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PART MEDICA 
 

ORGANIZACIÓ 

El sistema de salut de Xipre està compost pels sectors públic i privat. 

Depenent dels seus guanys financeres, es determina a cada ciutadà si ell / 

ella és un beneficiari dels serveis de salut pública. 

La despesa en salut com a percentatge del PIB ha augmentat del 4,42% el 

2004 al 6,5% el 2014. 

Els serveis de salut són proporcionats pels sis principals llars d'avis regionals 

i un (1) viver pediàtric / ginecològic, dos (2) petits vivers i quaranta-tres (43) 

centres de salut, així com 235 - Centres amb grups itinerants de doctors El 

sector privat de la salut està finançat pels propis pacients i per una 

assegurança de salut voluntari. Els serveis de salut en aquest sector són 

proporcionats per hospitals, policlínicos, clíniques, centres de diagnòstic, 

farmàcies i professionals independents amb fins de lucre sota el control, 

regulació i llicència del Ministeri de Salut. 

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

80&ind=6732)   . 
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PRIMERS AUXILIS 

L'atenció primària de salut té com a objectiu proporcionar alta qualitat 

inclouen el següent: 

jo. Assegurar el bon funcionament dels centres de salut 

ii. Prestació de serveis d'atenció mèdica per al tractament, promoció i 

prevenció, derivació a l'atenció mèdica secundària i terciària i altres serveis 

de salut, com l'atenció odontològica i psiquiàtrica, etc. 

iii. Cura comunitari (visites a llars de gent gran).

 

iv. Programes de Prevenció i Promoció de la Salut, pàg. fumar, alcohol, 

nutrició, activitat física, etc. 

A més, com a part de la prestació de serveis d'infermeria, les infermeres 

d'infermeria general, infermeria comunitària, llevadores i visitants de salut 

contribueixen a la promoció de la salut mitjançant programes preventius i de 

rehabilitació a la comunitat, de manera autònoma i en col·laboració amb altres 

professionals de la salut. També hi ha un servei d'infermeria escolar que 

cobreix totes les escoles públiques. L'objectiu del Servei Escolar és millorar el 

nivell de salut (física, mental, mental i social), protegir contra les malalties i 

promoure l'estil de vida saludable dels nens en edat escolar.
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VACUNACIONS 

El Ministeri de Salut determina la Política per al Programa de Vacunes i 

Vacunació d'Adults a Xipre, seguint les recomanacions pertinents de 

l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i, en particular, el Programa de 

vacunació estesa (EIA). 

El Programa de Vacunació Infantil a Xipre s'adapta i adapta segons 

l'epidemiologia de les malalties infeccioses 

Els nens estan coberts amb vacunes contra malalties contagioses que poden 

representar una amenaça greu per a la salut pública. 

L'última Revisió de l'Esquema de Vacunació es va realitzar en 2012.

 

Cures a la llar: 

Cobreix les necessitats de les persones que, a causa d'una discapacitat 

física, no tenen fàcil accés als serveis de salut amb les següents accions: 

Intervencions per garantir la cura a la llar. 

Conselleria en Salut, Conselleria Diabetis, Educació per a la Salut, 

Intervencions en Sostres Majors Comunitaris, Centres de Cura Diürn, Servei 

Intercultural / de Conselleria, etc. 

Assessorament / orientació perquè els pacients i les famílies aprofitin altres 

serveis i els facilitin per assegurar els recursos necessaris Direcció de Serveis 

d'Infermeria - Ministeri de Salut. 

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

73631/$file/%CE%9D%CE  
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DISPONIBILITAT DE SERVEIS DE SALUT 

L'atenció primària de salut és brindada per 38 centres de salut (urbans i 

rurals). Aquests centres compten amb professionals de la salut, com 

metges, infermeres, visitants de salut i altre personal de suport. Els 

serveis que ofereix inclouen exàmens mèdics, programes de prevenció i 

promoció de la salut i programes de detecció i diagnòstic d'hora, com 

higiene escolar, vacunació i infermeria comunitària. 

Es proporciona Atenció Mèdica d'Emergència a tots els Hospitals Públics 

dels Departaments d'Emergència i Emergència (TAEP) i Atenció Mèdica 

Prehospitalària del Servei d'Ambulància, ja sigui en hospitals públics o 

Estacions Ambulatòries. 

El Servei d'Ambulància està a l'avantguarda de proporcionar atenció 

mèdica prehospitalària immediata a tots els ciutadans. 

Pel que fa a l'atenció mèdica hospitalària, aquests serveis són proveïts 

per 6 hospitals generals 

El nombre total de Llits d'Infermeria Pública és de 1.420 (menor en 

proporció a la mitjana de la UE) i la seva integritat és prou alta, superant 

el 97%, el que resulta en una escassetat de llits. 

Les clíniques ambulatòries en els hospitals públics funcionen des de les 

7:30 del matí fins a les 3 de la tarda. El departament de primers auxilis 

treballa les 24 hores del dia.
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A la secció de primers auxilis, tots els ciutadans amb sou independent poden 

sol·licitar un servei, pagant la tarifa de 10 euros. Per a una visita a un metge 

general paguen 3 euros i una especialitat de 6 euros. 

Els centres de salut i l'estructura d'infermeria comunitària també funcionen 

des de les 7:30 del matí fins a les 3 de la tarda. 

El departament d'infermeria i vacunació de l'escola és gratuït. 

 

CURES DE LA MATERNITAT 

 

Les nostres llevadores estan científicament capacitades, capacitades i 

treballant en estàndards internacionals. Poden proporcionar atenció 

obstètrica amb destresa, comprensió i amor per al 87% de l'atenció bàsica 

que les dones necessiten durant l'embaràs, el part i els nadons amb els seus 

nounats. 

Xipre té taxes molt altes de cesàries, que van arribar al voltant del 57% el 

2015 en comparació amb el 43% de les taxes de natalitat normals. 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/caesareansections/en/ 
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CURES DE LES PERSONES AMBN DISCAPACITATS 

 

La Llei d'Educació i Capacitació per a Nens amb Necessitats Especials de 1999 

(113 (I) / 1999) proporciona, a més d'identificar i avaluar els nens amb 

necessitats especials, el desenvolupament d'un programa educatiu 

personalitzat per a cada nen amb necessitats especials. 

 

L'atenció mèdica brindada inclou la rehabilitació mèdica, inclosa l'adquisició, el 

manteniment i la renovació d'articles protèsics i ortopèdics, visites mèdiques a 

domicili en casos excepcionals per rescatar vides o per prevenir discapacitats 

greus. 

 

Serveis mèdics i serveis de salut pública - Ministeri de Salut  

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

685?OpenDocument 

 

 

TRACTAIENT TRANSFRONTERER 

 

Xipre segueix la Directiva 2011/24 / UE sobre els drets dels pacients en l'assistència 

sanitària transfronterera estableix les condicions en què el pacient pot viatjar a un altre 

país de la UE per rebre tractament mèdic i el reemborsament dels costos. 

 

https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy_en 
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DRETS DEL PACIENT 

 

Per respectar els drets, es va promulgar la Llei de registre i protecció dels 

drets dels pacients de 2004 (1 (I) / 2005). 

 

drets 

 

Dret d'accés per a l'atenció de la salut i tractament no discriminatori 

Atenció mèdica en cas d'una emergència mèdica d'emergència o una 

emergència greu dins d'un temps raonable 

Dret d'informació 

El dret de consentiment del pacient i on sigui impossible prendre-ho, 

l'atenció mèdica imposada com una emergència només es brindarà si es 

considera que beneficia el pacient, està d'acord amb el seu interès superior 

i té en compte qualsevol desig prèviament expressat 

Observació de confidencialitat 

Protecció de privacitat del pacient 

Dret a la informació i accés a la informació específica del pacient 

 

Oficials de drets del pacient en hospitals estatals 

Cada State Hospital té un Oficial de Drets del Pacient que brinda 

assessorament i assistència als pacients per tal de salvaguardar els drets, 

maneja les queixes dels pacients i fa referència al Comitè de Queixes per 

Queixes de Pacients, guies i informa al personal de l' hospital sobre els 

drets dels pacients
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SISTEMA DE CURA D'INFERMERIA A XIPRE 

L'POSICIÓ DE LA PROFESSIÓ D'INFERMERIA A XIPRE 

 

El Ministeri de Salut, en cooperació amb l'Organització de l'Assegurança de 

Salut (OEA), ha establert les vies clíniques (KOD) clíniques (centres d'atenció 

primària, secundària i terciària) i els algoritmes de laboratori. 

 

SALUT MENTAL 

 

Infermeria en Salut Mental és l'especialitat d'Infermeria que ofereix atenció a 

persones de totes les edats amb problemes psicològics i psiquiàtrics. És 

multidimensional i s'ofereix amb intervencions molt especialitzades, com 

mètodes psicoeducatius, intervencions soci terapèutiques, intervencions 

psicosocials per a la rehabilitació psicosocial i l'educació d'individus i famílies 

per desenvolupar estils de vida alternatius i millorar la seva qualitat de vida. 

L'atenció d'infermeria en salut mental es brinda a través de serveis sectorials i 

abasta una àmplia gamma de serveis en el context de l'atenció primària, 

secundària i terciària 

 

SISTEMES DE CURA D'INFERMERIA A XIPRE 

 

Els sistemes de cura d'infermeria disponibles a Xipre són: 

Sistemes de cura d'infermeria per a pacients internats que cobreixen la totalitat 

de Xipre 

Sistemes d'atenció de salut mental per a pacients internats en tot Xipre. 

 
 

 

 



 

CURA DE LA SALUT DELS NENS 

 

En Makarios Hospital, els següents serveis es proporcionen als nens: 

 

1) Examen mèdic primari en esdeveniments patològics pediàtrics diaris fins 

a l'edat de 15 anys. 

2) Examen mèdic secundari en les subespecialitats de pediatria: 

El departament de vacunació de l'Hospital de Makarios del Ministeri de 

Salut i el visitant de la salut a les escoles en l'àmbit del servei d'infermeria 

de l'escola supervisen el desenvolupament i la responsabilitat del programa 

de vacunació segons el Ministeri de Salut.
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MARC LEGISLATIU DE AUTÒPSIA 

 

La Llei d'investigació criminal, §.153ΑΝΑΚ.307, 171 (I) / 2011, 13 (I) / 

2017. L'autòpsia es porta a terme en els següents casos: 

Quan hi ha la necessitat d'usar òrgans per salvar vides o curar a un (dins 

de les limitacions anteriors). Quan la causa de la mort no està clara i hi ha 

una necessitat mèdica de determinar la causa de la mort. 

Quan hi ha una raó per creure que la causa de la mort va ser deguda a un 

esdeveniment no natural: negligència, negligència i joc calb. 

Quan l'individu va morir mentre va estar a la presó o arrestat, en un 

hospital psiquiàtric o en una institució per a persones amb discapacitats. 

L'autòpsia pot ser ordenada per membres de la família, metges, oficials 

de policia o el fiscal general. 

Realitzant l'autòpsia sense consentiment: 

En dues circumstàncies excepcionals, una autòpsia pot realitzar-se sense 

el consentiment d'una persona morta: 

1. Amb el propòsit de la donació d'òrgans, per salvar vides, en temps de 

guerra o en cas de múltiples víctimes. 

2. Si la mort es deu a una epidèmia o una malaltia que pot posar en perill 

al públic i cal trobar la causa de la mort com una qüestió d'urgència.

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEyf2sxdjbAhWLBZoKHUvbB-YQjRx6BAgBEAU&url=https://deathpenaltynews.blogspot.com/2009/09/with-little-oversight-in-texas.html&psig=AOvVaw2_5ktOXZ_oLSXXxXgjdCtq&ust=1529250793011120
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DONACIÓ D'ÒRGANS - TRASPLANTAMENT 

 

La legislació actual de Xipre sobre donació i trasplantament d'òrgans inclou 

disposicions per a la caracterització, donació, extracció, preservació, 

transport, trasplantament i control d'òrgans destinats al trasplantament. 

La legislació de Xipre està harmonitzada amb la corresponent Directiva 

2010/53 / UE del Parlament Europeu i del Consell Europeu sobre normes de 

qualitat i seguretat dels òrgans humans per a trasplantaments, per tal de 

garantir un alt nivell de protecció de la salut humana. S'ha signat un 

Memoràndum de cooperació sobre trasplantaments amb Grècia, Israel, 

Àustria i el Regne Unit.

 

 

CONSENTIMENT DE DONACIÓ 

 

L'eliminació d'un òrgan d'un donant viu només es permet després del 

consentiment lliure, específic i per escrit de la UE. Parell. (I), no. 4349, 

2012.07.27 127 (I) / 2012 del possible donant viu, que és capaç de donar el 

seu consentiment. L'eliminació d'una persona que no pot donar el seu 

consentiment de conformitat amb el paràgraf (2) pot ser autoritzada per la 

Junta de Trasplantaments, ja que les condicions es compleixen de forma 

acumulativa: 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj39KPnxdjbAhVlLZoKHSpLBJYQjRx6BAgBEAU&url=http://english.cyprustimes.com/2017/06/20/cyprus-and-israel-sign-mou-in-the-field-of-joint-paired-exchange-of-kidney-transplant/&psig=AOvVaw3RJBUjCtriZ3d0nAP4-EZL&ust=1529250926913568


Si el possible donant de cadàver no va expressar el seu consentiment o 

rebuig, l'extracció d'òrgans es durà a terme si el representant autoritzat d'un 

possible donant de cadàver 

Es permet l'extracció d'òrgans després de la mort, fins i tot si les funcions de 

certs òrgans es preserven per mitjans artificials. 

L'eliminació d'òrgans del donant cadavèric està prohibida si es declara una 

voluntat oposada in vivo del mort. 

Si hi ha motius per sospitar que pot ser necessari dur a terme una 

investigació moral o una autòpsia al cadàver, ha d'haver consulta amb la UE. 

Parell. (I), no. 4349, 2012.07.27 127 (I) / 2012 l'examinador d'estat patòleg 

en servei per aclarir si hauria d'estar present en el procés d'eliminació 

d'òrgans. 

Aquesta llei no s'aplica 

(A) la presa o transfusió de sang; 

(B) trasplantament d'embrions; 

(C) l'extracció i el trasplantament d'òrgans reproductors humans; 

(D) l'ús d'òvuls i semen; 

(I) autotrasplantaments; 

(F) adquisició i trasplantament de teixit; 

(G) trasplantament d'òrgans d'origen animal 

 

CONFIDENCIALITAT DE LES TRASPLANTAMENTS 

 

Tots els membres del Consell de Trasplantament manegen de manera 

confidencial qualsevol assumpte plantejat o discutit en qualsevol reunió o un 

altre treball del Consell i de cada UE. Parell. (I), no. 4349, 2012.07.27 127 (Ι) 

/ 2012 informació escrita o oral que van arribar al seu coneixement. 

www.edqm.eu, 

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

2257BD5003A2F59 
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AVORTAMENTS 

 

Hi ha un marc jurídic específic per als segrestos a Xipre, que està en vigor, 

s'aplica i es deriva dels articles 167 i 169 A del Codi Penal, que s'esmenten 

sota el títol "Delictes contra la moral", per assenyalar que "aquests articles 

preveure la prohibició de l'intent d'avortament, ja que una persona que se 

sotmet a un intent d'avortament és culpable d'un delicte greu i està subjecta 

a una pena de presó de fins a 14 anys ". 

A Xipre, els avortaments estan permesos per la llei si els certificats són 

pagats per 2 metges que certifiquen que: 

• Hi ha un greu risc per a la salut física i mental de la mare 

• Hi ha un diagnòstic mèdic que el nen en néixer patirà una discapacitat 

greu o una malaltia incurable i quan l'embrió sigui producte d'una violació o 

incest. 

• No hi ha dades estadístiques sobre el tema de l'avortament a Xipre 

Eutanàsia. Des de l'adopció del Codi Penal de Xipre el 1929, Capítol 154, 

fins a octubre de 1982, l'intent de suïcidi es va considerar un delicte menor. 

En detall, l'article 218 estableix: "El que persuadeix deliberadament a una 

altra persona per suïcidar-se, ja sigui comès o intentat, i que ajuda durant la 

seva vida és culpable de delicte greu i està subjecte a deu anys de presó". 
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EDUCACIÓ D'INFERMERIA A XIPRE 

 

Quatre universitats de Xipre, una universitat de Tecnologia Pública de 

Xipre i tres universitats Privades, la Universitat Europea de Xipre, la 

Universitat de Frederick i la Universitat de Nicòsia ofereixen un programa 

de quatre anys de Llicenciatura en Infermeria i Llicenciatura en Infermeria 

General. 

Els programes d'infermeria estan més plenament harmonitzats amb la 

Directiva europea que abasta 4.600 hores de formació, de les quals 

aproximadament 2.300 hores de teoria i les 2.300 hores restants de 

pràctica clínica 

 

Camps de pràctica 

 

Els graduats d'infermeria poden treballar com a personal d'infermeria en 

les institucions d'Infermeria Institució d'Atenció Primària, Secundària i 

Terciària en el sector públic o privat. 

 

EDUCACIÓ DE LES MATRIUS 

 

A Xipre, l'educació de llevadores inclou 4 anys d'Infermeria general i 

després segueix un programa de 18 mesos o un programa de dos anys 

d'acord amb la Directiva Europea amb 1530 hores de pràctica clínica i 

una implementació específica de 40 entregues. Hi ha programes d'aquest 

tipus a la Universitat Tecnològica de Xipre ia la Universitat Europea de 

Xipre. 
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EL NOU SISTEMA DE SALUT EN XIPRE 

 

VISIÓ 

 

Serveis de salut de qualitat per a tots els ciutadans i per tota la vida. 

 

PLA GENERAL DE SALUT (GESY) 

 

GESY és un fons de seguretat social independent i autònom amb 

contribucions i / o altres ingressos que es canalitzarà com a compensació 

als proveïdors d'atenció mèdica (metges, infermeres, clíniques, 

farmacèutics, llars d'avis, etc.) per proporcionar serveis d'atenció mèdica 

als ciutadans de la regió. República de Xipre. Llançament del sistema 

nacional de salut el 2019.01.01 

. 

Quins són els principis bàsics que regeixen a GESY? 

El GESY està dissenyat per a ser universal, social, solidari, integrat i 

accessible. 

L'administració de GESY és responsabilitat de l'Organització de 

l'Assegurança de Salut. 

Qui són els beneficiaris de GESY? 

Beneficiaris del GESY 

a) ciutadans xipriotes, 

(B) Ciutadans europeus que resideixen i treballen o han adquirit el dret de 

residència permanent. 

(C) Ciutadans de tercers països que compleixen amb els requisits de la 

legislació nacional. 

(D) Aquells dependents de l'anterior. 

 

CONTRIBUCIONS 

 

El percentatge per a cada empleat, és a dir, que pagarà al caixer del GAS, 

serà del 2,65% (sobre els seus ingressos). El seu ocupador haurà de 

pagar 2.9%. 

https://www.moh.gov.cy 
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