relateret til sygepleje diagnose og praksis.
• Sundhedsrådgivning, diabetes-rådgivning, sundhedsfremme, kontakt med borgere
på bosteder, dagcentre, vejledningsservice

Antropocentriske tiltag, der skal mobilisere borgere og samfund via interventioner, ikke
kun til behandling, men også til at forebygge komplikationer ved at uddanne, vejlede
og kvalificere den enkelte til at kunne:
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- Adressere og håndtere egne problemer.
- Overvinde hindringer for at forbedre egne levevilkår.
- Maksimere eget funktionelle niveaue og øge autonomien

Kilder:
Directorate of Nursing Services, Ministry of Health

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

5. SUNDHEDSVÆSENETS UDBREDELSE
Primær sygepleje ydes af 38 sundhedscentre (by og landdistrikter), der er spredt over
Republikken Cyperns område. Endvidere ydes primær sygepleje i ambulante klinikker
på alle offentlige sygehuse. Disse klinikker er bemandet af sundhedspersonale som
læger, sygeplejersker
lægeundersøgelser,

og andre sundhedsprofessionelle. Ydelserne omfatter

forebyggelses-

og

sundhedsfremmende

programmer

og

opsøgende og tidlige diagnoseprogrammer som skolehygiejne, vaccinationer og
socialsygepleje.
Akut- og nødhjælpstjenesten (TAEP) leverer nødhjælp til alle offentlige sygehuse
mens præhospital nødhjælp leveres af ambulancetjenesten, der enten har base på de
offentlige sygehuse eller ambulatorier.
Ambulancetjenesten står i spidsen for øjeblikkelig præhospitals nødhjælp til alle
borgere uanset hvor og hvornår det er nødvendig samt sikker og hurtig
ambulancetransport til rette behandlingssted.
Ambulantklinikker på offentlige hospitaler arbejder fra kl. 7:30 om morgenen til 15.00
om

eftermiddagen.

Førstehjælpsafdelingen

arbejder

24

timer

i

døgnet.

I
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førstehjælpsafsnittet kan alle borgere uafhængig af indtægt få hjælp mod at betale 10
euro i gebyr. For et besøg hos en praktiserende læge betales 3 euro og for et besøg
hos en specialist 6 euro.
Sundhedscentrene og den offentlige sygepleje arbejder også fra 7:30 om morgenen til
15.00 om eftermiddagen.
Skolesundhedspleje og vaccination er gratis.

Figur 23. Nationalt vaccinationsprogram Cypern

6. SYGEPLEJESYSTEMET
De sygeplejeordninger, der er tilgængelige på Cypern, er:
Hospitaler, der dækker hele Cypern (Nicosia General Hospital, Makarios Hospital,
Limassol General Hospital, Larnaca General Hospital, Paphos General Hospital,
Famagusta General Hospital)
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Psykiatriske hospitaler:
Athalassa Hospital i Nicosia
Psykiatrisk Klinik i Nicosia, Limassol Psykiatrisk Klinik
Indlæggelse af børn og unge med psykiatriske problemer
Ambulant psykiatrisk overvågning klinikker
Offentlige plejehjem for personer med psykiatriske problemer
Offentlig pleje i hjemmet
Offentlig palliativ pleje til onkologiske patienter (PASYKAF / Anticancer)
Præ-hospitals nødhjælp
Avanceret sygepleje praksis
Uddannelsesprogram (Institut for sygepleje under Sundhedsministeriet)
Skoleservice
Ambulanceprogram.
Sygepleje i fængsler
Sundhedsfremme system / Sygeplejeadministrationssystem

 BACHELOR I SYGEPLEJE

Sygepleje- og jordmoderlov 1(Ι) of 2012 Ν. 214 of 1988
Sygeplejeopgaven, som i det væsentlige er levering af kvalitetspleje, opnås gennem
en bred vifte af ydelser gennem de forskellige specialer inden for sygepleje. Deres mål
er at imødekomme sygeplejebehov hos mennesker i hele deres liv igennem hospitaler,
sundheds- og rehabiliteringscentre og tilbud
De vigtigste områder inden for plejeomsorg er:
• Forebyggelse af sygdom og fremme af sundhed
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• Behandling og rehabilitering

Sygeplejeuddannelse på Cypern
•Det fireårige program, der fører til en sygeplejersketitel, udbydes af fire universiteter
på Cypern - Cyperns statsejede teknologihøjskole samt de tre private universiteter,
Det Europæiske Universitet på Cypern, Frederick University og University of Nicosia.
• Sygeplejerskens rolle er at fokusere på at forebygge sygdom gennem
sundhedsfremme, behandling og helbredelse
• Uddannelsesforløbet lever op til EU-direktivet og er blevet stemplet af EuropaKommissionen som godkendt europæisk uddannelse
• Sygeplejeuddannelsen består af 4.600 timer, hvoraf ca. 2.300 timer er teori og de
resterende 2.300 timer foregår i klinisk praksis.
• Med det europæiske kvalifikationsdirektiv kan ph.d. Kandidater udøve deres erhverv
i alle lande i EU.
Fagområder
• Kandidater fra sygeplejeuddannelsen kan fungere som ledere på primære,
sekundære og tertiære sundhedsinstitutioner i den offentlige eller private sektor.
• Institutioner og krisecentre.
• plejehjem
• Organisationer og virksomheder med plejeydelser
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• Efter at have gennemført den grundlæggende sygeplejeuddannelse kan man
fortsætte

med

en

kandidatuddannelse

i

postgraduate

programmer

som

samfundssygepleje, akut sygepleje, men også erhverve et klinisk speciale som
obstetrik og psykiatri samt ph.d.-grad.

Sygeplejespecialer
Foreningen for sygepleje og fødselshjælp – Lov om sygepleje og fødselshjælp (LOV
214 / 1988-1 (1) 2012)


Foreningen for sygepleje og fødselshjælp blev vedtaget i forbindelse med
afstemning om sygepleje- og jordemoderlov fra 1988 og ændret med Cyperns
optagelse i EU i 2003 og 2012



For at praktisere som sygeplejerske / jordemoder kræves registrering i det
relevante register samt den gældende autorisation:



Registrering i registeret for almen sygepleje



Registrering i registeret for psykiatrisk sygepleje



Optagelse i jordemoderregistret

Der tilbydes tjenester indenfor de forskellige discipliner:
• Almindelig sygepleje
• Uddannelsesprogram for ledelsesteam
• Indenlandske infektioner
• Visitation / Sundhedsbesøgstjenester
• Psykiatri
• Fødselspleje
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Jordemødre på Cypern
Cypriotiske jordemødre er videnskabeligt uddannet ligesom de er uddannet og
arbejder ud fra internationale standarder. De tilbyder kompetent fødselspleje med
forståelse og kærlighed i forbindelse med 87% af den grundlæggende pleje, som
kvinder har brug for under graviditet, fødsel og den første tid med deres nyfødte.
De praktiserer ansvarlig og professionel sygepleje og fødselspleje (1988-2015). De
har selvstændigt ansvar for gravide og yder den nødvendige støtte, pleje og rådgivning
under graviditet, fødsel og efterfødsel ved at forestå normale fødselsforløb og drage
omsorg for moderen og den nyfødte indtil den 28. dag i barnets liv.

Figur 24. Pleje af nyfødte

Figur 25. CYNMA logo

Jordmoderuddannelse
I forbindelse med jordemoderuddannelsen på Cypern, er alle sygeplejersker, der
gennemfører denne specialisering indskrevet som postgraduate, således at. de
gennemfører deres studier i almen sygepleje og derefter får jordemoderautorisationen, hvis og når de afslutter deres ph.d.-studier. I løbet af uddannelsen får
de ud over den teoretiske baggrund for jordemodergerningen også de grundlæggende
obstetrikkurser og afslutter den 1535-timers kliniske praksis, overvåget af erfarne
jordemødre og efter at have forestået 40 fødsler selv.
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Jordemoderuddannelsen udbydes på Cyprus University of Technology og European
University of Cyprus.

7.ÅNDELIGE PLEJE PÅ CYPERN
Spiritualitet er defineret som en søgning efter svar på eksistentielle spørgsmål om
meningen med livet og individets forhold til det hellige eller transcendente. I forbindelse
med palliativ pleje har Cypern holistiske plejeprogrammer koordineret af NGO'er som
Anti-Cancer Society, som omfatter åndelig pleje af alle de store religioner på Cypern.
At støtte ældre med demens åndeligt opfattes som udtryk for antropocentrisme og
individualitet. Sygeplejerskerne forsøger at forstå de ældres intellektuelle behov både
gennem deres verbale og ikke-verbale udtryk og forstå de ældres individuelle åndelige
miljøer. At dække de åndelige behov er et udtryk for at se personen med demens som
en værdifuld person såvel som at se og støtte den enkeltes livsfilosofi gennem
sygeplejen.

Figur 26. Sundhedsministeren mødes med en repræsentant for det jødiske/israelske
samfund
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8. PATIENTRETTIGHEDER OG PLIGTER
Patientrettigheder
Beskyttelse af patienternes rettigheder henholder sig til internationale og europæiske
konventioner. Loven om registrering og beskyttelse af patientrettigheder fra 2004 (1 (I)
/ 2005) blev vedtaget med henblik på retsbeskyttelse af patienternes rettigheder og
etablering af en effektiv overvågning af overholdelsen af disse rettigheder.

Rettigheder:
(a) Ret til sygepleje og behandling
(b) Decentraliseret behandling
c) adgang til sundhedsydelser
d) Ens ikke-diskriminerende sundhedsydelser
e) Bedst mulig og hurtigst mulig sygepleje i tilfælde af en akut nødsituation eller en
alvorlig nødsituation
(f) Ret til information
g) Sygepleje kræver patientens samtykke, og hvor dette ikke er muligt at tage, kan
akut pleje kun ydes, hvis det anses for at være til patientens gavn, er i
overensstemmelse med hans eller hendes interesser og tager hensyn til tidligere
udtrykte ønsker
h) fortrolighed
(i) Beskyttelse af patientens privatliv
(j) Ret til indsigt og indsigelse i forhold til patientspecifikke oplysninger

i de

lægejournaler, som sundhedsvæsenet opbevarer.
Patientrådgiver på offentlige sygehuse
På alle offentlige sygehuse er der en patientrådgiver som:
(a) rådgiver og bistår patienter med henblik på at beskytte deres rettigheder
(b) modtager og håndterer klager fra patienter, der har behov for hurtig behandling,
samt henviser til Klagenævnet.
(c) oplyser hospitalspersonale om patienternes rettigheder
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Pleje af handicappede
Lov om uddannelses- og erhvervsuddannelse for børn med handicap fra 1999 (113 (I)
/ 1999) omhandler rammerne for identifikation og vurdering af børn med særlige
behov, samt for udvikling et skræddersyet uddannelsesprogram for hvert barn med
særlige behov.

Cypern deltager i Solidaritetsfonden for FN's konvention om handicappedes
rettigheder (UNPRPD) og var et af de første lande, der efter oprettelsen tilbød et beløb
på 5.160 EUR. Fem lande deltager i øjeblikket i fonden.
Den lægehjælp, der tilbydes, omfatter medicinsk rehabilitering, herunder indkøb,
vedligeholdelse og fornyelse af proteser og ortopædiske artikler, lægebesøg i hjemmet
i særlige tilfælde hvor der er tale om livstruende tilstande eller

forebyggelse af

alvorlige handicap.
Den nationale strategi for reumatologisk sygdom, den nationale strategi for sjældne
sygdomme,

den

nationale

strategi

for Alzheimers sygdom,

den

nationale

sundhedshandlingsplan for ældre, oprettelsen af et udvalg for vedtagelse af
standarder for køb af rehabiliteringstjenester til patienter med neurologiske sygdomme
gennem forhandling uden budrunde, beslutning om at lade offentlige sygehuse købe
udenlandske specialister med henblik på træning af cypriotiske læger og andet
rehabiliteringspersonale, Hospital Accessibility Control Program og mobil facilitering af
handicappede

og

forbedringstiltag

i

samarbejde

med

Cypern

Paraplegics

Organisation.

The National Strategy for Rheumatoid Diseases, the National Strategy for Rare
Diseases, the National Strategy for Alzheimer's Disease, the National Health Care
Action Plan for Elderly People, the establishment of a Committee for the Adoption of
the Standards of the Offer for the Purchase of Rehabilitation Services for Patients with
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Neurological Diseases through the process of negotiating without an open call, the
decision to purchase services within the State Hospitals by foreign specialists with the
possibility of specialization or training of Cypriot doctors and other rehabilitation
professionals, the Hospital Accessibility Control Program and mobility facilitation
facilities for people with disabilities and actions for improvement in cooperation with
the Cyprus Paraplegics Organization.

Kilder:
Medical Services and Public Health Services - Ministry of Health
http://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/legislation_gr/legislation_gr?OpenDocument74
Ministry of Health
http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/0/0EBEB2C390440DD34225798800332685?
OpenDocument

Figur 27 Logo - DSIPD

Behandling på tværs af landegrænser
EU-borgere har ret til sygepleje i et andet EU-land og ret til at få udgifter til pleje i
udlandet refunderet i deres hjemland.
Cypern følger direktiv 2011/24 / EU om patienters ret sundhedsydelser i udlandet, som
fastlægger betingelserne for, at patienten kan rejse til et andet EU-land og modtage
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lægebehandling og få refusion af omkostningerne. Refusion omfatter udgifter til
sundhedsydelser samt recept, lægemidler og medicinsk udstyr.

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

9. DAGLIG RUTINE PÅ HOSPITALERNE
Sundhedsministeriets afdeling for sygepleje har til formål at sikre en løbende
forbedring af kvaliteten af sygepleje, der ydes og fremme følgende aktiviteter:


Definition og implementering af sygeplejepolitik



Udvikle sygeplejeprogrammer ud fra sygeplejerskernes behov



Kvalitetskontrol af de udbudte ydelser



Forbedring af arbejdsvilkårene



Undersøgelse af den internationale udvikling inden for sygeplejeforskning og
sundhed



Indsamling og observation af de nødvendige data vedrørende bemanding af
hospitaler og landdistrikter



Tilstrækkelig bemanding og rationel fordeling af sygeplejersker



Organisation og koordinering af igangværende programmer for livslang træning
og specialiserede programmer



Udvikling og revision af eksamenssystemet med henblik på at

sikre og

vedligeholde kvaliteten i sygeplejerske-certificeringen


Samarbejde

med

statslige

og

private

universiteter

inden

for

sygeplejeuddannelse på alle niveauer om at opfylde behovene i den offentlige
og private sektor.
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Figur 28. Sygeplejestuderende

10. SUNDHEDSPROFESSIONER
Sundhedsministeriet (HY) har i samarbejde med Sundhedsforsikringsorganisationen
(OAS) etableret kliniske retningslinjer (KOD) kliniske veje og laboratorieprotokoller i
forhold til forberedelse, gennemførelse og opfølgning.

De kliniske retningslinjer er opdelt i tre kategorier:
Kliniske retningslinjer for primær sundhedspleje (KPI)
Kliniske retningslinjer for sekundær sundhedspleje / tertiær sundhedspleje (CPI CPD /
CPD)
Laboratorium / billedbehandling / avanceret diagnostisk algoritme
På Cypern har sygeplejersker ret til at arbejde enten som sygeplejerske i den private
og offentlige sektor eller som selvstændig erhvervsdrivende inden for hele sygeplejen,
dvs. i den primære, sekundære og tertiære sundhedspleje i henhold til de
kvalifikationerne, han/hun besidder. Desuden har sygeplejersker ret til at arbejde i
forskningscentre

som

forsker

på

alle

uddannelsesniveauer

samt

i

sygeplejeforvaltningen. Sygeplejerskers ansvarsområder og ansvar klassificeres som
også de opgaver, der udføres i samarbejde med andre sundhedsprofessionelle på alle
niveauer med en personcentreret tilgang.
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Sygepleje på Cypern:


Evaluerer, fortolker og dokumenterer allerede eksisterende samt potentielle
biologiske, psykologiske, mentale og sociale behov og sundhedsproblemer hos
personer, familier og sociale grupper baseret på sygeplejehistorie, sygepleje
diagnose, klinisk undersøgelse, vurdering og resultater af de diagnostiske tests
samt udvikler og / eller ændrer den sygeplejemæssige vurdering, behandlingsog plejeplan i overensstemmelse hermed.



Giver dokumenteret sygeplejerskediagnoser (problemer, der kan løses gennem
sygeplejeinterventioner eller i samarbejde) og udfører sygepleje, pleje på
grundlag af evaluering og dokumentation, hvor der anvendes grundlæggende
og specialiserede sygepleje teknikker til behandling og pleje, genoplivning,
understøtter vitale funktioner og andre som angivet i de kliniske retningslinjer.



Intervenerer diagnostisk og terapeutisk i overensstemmelse med de relevante
forskrifter og tilhørende kliniske retningslinjer i akutte og livstruende situationer
og gennemfører kombineret livs- og plejeforanstaltninger.



Anvender grundlæggende færdigheder til vurdering og opdagelse af dødsfald
både udenfor hospitalet og i forbindelse med indlæggelse i overensstemmelse
med de relevante kliniske vejledningsforskrifter og med godkendelse fra den
ansvarlige myndighed.



Foreskriver medicin og lægemidler i henhold til specialuddannelse og efter
tilladelse fra den ansvarlige myndighed og i overensstemmelse med gældende
lovgivning.



Koordinerer og / eller samarbejder medtværfaglige teams for at anvende
diagnostiske test og behandlinger, baseret på foreskrifter formuleret og
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behandlet med fælles ansvar. Håndterer diagnostiske redskaber og evaluerer
laboratorie- og diagnostiske fund. Deltager også i vurderingen af resultaterne af
sundhedsydelser.



Bevarer løbende samarbejde med samfundet og gennemfører programmer til
forebyggelse og fremme af folkesundheden. Udvikler planer og gennemfører
sundhedsuddannelser baseret på nuværende og / eller potentielle behov hos
enkeltpersoner, familier og sociale grupper, selvstændigt eller i samarbejde
med andre sundhedsprofessionelle

.
Psykiatrisk pleje er et særligt sygeplejespeciale, der giver pleje til mennesker i alle
aldre med psykiske og psykiatriske problemer. Den særlige pleje skal til hurtig
helbredelse og fremme befolkningens trivsel som helhed. Plejen er fler-dimensional og
tilbyder meget specialiserede interventioner som psyko-uddannelsesmæssige
metoder, socio-terapeutiske interventioner, psykosociale indgreb til psykosocial
rehabilitering samt uddannelse af enkeltpersoner og familier til at udvikle alternative
livsstil og forbedre deres livskvalitet. Målet er at reagere på de forskellige og særlige
behov i denne særlige del af sundhedssektoren.
Psykiatrisk pleje ydes gennem en bred vifte af skræddersyede tilbud inden for primær,
sekundær og tertiær sundhedspleje:

i. Psykiatriske sygehuse.
ii. Tvungen hospitalsindlæggelse, sikret ophold på en lukket afdeling med en
obligatorisk indlæggelsesordre.
iii. Valgfri sygehusindlæggelse på de almene sygehuse
iv. Tværgående samarbejde
v. Offentlige psykiatriske hospitaler.
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vi. Fysisk pleje med hjemmebesøg og andre offentlige tilbud.
vii. Psykosociale rehabiliteringsstrukturer.
viii. Dagplejecentre.
viii. Rehabiliteringsenheder.
ix. Narkotikamisbrugsplaner
xi. Interne stofmisbrugsenheder.
x. Rådgivningscentre for afhængighed.
xi. Forebyggelsescentre for afhængighed.
xii. Børne- og ungdomspsykiatriafdelinger.
xiii. Ambulant klinikker, sundhedscentre - fængsler

11.SÆRLIGE SUNDHEDS- OG PLEJEOMRÅDER

 DØENDE, PALLIATIV PLEJE
Palliativ hjemmepleje er begrænset til kræftpatienter og leveres af kun af to ikkestatslige organisationer (ngo'er), der tilbyder gratis hjælp til voksne. Sygeplejersker,
der arbejder i disse velgørende organisationer, støtter patienter og hjælper familier
med at yde den nødvendige pleje. De spiller en afgørende rolle i forhold til at forbedre
livskvaliteten og håndtere problematiske spørgsmål og de hjælper med at overvinde
de vanskeligheder, der kan opstå ved smerte og andre symptomer ud fra en holistisk
tilgang. De støtter bedste praksis og søger at uddanne ikke blot patienter og
pårørende, men også andet sundhedspersonale og offentligheden i et forsøg på at
styrke,

beskytte

og

fremme

god

palliativ

pleje.

Selvom disse tjenester har udviklet sig siden de dukkede op i 1980'erne, er der et
fortsat behov for forbedring og udvidelse for at sikre, at der er 24 timers pleje til alle
døende, både voksne og børn, uanset sygdom.
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 DØDSHJÆLP

Fra vedtagelsen af Cypern-straffeloven i 1929, kapitel 154, indtil oktober 1982, blev
forsøg på selvmord betragtet som en strafbar forseelse. Dette blev udtrykkeligt fastsat
i artikel 219, som blev ophævet ved straffelovens artikel 2 i 1982 uden nogen anden
bestemmelse om at straffe selvmordsforsøg.
Ifølge Straffelovens artikel 218 betragtes det som en forbrydelse at fremme eller tale
for at hjælpe nogen til selvmord, hvilket kan straffes med fængsel op til livstid.
I henhold til den nye bestemmelse er den givne sætning i artikel 218: "Han, som
bevidst overtaler en anden person til at begå selvmord, uanset om dette er begået eller
forsøgt.” og straframmen er snarere 10 års fængsel end livstid.
De nødvendige beviser for lovovertrædelsen er som følger. Først (a) "Han" er den
person, der hjælper til selvmord, (b)ved bevidst (c) at overbevise en anden (d) om at
begå selvmord". Dette betyder, at han vil overtale den anden til at begå forbrydelsen,
og (e) uanset om selvmordet er begået eller forsøgt ’er resultatet af retsakten, (g) at
den person, der hjælper selvmordshandlingen direkte ved at begå lovovertrædelsen
eller ved at hjælpe praktisk. kan findes skyldig’ og idømmes op til 10 års fængsel.

 DØD, OBDUKTION
Retsgrundlag for obduktion og undersøgelse i forbindelse med død.
Lov om dødsundersøgelse, kapitel 153, 307, 171 (I) / 2011, 13 (I) / 2017
Hvis en fagperson anser det for nødvendigt at undersøge omstændighederne ved en
persons død samt at udfærdige en lægeerklæring om udseendet af det pågældende
lig, kan han/hun skriftligt pålægge enhver læge eller en anden kvalificeret specialist at
undersøge liget og udfærdige en rapport herom.
Obduktion udføres i følgende tilfælde:
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Når der er behov for at bruge organer til at redde liv eller helbrede (inden for
begrænsningerne ovenfor).
Når dødsårsagen er uklar, og der er et medicinsk behov for at bestemme dødsårsagen.
Når der er grund til at tro på, at dødsårsagen skyldtes en unaturlig hændelse forsømmelse, forsømmelse og skaldet spil neglect, neglect, and bald play.
Hvis borgeren døde i fængsel eller under anholdelse, på et psykiatrisk hospital eller på
en

institution

for

mennesker

med

handicap.

Obduktion

kan

ønskes

af

familiemedlemmer, læger, politibetjente eller statsadvokaten. Hvis der er grund til at
tro, at dødsårsagen er unaturlig, eller hvis en person er gået bort på en lukket institution
tillader domstolen obduktion efter at have indhentet tilladelse fra et familiemedlem.

Figur 29 Morgue
En obduktion må kun ske med samtykke: Den afdødes samtykke, givet mens
vedkommende var i live, eller hvis dette ikke er kendt, familiemedlems samtykke:
ægtefæller, børn, forældre eller søskende (i denne rækkefølge). I tilfælde hvor
personer, inden døden enten udtrykkeligt giver tilladelse til/afviser obduktion vil dette
ønske blive efterkommet.
Gennemførelse af obduktion uden samtykke:
Under to ekstraordinære omstændigheder kan en obduktion ske uden den afdødes
samtykke eller samtykke fra den afdødes familiemedlem:
59

1. Med henblik på organdonation for at redde liv i krigstid eller i tilfælde hvor der er
flere ofre
2. Hvis døden skyldes en epidemi eller en sygdom, der kan bringe offentligheden i
fare, og det er nødvendigt at finde dødsårsagen.

 GRAVIDITET OG FØDSEL
Cypern har et meget højt antal kejsersnit, ca. 57% i 2015 sammenlignet med 43%
normale fødsler. I den private sektor er disse procenter langt højere med 61%
kejsersnit og 39% normale fødsler. De tilsvarende procenter i den offentlige sektor i
2015 var 49% kejsersnit og 51% normale fødsler. Over tid har der været en stigende
tendens til kejsersnit i både den private og den offentlige sektor. WHO oplyser på sin
hjemmeside, at den "ideelle procentsats" for kejsersnit bør være mellem 10% og 15%,
og at kejsersnit kun skal foretages, når det er medicinsk nødvendigt, dvs. når vaginal
(normal) fødsel kan udgøre en risiko til mor eller baby.
.(http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/caesareansections/en/).
På Cypern var andelen af kejsersnit i forbindelse med kritiske fødsler i 2015 16,4%
(15% i den private sektor og 18,9% i den offentlige sektor), mens procentdelen af
kejsersnit efter moderens valg var 40,5% (46 % privat sektor og 30,2% i den offentlige
sektor).

 BØRNEPLEJE
På Makarios Hospital er der følgende ydelser for børn:
Primær lægeundersøgelse i pædiatriske patologiske lidelser dagligt indtil det 15. år.
Sekundær lægeundersøgelse i andre pædiatriske specialer:
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Figure 30. Hospital Archbishop Makarios III
Pædiatriske onkologiske tilfælde
• Pædiatriske endokrinologiske lidelser
• Pædiatriske nefrologiske lidelser
• Børneinfektionsklinik
• Genetik klinik
• Neonatol klinik
• Intensiv børnepleje klinik
• Børnepsykiatrisk klinik
• Pædiatrisk lungemedicinsk klinik
Særlige tilbud med egenbetaling:
Pædiatrisk neurologi, pædiatrisk kardiologi, pædiatrisk kirurgi, kirurgi og postoperativ
overvågning, talterapi hos børn og voksne, fysioterapi for spædbørn og børn,
akupunktur for børn, thalassemi-klinik, øjenklinik: specialundersøgelser af øjet med
henvisning, øjenoperationer, endokrinologisk klinik, diætist, socialrådgiver, kontor for
patientrettigheder
Makarios Hospitalet og klinikker i den offentlige sektor står for den medicinske
behandling af børn som en del af den statslige sygesikring. Vaccinationsafdelingen på
Makarios Hospital overvåger vaccinationsprogrammet og er ansvarlig for dette
sammen med sundhedsplejen på skolerne i henhold til Sundhedsministeriet.
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 ABORT
Cypern har et særligt lovkompleks vedrørende abort. Straffelovens artikel 167 og 169
A, henviser til »Kriminelle moralske overtrædelser« med følgende tekst ”disse artikler
omhandler forbud mod abortforsøg, da en person, der foretager abort, er skyldig i
forbrydelse og kan fængsles op til 14 år "
Den gravide kvinde selv kan også anklages for forsøg på abort, og hvis hun findes
skyldig kan hun fængsel i op til 7 år, og medicinering i forbindelse med abort, normalt
foretaget af læger, udløser en treårig fængselsstraf."
Abort er tilladt i følgende tilfælde:
På Cypern er abort tilladt ved lov, hvis 2 læger attesterer følgende:
• Der er en alvorlig risiko for moderens liv
• Der er en alvorlig risiko for at forstyrre moderens fysiske og mentale sundhed
• Der er en medicinsk diagnose, der viser, at barnet, hvis det fødes vil lide af alvorligt
handicap eller uhelbredelig sygdom
Ligeledes tillades abort, når barnet er et produkt af voldtægt eller incest f.eks. gav
kirken tilladelse til abort til snesevis af kvinder, der var blevet voldtaget af soldater
under krigen i 1974.
Ændring af abortlovgivningen
Siden februar 2015 har et fælles lovforslag om indførelse af fri abort ved at ændre den
eksisterende ramme i straffeloven samt bestemmelserne i straffelovens artikel 169A
om ophør af graviditet afventet behandling i Parlamentet. Det vigtigste problem i
forhold til denne afgørelse er manglen på statistiske data om abort på Cypern, hvilket
gør det vanskeligt at drage konklusioner.
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 TRANSFUSION
Cypern har de bedste forudsætninger for at organisere et vellykket system af frivillige
donorer til hæren, kommunerne, regionerne og hospitalerne. Mens det er strengt
forbudt at donere knoglemarv, er mange cyprioter frivillige regelmæssige bloddonorer,
hvilket betyder, at Cypern opfylder sine egne behov og ikke behøver at importere blod
fra udlandet, hvilket tidligere var tilfældet.

 TRANSPLANTATION OG ORGAN DONATION
Den

nuværende

bestemmelser

lovgivning

om

om

beskrivelse,

organdonation
donation,

og

fjernelse,

transplantation

omfatter

bevarelse,

transport,

transplantation og kontrol af organer bestemt til transplantation .
Cyperns lovgivning er harmoniseret med Europa-Parlamentets og Det Europæiske
Råds direktiv 2010/53 / EU om standarder for kvalitet og sikkerhed i forbindelse med
menneskelige organer til transplantation for at sikre et højt beskyttelsesniveau for
menneskers sundhed.
Ifølge loven foretages organdonation kun, når det er fastslået, at donoren er hjernedød
efter de foreskrevne lægeundersøgelser, som skal være foretaget to gange af to læger
med absolut pålideligt resultat. Dette gælder i tilfælde hvor et sundt organ gives fra en
afdød eller levende donor til en alvorligt syg modtager med en organskade, der kan
afhjælpes med et nyt organ.

Organtransplantation kan redde en eller flere patienter eller forbedre deres sundhed
og livskvalitet betydeligt. Selvom det er er et medfølende og medmenneskeligt offer at
donere organer, er det op til donorernes generøsitet og / eller samtykke fra deres
familier, om de ønsker at give liv til patienter, der har brug for transplantation.
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Fjernelse af et organ til transplantation finder sted på hospitaler, der overholder EUforordningen. Par. (I), nr. 4349, 27.7.2012 127.
Fjernelse af et organ fra en levende donor med henblik på transplantation er tilladt, når
det udelukkende udføres til fordel for modtagerens helbred, medmindre det medfører
en åbenbar risiko for den levende donors liv eller sundhed.
Donation af et organ enten via testamente ved dødsfald eller som levende donor er
frivillig og betales eller belønnes ikke.
Den ansvarlige myndighed skal sikre, at de levende donorer udvælges af kvalificerede
eller uddannede og kompetente fagfolk ud fra deres sundhedsmæssige og medicinske
og psykologiske baggrund. Donationsproceduren følger en skriftlig protokol, som føres
af transplantationscentret.
På Cypern var den første transplantation en nyretransplantation og blev udført den 30.
oktober 1986.
Siden 1986 er der udført over tusind nyretransplantationer, hvoraf 1/3 er fra afdøde
donorer og resten fra levende donorer. På Cypern transplanteres hovedsageligt nyrer,
bugspytkirtel (på Paracevivalis Kirurgi og Transplantation Center) og hornhinder på
Makarios Hospital. I 2017 var der ti transplantater af organdonationer fra afdøde og
der en stigende tendens til at organer kommer fra afdøde donorer.
Donortilsagn
Fjernelse af et organ fra en levende donor er kun tilladt efter frivilligt, skriftligt tilsagn
fra den potentielle levende donor (EU) nr. 4349, 27.7.2012 127 (I) / 2012), som skal
være i stand til at give dette tilsagn og er blevet informeret om formålet, forløbet samt
de mulige risici ved indgrebet. Den levende donors samtykke kan ophæves helt indtil
selve indgrebet.
Et indgreb med henblik på donation på en mindreårig eller en voksen, der ikke er i
stand til at godkende indgrebet grundet psykisk handicap eller sygdom, er tilladt efter
skriftlig

tilladelse

fra

dennes

juridiske

værge

og

med

godkendelse

fra
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Transplantationsrådet. Fjernelse af organer fra en person, der ikke kan godkende i
henhold til stk. 2, kan godkendes af Transplantationsrådet, når følgende betingelser er
opfyldt:

Hvis den potentielle donor ikke har udtrykt hans eller hendes samtykke eller afslag,
skal organets fjernelse udføres med samtykke fra den juridiske repræsentant.
Fjernelse af organer er tilladt efter døden også i tilfælde hvor visse organers funktioner
holdes kunstigt i live.
Fjernelse af organer fra en afdød er forbudt, hvis vedkommende i live har afvist
donation.
Hvis der er begrundet mistanke om, at det kan være nødvendigt at foretage en
dødsundersøgelse af liget, skal den nationale patolog, der dækker hele landet
telefonisk, kontaktes og afklare om han / hun skal være til stede i forbindelse med
fjernelse af organer (EU. Par. (I), nr. 4349, 27.7.2012 127 (I) / 2012).
Denne lov gælder ikke med hensyn til:

(a) donation eller transfusion af blod
(b) embryotransplantation
c) fjernelse og transplantation af kønsorganer
d) brug af æg og sæd
(e) auto-transplantater
f) indkøb af væv samt transplantation
g) organtransplantation af animalsk oprindelse

Transplantation og databeskyttelse
Alle medlemmer af Transplantationsrådet behandler alle spørgsmål, der er rejst eller
diskuteret i rådet (EU-Par. (I), nr. 4349, 27.7.2012 127 (I) / 2012) fortroligt. Alle
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nødvendige skriftlige eller mundtlige personoplysningerne indeholdt i de registre, som
bestyrelsen opbevarer, må ikke videregives eller fremsendes.
Medlemmerne af Transplantationsrådet udnævnes af ministerrådet på indstilling fra
Sundhedsministeren og modtager en kompensation fastsat af ministerrådet.

Den ansvarlige myndighed skal sikre opretholdelsen af et nationalt register over
potentielle donorer af hele kroppen eller organer til transplantation og / eller til
videnskabelig forskning eller uddannelse.

Kilder:
www.edqm.eu, www.irodat.org;
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/222C730B732366FEC257BD5003A2F59
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KILDER
Introduction:
http://www.who.int/countries/cyp/en/

Healthcare System:
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_care_in_Cyprus
http://www.who.int/bulletin/volumes/93/9/14-148742/en/
Healthcare Financing:
http://www.who.int/bulletin/volumes/93/9/14-148742/en/
Prevention:
http://www.euro.who.int/en/countries/cyprus/publications/health-promotion-and-diseaseprevention-throughout-the-life-course.-the-andorra-statement-2015
Nursing Education:
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/page24_en/page24_en?OpenDocument
Home Care:
https://www.moh.gov.cy/Moh/MOH.nsf/All/503A3E27DC42F7C7C2257A9B00269F9D/$fil
e/Andreas%20Xenofontos.pdf
Spiritual Care:
https://anticancersociety.org.cy/en/page/pnevmatiki-stirixi
Legislation:
http://cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=citizen
&CategoryId=Legislations&SelectionId=Laws%20regarding%20health%20and%20safety%2
0at%20work&print=0&lang=en
Health Professionals:
https://www.cyhealthservices.com/
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Euthanasia:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3852336/
Abortions:
https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_in_Cyprus
Foster care:
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&Sect
ionId=citizen&CategoryId=Family%20and%20Child&SelectionId=Child%20Adoption&
print=0&lang=en

Transplantations:
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/page96_en/page96_gr?OpenDocument
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