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I. VŠEOBECNÁ ČÁST
1. CHARAKTERISTIKA ZEMĚ
1.1. GEOGRAFIE
Kypr je ostrov ve východním Středomoří. Je třetím největším ostrovem ve
Středozemním moři (po italských ostrovech Sicílie a Sardinie), má rozlohu 9551 km2
(3572 čtverečních mílí). Délka pobřeží je 648 km. Jedná se o 81. největší ostrov.
Nachází se jižně od Malé Asie, u východního poloostrova kontinentální Asie (nebo
Eurasie), který je součástí Turecka. Kypr může být zařazen do západní Asie nebo na
Blízký východ. Kypr se nachází v blízkosti jižní Evropy a severní Afriky. Moderní
Kyperská republika byla založena v 60. letech jako samostatný stát a je mezinárodně
uznávána jako členský stát OSN a EU s územím na celém ostrově Kypru.

Figure 1. Sattelite aerial map of the island of Cyprus
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Kypr je nejjižnější a zároveň nejvýchodnější zemí Evropy a EU. Nejbližšími sousedy je
Turecko na severu, Sýrie, Libanon a Izrael na východě, Egypt na jihu a Řecko na
západě.

Figure 2. Cyprus among countries of the Middle East
Na ostrově se nacházejí dvě pohoří, Troodos a Kyrenia – Pentadaktylos (5 horských
vrcholků připomíná 5 prstů na ruce obra Digenis) a centrální nížina Mesaoria
(znamená “mezi horami”). Pohoří Troodos pokrývá většinu jižní a západní části.
Nejvyšší hora je Olympus (1952 m tj. 6404 stop), (podobně jako nejvyšší hora Řecka
je považována za sídlo bohů <<Dodekatheon>>, Zeus, jeho žena Hera a dalších 10
bohů). Pohoří Kyrenia se táhne podél severního pobřeží a je nižší než Troodos.
Vrcholky tureckého pohoří “The Taurus Mountains” lze spatřit ze severního Kypru.

Figure 3

Figure 4
2

Kaledonia Waterfall, Troodos

Medieval Life Reconstruction,
St Hilarion Castle, Pentadaktylos

Nedostatek vody téměř na celém ostrově je kompenzován systémem přehrad, které
zachycují dešťovou vodu. Využívá se podzemní voda i minerální prameny. Na ostrově
je spousta zařízení na zpracování mořské slané vody. V pohoří Troodos pramení
několik řek. Řeka Yialias a Pedhieos tečou na východ přes Mesaoria a ústí do zátoky
Famagusta Bay. Řeka Serraghis teče severně přes nížinu Morphou. Všechny řeky jsou
během léta vyschlé. Na ostrově jsou dvě velká slaná jezera (řecky<<Aliki>>), “the Aliki
of Limassol” a “the Aliki of Larnaca”.

Figure 5. Aliki of Limassol

Figure 6. Aliki of Larnaca with flamingos
and Hala Sultan Tekke on the background

1.2. ČASOVÁ A KLIMATICKÁ PÁSMA
Kypr náleží do východoevropského časového pásma (stejně jako Řecko a Izrael) UTC+2. To znamená o 1 hodinu více než je středoevropský čas a o 1 hodinu méně,
než je v Turecku.
Středozemní teplé a suché podnebí se srážkami hlavně v období mezi listopadem a
březnem je příznivé pro zemědělství. Na ostrově jsou mírné zimy s teplotami nad 0
stupňů Celsia s velmi málo sněhovými srážkami. Léta jsou suchá a horká (až 44 stupňů
Celsia v červenci a srpnu). Podzim i jaro jsou krátké. Teplota i množství srážek závisí
i na nadmořské výšce a vzdálenosti od pobřeží.
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Vlhkost vzduchu je v průměru mezi 60 % a 80 % v zimě, a mezi 40 % a 60 % v létě (s
nižšími hodnotami v poledne). Mlhy nejsou časté, viditelnost je dobrá. Na ostrově je
dostatek slunečního svitu, zvláště od dubna do září slunce svítí průměrně 11 hodin
denně.

1.3. STÁTNÍ A ÚZEMNÍ USPOŘÁDÁNÍ
Kyperská republika je rozdělena do 6 oblastí nazvaných podle velkých měst každého
regionu: Nicosie, Famagusta, Limassol, Larnaka, Paphos a Kyrenia. Kromě toho má
Spojené království dvě velké základny v Akrotiri (jižně od Limassolu) a v Dhekelii
(jihovýchodní část), které jsou považovány za SBA a pokrývají společně 254 km2, tj.
2,8 % ostrova, ale náleží do republiky, co se týče veřejného života (jazyk, měna,
doprava, školy atd.).
Úředním jazykem je řečtina a turečtina.

Figure 7. District map of Cyprus. Grey signifies the SBA regions
Hlavním městem je Nicosia s 200 000 obyvateli, která se nachází uprostřed ostrova.
Další velká města jsou Limassol s 154 000, a Larnaca s 72 000 obyvateli. Celkově má
Kypr 1 150 000 obyvatel (údaj z roku 2011).
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Kyperská republika vznikla v roce 1960 po válce za nezávislost se Spojeným
Královstvím (1955-1959). Hlavní silou byla “National Organization of Cyprus Fighters”
(EOKA) v čele s General Grivas a Archbishop Makarios III, který byl následně zvolen
prvním prezidentem Kypru od roku 1960 až do své smrti v 1977. Na základě dohody
“Curych – Londýn” je Kypr nezávislým státem se dvěma hlavními národy: Řekové (82
% obyvatel) a Turci (18 % obyvatel). Na Kypru jsou dále tyto národnostní menšiny:
Arméni, Maronité (řecky mluvící libanonská katolická komunita) a Latinové (římští
katolíci). V roce 1974 většina kyperských Turků přesídlila na sever za tzv. “Green nebo
Attila” linii. Dnes žije 850 000 těchto obyvatel na území Kyperské republiky a asi
300 000 na sever od linie.
1.4. DEMOGRAFICKÁ DATA
Vzhledem ke složité kyperské otázce není snadné od roku 1974 shromáždit přesná
demografická data. Dostupná data jsou tedy jen z části kyperské, jižně od tzv. zelené
linie.

Figure 8. Vedoucí představitelé náboženských a politických hnutí
Dle údajů z roku 2011, 78.6 % obyvatelstva jsou Kypřané. Ostatní jsou cizinci –
investoři, obchodníci, penzisté, imigranti i váleční uprchlíci. Jsou to lidé ze Spojeného
Království, Rumunska, Bulharska, Ruska, Sýrie, Izraele, Palestiny, Iráku, Sri Lanky,
Vietnamu a Filipín.
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Co se týče demografické struktury obyvatelstva, je podobná jako v západních zemích.
3 % obyvatel jsou starších 80 let, 13,3 % starších 65 let a 22,5 % mladších 18 let.
Průměrná délka života je 80 let (82 let u žen a 77 let u mužů). Míra plodnosti je 1,37,
dětská úmrtnost 2,1 a hrubá míra úmrtnosti 6,4 / 1000. Tím patří Kypr mezi státy s
nejlepším zdravotním indexem.

2. HISTORIE KYPRU
Kypr byl osídlen minimálně od paleolitu, přičemž přítomnost lidí byla potvrzena už od
10 000 př.n.l. Během tohoto dlouhého období se většina obyvatel soustředila v
pobřežních oblastech nedaleko dnešních velkých měst Polis (Marion), Pafos, Limassol
(Kourion, Amathous), Larnaca (Kition), Keryneia and Famagusta (Engkomi, Salamis).
V dobách pirátství a jiných vnějších hrozeb však bylo nutné postavit sídla také ve
vnitrozemí, z nichž jedno se nakonec stalo hlavním městem země v době po pádu
Říma (Ledra / Nikósie). Osídlené byly i oblasti Tamassos, Idalion / Dali and Morphou /
Soloi.
Prehistorické období na Kypru bylo zdokumentováno díky vykopávkám v neolitických
osadách, většinou v jižních pobřežních oblastech Khirokitia a Kalavasos. Kypr je také
zmíněn v písemných záznamech Myceanského období – protohellenské obyvatelstvo
založilo kolonie na východním okraji ostrova (Engkomi / Salamis) již před rokem 1600
př.nl. Z těchto osad pak vznikly nezávislé a prosperující městské státy s vlastní flotilou
a armádou tak, jak je popsal ve svém díle Homér.
Místní obyvatelé používali vlastní variantu písemného jazyka (Eteocypriot), později
převládal řecký jazyk (varianta Arkadokypriot). První písemné texty v řeckém
syllabickém písmu na Kypru pocházejí z doby kolem 8. století před naším letopočtem.
Řecká abeceda byla zavedena mnohem později, kolem 4. století př.nl.
Pod vládou Asyřanů (8. století), Egypťanů a Peršanů (6. století) byl Kypr rozdroben do
mnoha území. První sjednocení proběhlo za vlády Řeků – krále Evagoras of Salamis
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ve 4. století. O několik desetiletí později obsadil Alexandr Veliký Persii včetně Kypru.
Nadvláda Řeků trvala až do obsazení Římany v 58 př.nl.
Až do 7. století našeho letopočtu bylo území římskou provincií. Do 12. století bylo
území součástí Byzantské říše. Poté se na ostrově usadili Arabové. Při třetí křížové
výpravě si ostrov podmanil Richard Lví srdce a o rok později jej prodal francouzskému
rytíři Guyi de Lusignan, který založil dynastii kyperských králů Lusignanů. Během
dalšího století se Kypr nacházel pod benátskou správou. Od roku 1571 byl součástí
Osmanské říše. V roce 1870 koupila ostrov od Turků Velká Británie.
Po mnoha okupacích se Kypr stal nezávislým státem až v roce 1960. Od roku 2004 je
Kypr členem Evropské unie. Oficiálními jazyky jsou řečtina a turečtina.

Figure 9. Mapa s 10 státy (žlutá barva), které se připojily k EU (modrá
barva) v 2004 včetně Kypru (Source: Wikipedia)
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3. POLITIKA ZEMĚ
Figure 10 – Symboly Kypru

Zjednodušený státní
znak

Státní znak

Státní vlajka

Emblém
Sněmovny
Reprezentantů

Státní hymna «Hymn to Liberty».
https://www.youtube.com/watch?v=R6VSRMQwaBw
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3.1. POLITICKÁ SITUACE
Arcibiskup Makarios III. byl prvním prezidentem Kyperské republiky od osvobození
až do roku 1977. Po něm nastoupil Spyros Kyprianou a nynějším prezidentem
republiky je Nikos Anastasiadis.

.
Archbishop Makarios ΙΙΙ
1960-1977

Glafkos Klerides
1993-2003

Spyros Kyprianou
1977-1988

Giorgos Vasileiou
1988-1993

Tasos Papadopoulos
2003-2008

Figure 11. Presidents of Cyprus

Nikos Anastasiades 2013 -
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Demetris Christofias
2008-2013

Kyperská

republika

je

parlamentní

demokracie

se

systémem

prezidentské

demokracie. Legislativní pravomoc je prováděna prostřednictvím volených zástupců v
parlamentu, který má 80 poslanců, 56 kyperských Řeků a 24 kyperských Turků (od
roku 1974 se kyperští Turci neúčastní), dále jsou zastoupeni Maronité, Latinové a
Arméni. Výkonná moc v Kyperské republice je rozdělena mezi prezidenta a vládu.
Prezident je volen na dobu pěti let. Rozsah politických stran v Kyperské republice je
od levicové po pravicovou ideologii. Povaha levicového smýšlení může být definována
v myšlenkách nebo hnutích, jako je socialismus, komunismus a ekologie. Zástupci jsou
AKEL (Komunistická strana), EDEK (Socialistická strana) a Hnutí ekologů. Pravicová
ideologie je založena na liberalismu. Zástupci jsou DISY (Demokratické shromáždění)
a ELAM. DIKO (Demokratická strana), Solidarita a Aliance se pohybují kolem
politického středu.

Parlament tvoří 80
poslanců.

Figure 12 a and b.

Budova parlamentu
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3.2 KYPERSKÁ OTÁZKA
Po roce 1878 se Kypr stal britskou kolonií. Obyvatelé (převážně řecky mluvící
křesťané) změnu uvítali. Očekávali, že Británie podpoří snahu vytvořit unii s Řeckem,
které Kypřané vždy považovali za “mateřskou“ zemi. Británie však autonomii Kypru
nepodpořila, zdůrazňovala spíše možnost vojenské i diplomatické kontroly oblasti
Středního východu. Za první světové války v roce 1914 si Řecko připojilo východní
Makedonii a západní Trácii. V následujících letech se dokonce konalo referendum na
připojení k Řecku, které většina obyvatel státu v čele s arcibiskupem (tzv. ethnarchy)
stále preferovala. Kyperští Turci začali požadovat rozdělení země a připojení jejich
části pod tureckou správu.
V roce 1955 vznikla organizace “the National Organization of Cypriot Fighters (EOKA)”
vedená arcibiskupem a pozdějším prezidentem Makariem III a generálem Grivasem,
s cílem koordinovat boj za osvobození od Británie a připojení k Řecku. Členové byli
převážně pravicoví konzervativci. Někteří kyperští Turci také sympatizovali s tímto
hnutím. Ostatní buď spolupracovali s Británií anebo založili vlastní vojenskou
organizaci TMT (1958). Po uzavření curyšsko – londýnské dohody se Britové z území
Kypru stáhli. Ponechali si jen dvě základny v Akrotiri and Dhekelia. Místo
požadovaného připojení části území k Řecku a části k Turecku byl vyhlášen
samostatný stát v čele s řeckým prezidentem a tureckým více-prezidentem s účastí
obou národností ve vládě a dalších institucích. Spojené Království, Řecko i Turecko se
staly odpovědnými za další vývoj státu.
Po získání nezávislosti se však mezi Řeky a Turky rozhořel konflikt. V roce 1963 navrhl
Makarios ústavní úpravy, které ale nebyly z turecké strany přijaty. To vedlo k
nepokojům, které trvaly do příměří 30. 12. 1963, kdy byla navržena v Nicosii tzv.
Zelená linie, která by oddělovala obě komunity. V roce 1964 se ale stále schylovalo k
válce. Pomohla až intervence tehdejšího SSSR a USA. Kyperští Turci se rozhodli
opustit parlament a vládu, a začali se přesidlovat do měst a vesnic (enkláv) na severu
země.
Léta 1964 - 1974 byla obdobím napětí i snah o dosažení určitých dohod.
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15. 7.1974 došlo k puči a svržení dosavadní vlády M. Makaria a k okupaci severní části
ostrova. V roce 2004 se stala Kyperská republika součástí EU. Současné vztahy jsou
na cestě ke zlepšení.

4. EKONOMIKA
4.1

MĚNA

Kyperské hospodářství je tradičně jedním z nejrozvinutějších v Evropě. Hrubý domácí
produkt dosahuje rozvinutých zemí světa. Navzdory finanční krizi v roce 2013, která
vedla k omezením obchodu, prudkému poklesu mezd, rostoucí nezaměstnanosti a
uzavření druhé největší banky s kaucí, hospodářství se již zotavilo a nezaměstnanost
klesla na nižší úroveň (8 %). Měna používaná v Kyperské republice je euro (člen
eurozóny), který nahradil starou národní měnu, kyperskou libru.

Staré bankovky kyperské

Národní strana kyperské měny

libry vydávané centrální
bankou v řeckém, anglickém
a tureckém jazyce

Figure 13 a and b. Kyperská měna v minulosti a v současnosti
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4.2

MZDY

V Kyperské republice jsou příjmy bez daně stanoveny na 19 000 eur ročně. Minimální
garantovaný příjem činí 480 eur za měsíc plus 226 eur v případě zdravotního postižení
a 154 příspěvek na rentu. Průměrná mzda dosahuje 1058 eur měsíčně, což přesahuje
průměr EU.

4.3

SOCIÁLNÍ PODPORA, PENZE

Kyperská republika rozlišuje čtyři typy důchodů: institucionalizované / starobní,
invalidní, sociální a vdovské. Základním požadavkem na starobní důchod je 65 let a
33 let práce, tj. příspěvek do fondu sociálního zabezpečení. Pokud tyto podmínky
nejsou splněny, je odpovídajícím způsobem snížena výše důchodu.

4.4

PRŮMĚRNÉ CENY

Ceny většiny produktů na Kypru jsou vyšší než průměr Evropské unie a eurozóny.
Průměrná cena pronájmu dvoupokojového bytu činí 450 eur měsíčně, cena za 1 litr
benzinu je kolem 1,28 eura (červen 2018). Bohužel, hromadná doprava je velmi
omezená, proto se hojně využívají auta. Oblečení a obuv jsou drahé, protože se
většinou dováží ze zahraničí, zatímco potraviny a léky jsou všeobecně levnější.

Figure 14. Average cost of life in several cities, incl. Limassol (World Bank, 2016)
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4.5

PRODUKTY KYPRU

Mezi nejznámější výrobky Kyperské republiky patří řada typických potravin, jako je sýr
Haloumi a Anari, víno Commandaria, esence z růžových okvětních lístků, karobový
med a Lountza, Koupepia a medové kuličky, Loukoumia a Sousoukos.
Figure 15. Traditional food products of Cyprus

Kypr je také výrobcem alkoholických nápojů, včetně tradičních zivani (obsah alkoholu
80 %) a některých místních piv. Regionální značka KEO je známá svou zvláštní chutí.
Kypr je také první zemí, která byla oficiálně schválena pro výrobu piva Carlsberg mimo
Dánsko.

Figure 16 a and b Tradiční kyperské nápoje
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4.6

PRŮMYSL

Kypr má rozvinutou námořní dopravu. Obchodní flotila se řadí mezi tři nejlepší na
světě. Kypr je také významným centrem pojišťovnictví a bankovních služeb v celém
regionu jižního Středomoří a Středního východu. Dalším významným průmyslem je
cestovní ruch. Každoročně přijíždějí miliony turistů, aby si užili slunce a pláže Paphos,
Limassol nebo Ayia Napa / Protaras / Famagusta. V posledních letech většina turistů
byla z Ruska, Spojeného království, Izraele, dalších zemí EU a zemí arabského a
středního východu.

Figure 17

Velké kyperské podniky a firmy jsou např.: Louis Hotel a Cruise Lines, City of Dreams
Casino Cyprus, Medochemie Pharmaceutical Industry and the Hydrocarbon
Consortium, nadnárodní korporace ENI, TOTAL, Noble Energy, Exxon Mobil & Shell.
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5. NÁBOŽENSTVÍ, ETNIKA, MENŠINY
Ústavně uznávané náboženské skupiny na Kypru jsou Arméni, Maronité a Latinové
(uzákoněno anglickým parlamentem 29. července 1960, část II – Příloha E: Prohlášení
britské vlády o právech náboženských menšin. V referendu konaném 14. listopadu
1960 bylo odsouhlaseno, že náboženská skupina Latinů (spolu s Maronity a Armény),
se rozhodla přidat k řeckému společenství a od té doby jsou považováni za členy
„Hellenic“ – helénského společenství. I když je severní Kypr domovem velkého počtu
kyperských Turků, mnoho z nich žije v cizině. Emigrace nastala hlavně po nepokojích
v 60. letech.

Figure 18 a and b. Setkání náboženských a politických představitelů Kypru

6. VÝZNAMNÉ DNY A SVÁTKY
1. ledna – Nový rok
6. leden – Svátek Zjevení Páně, Tří králů
25. března – Řecký státní svátek
1. dubna – Den státnosti
1. května – Svátek práce
15. srpna – Nanebevzetí Panny Marie
1. říjen – Den nezávislosti Kypru
28. října – Den řecké státnosti
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24. prosince – Štědrý den
25. prosince – Vánoce
26. prosince – Druhý svátek vánoční
Masopust (50 dní před Velikonocemi)
Velký pátek
Velikonoční pondělí
Letnice

Figure 19. 7th of January – Theofaneia
Zimní plavci se pokoušejí zachytit kříž, který
vhodil do vody kněz jako vzpomínku na křest

7. RODINA

Ježíše v řece Jordán.

7.1. TRADIČNÍ RODINA
Typickou rodinu tvoří otec, matka a jejich děti. Rodiče dali tradičně svým dětem po
jejich svatbě pozemek, byl-li nějaký, peníze a věci do domácnosti. Ženichova rodina
darovala dům, rodina nevěsty pak nábytek a ložní prádlo. Jednalo se o věno, rozdělení
rovného podílu rodičovského majetku dětem. Po druhé světové válce byla nevěsta
povinna poskytnout dům. Vlastnictví domu, (zejména po invazi v roce 1974), bylo
velkou výhodou pro ženu, která se chtěla vdát. Z tohoto důvodu velká část mzdy
pracující ženy šla na stavbu domu, protože uzavřít "dobré manželství" bylo stejně
důležité na počátku devadesátých let minulého století, stejně jako tomu bylo v
minulosti.

7.1.1. ADOPCE DÍTĚTE
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Podle příslušných právních předpisů mají služby sociálního zabezpečení cíl zajištění
nejlepších zájmů a práv dětí před a po přijetí – adopci. Základní povinnosti sociální
služby v průběhu adopce jsou:
• Prověřit, zda je osoba nebo rodina způsobilá stát se adoptivními rodiči.
• Zajistit nejlepší zájmy dětí, jakmile je žádost o přijetí předložena soudu.
• Předložit soudu zprávu o tom, zda je adopce v zájmu dítěte.
• Poskytovat konzultace po adopci.

7.2. SŇATEK
Urbanizace a modernizace změnily postoj k manželství. Rozšíření školního systému
znamenalo, že se chlapci a dívky setkávají od raného věku a jsou vystaveni moderním
myšlenkám co se týče sociálních a sexuálních vztahů.

Dnes je možné uzavřít

náboženský i občanský sňatek nebo žít v partnerském nesezdaném svazku.

7.3. VÝCHOVA DÍTĚTE V NEÚPLNÉ RODINĚ
S nedávnou změnou právních předpisů byly postupy přiřazování péče o nezletilé osoby
po rozvodu zjednodušeny. Byl zaveden tzv. konsensuální rozvod. Povinností rodičů je
zajistit právo dítěte komunikovat s oběma rodiči. Rovněž se oba rodiče podílí na péči o
dítě. Narodilo-li se dítě v manželství, automaticky se za otce dítěte považuje manžel
matky dítěte.
Otcovství dítěte narozeného mimo manželství může být dokázáno nebo určeno
dobrovolným uznáním nebo soudním rozhodnutím. V případě dobrovolného uznání je
nutné přísežné prohlášení matky, a to před soudem nebo vůlí. Dítě narozené mimo
manželství má stejná práva (např. na dědictví po otci a matce nebo členech rodiny) jako
kdyby se narodilo v manželství.
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8. ŽIVOTNÍ STYL ZEMĚ
8.1. VŠEOBECNĚ
Kypr je víc než místo pro letní dovolené a lenošení na slunci. Po celý rok se pořádají
koncerty, kulturní představení, sportovní akce, náboženské festivaly a konference.
Cyklistická rallye se koná každoročně od roku 1970 a je součástí mistrovství světa.
Každoroční historická kyperská rallye přitahuje davy fanoušků historických automobilů.
Jsou pořádány různé kulturní akce, například Festival komorní hudby Pharos.
Mezinárodní festival Kypria je festival hudby, tance a výtvarného umění. Mezinárodní
festival Thalassa zahrnuje fotografické výstavy, promítání filmů i hudební představení.

8.2. VZDĚLÁNÍ
Vzdělávání je na Kypru povinné ve věku 6-15 let a zahrnuje jak základní (6 let), tak
střední (3 roky) poskytované jak státními, tak soukromými školami. Téměř všechny
děti navštěvují také předškolní vzdělávání, které je k dispozici od 5 měsíců. Mládež ve
věku 15-18 let může navštěvovat všeobecné nebo odborné školy, nebo pak začít
pracovat. Vysoké školy a univerzity, státní i soukromé, nabízejí bakalářská,
magisterská i doktorská studia v řeckém i anglickém jazyce. Studium může být
prezenční, kombinované (dálkové) anebo kombinace obou.

8.3. STRUKTURA SPOLEČNOSTI
V patriarchální společnosti je muž považován za hlavu rodiny. Na rozdíl od mnoha
zemí v Severní Americe a dalších evropských zemích jsou na Kypru velmi
respektováni senioři. Dokonce jsou oslovováni „Lord – Lady“ se jménem.
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8.4. SPECIFIKA KOMUNIKACE, ETIKETA
Díky životnímu stylu a středomořské atmosféře je Kypr populární destinací nejen pro
turisty, ale také podnikatele, penzisty apod. Kypřané jsou velmi vzdělaní a multilingvní.
Oficiálními jazyky jsou řečtina a turečtina. Hojně se používá mluvená i psaná
angličtina, mluví se i německy, francouzsky a rusky díky mezinárodnímu obchodu, a
také protože řada studentů navštěvuje zahraniční univerzity.

8.5. KYPERSKÁ KUCHYNĚ
Kyperská kuchyně je úzce spojena s řeckou a tureckou. Byla ovlivněna i byzantskou,
francouzskou, italskou, katalánskou, osmanskou a středovýchodní kuchyní. Maso
(vepřové nebo kuřecí) pečené na dřevěném uhlí je známé jako „spit“. Název pochází
ze souvlaki, pro který se takto připravuje. Častý je i sýr haloumi, houby a klobásy. Ty
se obvykle podávají zabalené v chlebu, spolu se salátem, zelím, petrželí, cibulí, rajčaty
a okurkou.
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Figure 20. Tradiční kyperská jídla – seftalies, souvlakia, koupes,
moussaka, afelia, kolokasi, koupepia, flaouna a halloumi cheese.

8.6

MENTALITA

Kypřané jako obyvatelé ostrovní země jsou uvolnění. Není neobvyklé přijít na schůzku
s půl až hodinovým zpožděním. Jsou hrdí na svou pohostinnost. Pokud nabízejí něco
k snědku a pití, je nezdvořilé odmítnout. Přátelé se zdraví stejně jako jinde v Evropě
polibkem, ale jen mezi ženami anebo mužem a ženou. Muži se zdraví stiskem ruky.
Pokud jste pozváni do kyperské domácnosti na návštěvu, je zdvořilé přinést hostitelům
dárek jako výraz poděkování.

8.7

SPORT A VOLNÝ ČAS

Kombinace slunce, vody a sportu je to, co mnozí považují za ideální dovolenou, zvláště
v letních měsících.
Rozmanitá krajina ostrova nabízí výběr aktivit, jako je pěší turistika, jízda na horském
kole, safari nebo pozorování ptáků. Mezi nejoblíbenější a nejvíce extrémní sporty patří
parašutismus,

„parasailing“,

potápění,

vodní

lyžování,

plachtění,

kanoistika,

paragliding a námořní sport. Nejoblíbenější týmový sport na Kypru je fotbal. Tisíce
21

fanoušků, většinou mužů, podporují velké týmy země: APOEL, Omonia, Anorthosis,
AEK, Apollo. V současnosti jsou nejvýznamnější sporty tenis (Marcos Baghdatis),
jachting (Pavlos Kontidis) a sportovní střelba (George Achilleos).

Marcos Baghdatis

Pavlos Kontidis

Georgios Achilleos

Figure 21. Známí kyperští sportovci
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II. ZDRAVOTNICKÝ SYSTÉM
Zdravotnický systém na Kypru tvoří státní a soukromé instituce. V rámci HNP se výdaje
na zdravotnictví zvýšily ze 4,42 % (2004) na 6,5 % (2014). Státní výdaje tvořily v roce
2014 45,2 % (jedno z nejnižších čísel, průměr v EU je 76,2 %). Privátní sektor naopak
tvořil 54,8 % (oproti průměru v EU 23,8 %).
Na Kypru se nachází 6 hlavních oblastních nemocnic, 1 pediatricko-gynekologická
klinika, 2 menší kliniky, 43 zdravotnických zařízení a 235 center s praktickými 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_814956001493963680&ind=
6732.

9. ZDRAVOTNICKÝ SYSTÉM
9.1

PRINCIPY

VŠEOBECNÝ PLÁN (GESY)
CÍL
Poskytnutí kvalitní zdravotnické péče všem občanům po celý jejich život.
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HODNOTY
A. Hodnoty z hlediska společenské prospěšnosti:
i. Sociální hledisko: Zdravotnické služby zaměřené na lidi a společnost v širším smyslu
s ohledem na jejich potřeby a s ohledem na kolektivní prosperitu, ochranu životního
prostředí, ochranu veřejného zájmu a investování do budoucích generací.
ii. Rovnost v oblasti zdravotní péče: Vytvoření vhodné infrastruktury a systémů pro
zajištění rovného přístupu občanů k zdravotnickým službám a zajištění rovných práv.
iii. Kvalita zdraví: Účinně řídit zdravotnické služby, s přihlédnutím k parametrům
struktury, procesu a výsledku, s cílem poskytnout kvalitní zdravotnické služby, aby bylo
dosaženo co největšího přínosu při nejmenších nákladech pro pacienta.
iv. Zlepšení kvality života s důrazem na prevenci: Zdravotní péče se zaměřením na
poskytování služeb a rozvoj programů prevence nemocí s cílem zlepšit a podpořit
lidské zdraví.

B. Hodnoty z hlediska struktury zdravotní péče:
i. Zdokonalování a vývoj: Organizace práce a rozvoje programů zaměřených na
podporu výzkumu, inovací a nových technologií, rozšiřování vědeckých poznatků v
poskytovaných službách.
ii. Integrita: Vytvoření a zdokonalování mezilidských vztahů založených na principech
uznání, spravedlnosti, proporcionality, dobré víry a diskrétnosti.
iii. Efektivita: Racionální využití dostupných zdrojů (rozpočet, vybavení, infrastruktura,
lidské zdroje) pro optimální poskytování zdravotních služeb občanům.
iv. Profesionalita: Přístup zdravotnických pracovníků, který vyvolává důvěru, s
ohledem na platné zákony a práva občanů.
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v. Respekt: Rozvíjet principy uznání, odpovědnosti, důvěrnosti a souladu se zákony a
předpisy přijetím rozmanitosti jak v komunikaci s kolegy, tak I v komunikaci s klienty a
pacienty.
vi. Týmová práce: Rozvíjet kolektivní práci zaměstnanců na základě interaktivního a
konstruktivního dialogu a spolupráce ve prospěch občanů a společnosti jako celku.
SOUČASNÁ SITUACE
Zdravotní systém Kypru se stále vyvíjí.
Služby jsou poskytovány ve státních a soukromých institucích. Státní výdaje
představují 43 % celkových výdajů na zdravotnictví, což představuje jednu z nejnižších
sazeb v EU. 6,9 % výdajů obyvatel je směrováno do zdravotnictví, což je také velmi
nízké ve srovnání s průměrem EU - 15,8 %. Vlastní příspěvky pacientů činí 49,4 %,
přičemž průměr EU je 14 %.
Veřejný sektor je řízen ministerstvem zdravotnictví, které zodpovídá za zajištění
přístupu ke zdravotnickým službám pro všechny pojištěnce a je financován výhradně
z veřejného rozpočtu. Na Kypru se nachází 6 hlavních oblastních nemocnic, 1
pediatricko-gynekologická klinika, 2 menší kliniky, 43 zdravotnických zařízení a 235
center s praktickými lékaři. Dále Ministerstvo zdravotnictví realizuje plán poskytování
finanční pomoci na zdravotnické služby, které nepatří do veřejného sektoru. V
současné době je rozpočet na veřejné zdravotní služby zatěžován rostoucí poptávkou,
neboť hospodářská krize zintenzivňuje problémy s negativními důsledky pro samotné
obyvatelstvo.
Poskytování soukromých zdravotnických služeb je financováno samotnými pacienty a
dobrovolným zdravotním pojištěním. Zdravotní péči v tomto sektoru zajišťují ziskové
ošetřovatelské domy, kliniky, diagnostická centra, lékárny a nezávislí odborníci pod
dohledem Ministerstva zdravotnictví.
Na základě výše uvedených skutečností, ale i závazků vyplývajících z memoranda,
Ministerstvo zdravotnictví již pokročilo v přípravě a provádění plánu reforem, které se
týkají:
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i. Zavedení národního zdravotního systému.
ii. Autonomie a restrukturalizace veřejných nemocnic a veřejných zdravotních služeb.
iii. Posílení a modernizace “eHealth”.
iv. Restrukturalizace Ministerstva zdravotnictví.
v. Restrukturalizace přidružených organizací.
vi. Reformy v oblasti léčiv.
vii. Revize právních předpisů.
Kromě řízení zdravotnického systému v zemi zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví také
optimální fungování zdravotnických služeb prostřednictvím následujících činností: Koordinace strategické politiky (rozvoj, monitorování a hodnocení). - Organizace a
provoz ředitelství ošetřovatelských služeb. - Posílení evropských a mezinárodních
vztahů. - Modernizace “eHealth”.

VŠEOBECNÝ

PLÁN

(GESY

–

CYPRUS

NHS

–

NÁRODNÍ

ZDRAVOTNICKÝ SYSTÉM – NZS)
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 cíle GESY?
Cílem všeobecného zdravotnického systému (GESY / Cyprus NHS) je navrhnout a
poskytnout moderní a integrovaný zdravotnický systém, který splňuje očekávání
občanů v moderní společnosti.

Jaké jsou základní principy GESY / Cyprus NHS?
GESY je univerzální, integrovaný, a je přístupný všem – je založen na principu
solidarity.
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● Sociální – pokrývá celou populaci bez výjimek, diskriminace a bez ohledu na příjmy
● Solidární – plátce přispívá částkou bez ohledu na to, jaké péče se mu v budoucnu
dostane.
● Integrovaný – systém zdravotní péče pokrývá všechny základní zdravotní služby s
možností účasti všech poskytovatelů jak ze soukromého, tak z veřejného sektoru.
● Přístupný – systém zdravotní péče umožňuje pacientovi vybrat si lékaře/odborníka,
který mu poskytne zdravotní péči.

GESY je řízen prostřednictvím zdravotních pojišťoven.

Kdo jsou pojištěnci GESY?
Všichni občané, kteří mají trvalé bydliště v Kyperské republice a splňují následující
podmínky:
(a) Občané Kypru
(b) Evropané žijící a pracující na Kypru
(c) Cizinci, kteří vyhovují národní legislativě.

PŘÍSPĚVKY
Každý zaměstnanec uhradí 2,65 % z příjmu). Zaměstnavatel pak uhradí 2,9 %. Pokud
je průměrná mzda 1200 €, zaměstnanec zaplatí 31,80 € a zaměstnavatel € 34, 80.
Celkem tedy 66,60 € za zdravotní pojištění.

Spoluúčast pacienta na hrazení zdravotní péče:
Spoluúčast pacienta na hrazení péče je předem určené částka (se stanovením
nejvyšší možné výše). Cílem těchto příspěvků je podporovat zodpovědné využívání,
kontrolovat případné zneužívání a omezovat náklady.
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9.2

ZDRAVÍ, NEMOC, PREVENCE

Poskytované služby:
1. Praktičtí lékaři poskytující ambulantní péči.
2. Odborní lékaři – včetně dlouhodobější péče v lůžkových zařízeních.
3. Laboratorní vyšetření klinická a speciální.
4. Poskytování farmaceutických prostředků a zdravotních pomůcek.
5. Další specializovaná zdravotní péče.
6. Péče sester a porodních asistentek.
7. Odlehčovací péče.
8. Péče ostatních zdravotnických pracovníků.
9. Péče v lůžkových zařízeních.
10. Preventivní dentální péče do 16 let.
11. Rehabilitace včetně poskytování ortopedických pomůcek.
12. Domácí péče.
13. Ambulantní transport.
14.Urgentní péče při nehodách a úrazech.
NZS nezahrnuje psychiatrickou institucionální péči.

https://www.moh.gov.cy
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9.3

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.
Program očkování dětí byl rovněž vytvořen dle epidemiologické situace, úrovně
hygieny,

socio-ekonomických

podmínek

a

mezinárodních

vědeckých

Proočkovanost je u dětí předškolních a školních.

Figure 22. Vaccination coverage for the DTP vaccine in Cyprus, WHO data
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dat.

Figure 23. National Vaccination Program of Cyprus

10. ORGANIZACE SYSTÉMU ZDRAVOTNÍ PÉČE
10.1 PRIMÁRNÍ PÉČE
Primární zdravotní péče:
Cílem je poskytovat efektivní a kontinuální péči. Obsahem je:
i. Plynulý chod zdravotnických zařízení
ii. Léčba a prevence. Pacienti dostávají doporučení k odborným lékařům.
iii. Komunitní péče (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.
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Péče je tedy poskytována ve městských i ve venkovských centrech, centrech pro
matku a dítě, státních školách, domácích školách, věznicích a na letištích.
Zdravý životní styl je podporován ve státních školách v rámci plošné školní péče.
Primární péče ve školách zahrnuje:

I.

Prohlídky dětí v 1. a 4. třídě prvního stupně, v 6. třídě (ev. primě) a v 1. třídě
střední školy.

II.

Každoroční prohlídky dětí – sportovců.

III.

Monitorování dětí, které mají zdravotní problémy (obezita, skolióza, srdeční
vady, závislosti apod.).

IV.

Poskytování potřebného poradenství.

V.

Edukativní činnost, přednášky a programy o adolescenci, škodlivosti
návykových látek, nebezpečí AIDS, zdravé stravě, nutnosti pohybu apod.

VI.

Proočkovanost u studentské populace.

10.2 SPECIALIZOVANÁ PÉČE
Pokud jde o nemocniční zdravotní péči, na Kypru se nachází 6 všeobecných nemocnic
(všeobecná nemocnice v Nicosii, nemocnice Arcibishop Makarios III, nemocnice v
Limassolu, nemocnice v Larnacě, nemocnice v Paphosu, nemocnice Famagusta) a 2
specializované nemocnice (Kyperounta a Polis Chrysochous). Výše uvedené
nemocnice se liší co do velikosti, infrastruktury budov i nabízených služeb.
Všeobecná nemocnice v Nicosii je největší a má jako jediná specializovaná pracoviště
(kardiochirurgie, neurochirurgie apod.).
Podle statistických údajů za rok 2014 bylo hospitalizováno více než 80 000 pacientů,
bylo provedeno 31 500 chirurgických zákroků, 2 100 000 ambulantních úkonů.
Celkový počet lůžek je 1 420 (nižší v porovnání s EU) a jejich obsazenost je vysoká,
více než 97 %, což vede k jejich nedostatku.
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V důsledku ekonomické krize a využívání převážně státních nemocnic jsou dlouhé
čekací listiny pacientů, zejména na odděleních očního lékařství, ortopedie, chirurgie a
neurochirurgie, radiodiagnostického vyšetření – magnetické rezonance a CT.

11. DOMÁCÍ PÉČE
Domácí péče je určena lidem, kteří se nemohou dostavit do zdravotnických center.
Zajišťuje péči a poradenství např. v těchto oblastech:
• Intervence za účelem zajištění léčebné kontinuity s domácími návštěvami.
•Provádění ošetřovatelských procesů na základě pokynů pro kvalitativnější intervence
související s ošetřovatelskou diagnózou a praxí.
•Poradenství v oblasti zdraví, při diabetickém onemocnění apod.
• Vzdělávací a edukativní činnost.
• Poradenství pro pacienty a jejich rodiny, které se týká např. využívání jiných služeb
(sociální péče), nároku na vybavení a pomůcky.

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

12. 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.
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Pohotovostní služby jsou ve všech státních nemocnicích (TAEP) i v ambulantních
centrech. Ordinační hodiny ambulantní péče v nemocnicích jsou od 7:30-15:00.
Pohotovost je v provozu 24 hodin denně.
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.

13. SYSTÉM OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE
Nemocnice a lůžková zařízení se nacházejí:
Všeobecné nemocnice v Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Famagusta, Makarios
nemocnice)
Lůžková zařízení pro duševně nemocné pacienty:
Athalassa nemocnice v Nicosia
Psychiatrická klinika v Nicosia a Limassol
Lůžková zařízení pro děti a mládež s psychiatrickými problémy:
Ambulantní kliniky
Komunitní centrum pro psychiatrické pacienty
Komunitní/domácí péče
Paliativní péče pro onkologické pacienty (PASYKAF / Anticancer)
Předoperační péče
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Vzdělávací programy (Oddělení Ministerstva zdravotnictví)
Školní péče
Zdravotní péče ve věznicích
Systém podpory zdraví
13.1 BAKALÁŘSKÝ TITUL

Zákon o ošetřovatelské péči a porodnictví, 1(Ι) z 2012 Ν. 214 z 1988

Cílem je poskytnutí kvalitní ošetřovatelské péče v těchto oblastech:

• Podpora zdraví a prevence nemocí
• Léčba a rehabilitace

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.
Registrovaná sestra může pak pracovat ve veřejných i soukromých institucích
primární, sekundární i terciální péče.
Po získání titulu mohou absolventi pokračovat v magisterském a doktorandském
studiu.
34

13.2 SPECIFICKÉ OBORY



Zákon o ošetřovatelství a porodní asistenci byl přijat v roce 1988 a upraven po
připojení Kypru k Evropské unii v 2003 a dále v 2012.



Praxe sester/porodních asistentek vyžaduje registraci a licenci (všeobecné,
psychiatrické ošetřovatelství, porodnictví)

Kyperské porodní asistentky jsou vzdělané dle mezinárodních požadavků. Mohou
samostatně poskytovat 87 % z celkové péče, kterou ženy potřebují během těhotenství,
porodu a šestinedělí. Mohou vést porody i následnou péči o matku a dítě.

Figure 24. Newborn care

Figure 25. CYNMA logo

Vzdělávání porodních asistentek vyžaduje čtyřletou všeobecnou část a pak 18 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.Nursing Education in
Cyprus.
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14. SPIRITUÁLNÍ PÉČE
Duchovní péče je definována jako hledání odpovědí na existenční otázky o smyslu
života a vztahu jedince k posvátnému nebo transcendentnímu. Tento vztah může
nebo nemusí zahrnovat příslušnost k určitému náboženství. Studie o spiritualitě se
zaměřují na paliativní péči a péči o pacienty s demencí. Programy péče jsou
koordinované nevládními organizacemi, např. společností proti rakovině.
Spirituální podpora lidí s demencí: sestry se snaží porozumět potřebám starších lidí s
demencí formou verbálního i neverbálního vyjádření.

Figure 26. Meeting of the Minister of Health
with a representative of the Jewish / Israeli community
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15. PRÁVA A POVINNOSTI 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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Péče o postižené:
Zákon 1999 (113 (I) / 1999) se zabývá péčí o děti se speciálními potřebami.
Kypr participuje ve Fondu solidarity pro Úmluvu Organizace spojených národů o
právech osob se zdravotním postižením (UNPRPD) a byl jednou z prvních zemí, které
po jejím založení nabídly částku 5 160 eur. V současné době se na fondu podílí pět
zemí.
Lékařská péče zahrnuje rehabilitaci včetně poskytnutí, údržby a obnovy protetických
a ortopedických pomůcek i domácí lékařské návštěvy.

Odkazy:
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

Figure 27 Logo of the DSIPD
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PŘESHRANIČNÍ ÚMLUVA
Kypr dodržuje směrnici 2011/24 / EU o právech pacientů, kteří mohou obdržet
uhrazené zdravotní ošetření nebo léčbu v zemích EU. Týká se jak zdravotní péče, tak
poskytnutí nutných léků.

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

16. DENNÍ REŽIM V LŮŽKOVÝCH ZAŘÍZENÍCH
Odbor ošetřovatelských služeb Ministerstva zdravotnictví má za cíl zajistit neustálé
zlepšování kvality poskytované ošetřovatelské péče a podporuje následující činnosti:
•

Definice a implementace ošetřovatelství

•

Plánování ve vztahu k potřebám ošetřovatelského personálu

•

Kontrola kvality nabízených služeb

•

Zlepšení pracovních podmínek

•

Studium mezinárodního vývoje v oblasti ošetřovatelského výzkumu a zdraví

•

Shromažďování a sledování potřebných údajů týkajících se personálního
obsazení nemocnic a středisek na venkově

•

Dostatek personálu a racionální distribuce ošetřovatelského personálu

•

Organizace a koordinace probíhajících programů pro celoživotní vzdělávání a
specializované programy

•

Vypracování a revize systému zkoušek v souvislosti se zajištěním nebo
udržováním licence k výkonu povolání ošetřovatelky

•

Spolupráce se státními a soukromými vysokými školami v oblasti ošetřovatelské
výchovy na úrovni vysokoškolského a postgraduálního studia pro potřeby
veřejného a soukromého sektoru
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Figure 28. Nursing care and student bedside clinical training

17. PRACOVNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ
Ministerstvo zdravotnictví připravilo klinické směrnice (KOD) pro primární, sekundární,
terciální péči (CPI CPD / CPD) a laboratorní diagnostiku.
Na Kypru může sestra pracovat buď soukromém a státním sektoru, nebo jako
samostatně výdělečně činná osoba v celém rozsahu ošetřovatelské péče, tj. v
primární, sekundární a terciární zdravotní péči dle kvalifikace. Může také pracovat ve
výzkumných centrech i v ošetřovatelské správě.
Vyhodnocuje, interpretuje a dokumentuje biologické, psychologické, mentální, a
sociální potřeby a zdravotní problémy.
Zdokumentuje ošetřovatelské diagnózy a provádí ošetřovatelskou péči.
Stará se o dodávky léků, logistického vybavení a jiného spotřebního materiálu.
Koordinuje a spolupracuje s celým týmem.
Ošetřovatelství v oblasti duševního zdraví je specializací ošetřovatelství, která
poskytuje péči lidem všech věkových skupin s psychologickými a psychickými
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problémy. Nabízí vzdělávání jednotlivců a rodin s cílem rozvíjet alternativní životní styl
a zlepšit kvalitu života. Zahrnuje tyto oblasti:

i. Nemocnice pro duševně nemocné.
ii. Povinná hospitalizace.
iii. Volitelná hospitalizace.
iv. Kombinovaná centra.
v. Centra komunitního duševního zdraví.
vi. Komunitní ošetřovatelství s domácími návštěvami.
vii. Psychosociální rehabilitační centra.
viii. Rehabilitační centra.
ix. Centra pro léčbu drogové závislosti.
x. Poradenské centrum pro řešení závislostí.
xi. Střediska prevence.
xii. Dětská a adolescentní psychiatrická oddělení.
xiii. Ambulantní kliniky, zdravotní střediska – věznice

18. SPECIFICKÉ OBLASTI ZDRAVOTNICKÉ A
OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

18.1 UMÍRÁNÍ, PALIATIVNÍ PÉČE
Paliativní domácí péče v Kyperské republice je zaměřena na pacienty s rakovinou a
je poskytována dvěma nevládními organizacemi (NGO), které nabízejí bezplatné
služby. Sestry pracující v těchto charitativních organizacích podporují pacienty a
pomáhají rodinám poskytovat potřebnou péči. Hrají zásadní úlohu při zlepšování
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kvality života, využívají holistický přístup při řešení otázek, a pomáhají překonat
potíže, které mohou vzniknout v důsledku bolesti. Podporují osvědčené postupy a
snaží se vzdělávat nejen své pacienty, ale i další zdravotnické pracovníky a širokou
veřejnost ve snaze posílit, chránit a podporovat dobrou paliativní péči.

18.2 EUTANÁZIE
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 až na 10 let."

18.3 SMRT, PITVA
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.
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2. K úmrtí došlo v důsledku epidemiologického onemocnění, přičemž je nutno rychle
najít příčinu smrti.

Figure 29 Morgue

18.4 TĚHOTENSTVÍ A POROD
Kypr má statisticky vysoký počet císařských řezů, které v roce 2015 dosáhly zhruba
57 % ve srovnání s 43 % přirozených porodů. V soukromém sektoru jsou tyto podíly
mnohem vyšší (61 % císařských řezů - 39 % přirozených porodů). Pro srovnání, v
roce 2015 byl poměr 49 % ku 51 %. V průběhu času došlo u císařských řezů k
vzestupnému trendu. WHO na svých webových stránkách uvádí, že "ideální počet” je
10 % až 15 % a císařský řez by měl být prováděn pouze tehdy, je-li to lékařsky
nezbytné, to znamená, že přirozený porod může představovat riziko pro matku nebo
dítě.
(http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/caesareansections/en/).
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Podíl císařských řezů na doporučení lékaře činil v roce 2015 16,4 % (15 % v
soukromém sektoru a 18,9 % ve veřejném sektoru), zatímco 40,5 % (46 % v
soukromém sektoru a 30,2 % ve veřejném sektoru) porodů císařským řezem bylo na
přání matek.

18.5 PÉČE O DÍTĚ
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.

Figure 30. Hospital Archbishop Makarios III
• Pediatrická onkologie
• Pediatrická endokrinologie
• Pediatrická nefrologie
• Infekční onemocnění
• Genetika
• Neonatologie
• Jednotka intenzivní péče
• Dětské psychiatrie
• Pediatrická pulmonární péče
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Speciální placená péče:
Pediatrická neurologie, pediatrická kardiologie, pediatrická chirurgie, chirurgické
výkony a pooperační monitoring, logopedie u dětí a dospělých, fyzioterapie u kojenců
a dětí, akupunktura, klinika talasémie. oftalmologická klinika, endokrinologická klinika,
dietetika, sociální pracovníci.

18.6 POTRAT
Legislativa vychází z článků 167 and 169 A 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.

Změna legislativy:
V únoru 2015 byl předložen návrh Parlamentu, který upravuje stávající rámec trestního
zákoníku, a žádá pozměnění článku 169 A trestního zákoníku o ukončení těhotenství
o právo ženy rozhodovat o této otázce.
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18.7 TRANSFÚZE
Na Kypru je mnoho dárců krve, kteří tak zajišťují soběstačnost v této oblasti.

18.8 TRANSPLANTACE A DÁRCOVSTVÍ ORGÁNŮ
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.
Podle zákona se darování orgánů provádí pouze tehdy, nastala-li mozková smrt.
Vyšetření se provádí dvakrát dvěma lékaři. Jedná se o proces, při kterém je zdravý
orgán převeden z dárce na příjemce.
Na Kypru byla 30. října 1986 provedena první transplantace, a to ledvin. Od roku 1986
bylo provedeno více než tisíc transplantací ledvin, z nichž 1/3 pochází od nežijících
dárců, zbytek od dárců žijících. Transplantují se ledviny, pankreasu (Paracevivalis
Surgery) a rohovka v nemocnici Makarios.
Kypr podepsal smlouvu o spolupráci v této oblasti s Řeckem, Izraelem, Rakouskem a
Spojeným Královstvím.

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:
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•

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.

Odkazy:
www.edqm.eu, www.irodat.org;
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/222C730B732366FEC257BD5003A2F59
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ODKAZY
Úvod:
http://www.who.int/countries/cyp/en/
Systém zdravotnické péče:
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_care_in_Cyprus
http://www.who.int/bulletin/volumes/93/9/14-148742/en/
Financování ve zdravotnictví:
http://www.who.int/bulletin/volumes/93/9/14-148742/en/
Prevence:
http://www.euro.who.int/en/countries/cyprus/publications/health-promotion-and-diseaseprevention-throughout-the-life-course.-the-andorra-statement-2015
Vzdělávání sester:
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/page24_en/page24_en?OpenDocument
Domácí péče:
https://www.moh.gov.cy/Moh/MOH.nsf/All/503A3E27DC42F7C7C2257A9B00269F9D/$fil
e/Andreas%20Xenofontos.pdf
Spirituální péče:
https://anticancersociety.org.cy/en/page/pnevmatiki-stirixi
Legislativa:
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
Pracovníci ve zdravotnictví:
https://www.cyhealthservices.com/
Eutanázie:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3852336/
Potrat:
https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_in_Cyprus
Náhradní péče:
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
Transplantace:
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/page96_en/page96_gr?OpenDocument

48

