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Cyprus is a member 

of the World Health 

Organization and the 

ECDC  



 

Approximately 85% 

of the population is 

entitled to care in the 

public health system 
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SUNDHEDSFAGLIG DEL 

ORGANISATION 

Cyperns sundhedssystem består af den private og offentlige sektor. 

Afhængig af hans / hendes økonomiske indtægt bestemmes hver 

statsborger, hvis han / hun er modtager af sundhedsvæsenet. 

Sundhedsudgifterne i procent af BNP er steget fra 4,42% i 2004 til 6,5% i 

2014 

Sundhedsvæsenet ydes af de seks største regionale plejehjem og 1 (1) 

pædiatrisk / gynækologisk børnehave, to (2) små planteskoler og 44 (43) 

sundhedscentre samt to hundrede og tredive fem centre med rejsegrupper af 

læger. Den private sundhedssektor finansieres af patienterne selv og af 

frivillig sygesikring. Sundhedsvæsenet i denne sektor ydes af profitterende 

hospitaler, poliklinikker, klinikker, diagnosticeringscentre, apoteker og 

uafhængige fagfolk under kontrol, regulering og godkendelse af 

sundhedsministeriet. 

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

80&ind=6732)   . 
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PRIMÆRE SUNDHEDSSYSTEM 

Primær sundhedspleje sigter mod at levere høj kvalitet omfatter følgende: 

1. Sikring af sundhedscentrets funktionsmåde 

2. Tilvejebringelse af sundhedsydelser til behandling, forfremmelse og 

forebyggelse, henvisning til sekundær og tertiær sundhedspleje og 

andre sundhedsydelser som tandpleje og psykiatrisk pleje mv. 

3. Fællesskabsomsorg (besøg på ældrehjem).

 

4. Sundhedsforebyggelses- og promoveringsprogrammer, f.eks. rygning, 

alkohol, ernæring, fysisk aktivitet mv. 

 

Desuden bidrager sygeplejerskerne til almen sygepleje, sygeplejersker i 

forbindelse med sygeplejersker, jordemoder og sundhed til fremme af 

sundhed gennem forebyggende og rehabiliteringsprogrammer i Fællesskabet, 

autonomt og i samarbejde med andre sundhedspersonale. Der er også en 

skolepleje, der dækker alle offentlige skoler. Formålet med skoletjenesten er 

at forbedre sundhedsniveauet (fysisk, mentalt, mentalt og socialt), beskytte 

mod sygdom og fremme en sund livsstil for børn i skolealderen.

 

 

Primary health care is 

the basis of the 

General Health Plan 
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VACCINATIONER 

Programmet for barnevaccinationer og voksen vaccination på Cypern er 

fastlagt af sundhedsministeriet i overensstemmelse med de relevante 

anbefalinger fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og især Udvidet 

Vaccine Program (VVM). 

Børns vaccinationsprogram på Cypern er formet og tilpasses også efter 

epidemiologi af smitsomme sygdomme 

Børn er dækket af vacciner mod smitsomme sygdomme, der kan udgøre en 

alvorlig trussel mod folkesundheden. 

Den seneste revision af vaccinationsordningen blev lavet i 2012. 

 

HJEMME PLEJE: 

Det dækker behovene hos personer, der på grund af fysisk handicap ikke har nem 

adgang til sundhedstjenester med følgende handlinger: 

Interventioner for at sikre hjemmepleje. 

Sundhedsrådgivning, Counseling Diabetes, Sundhedsuddannelse, Interventioner i 

Fælles Eldre Tag, Dagplejecentre, Interkulturel / Rådgivningstjeneste mv. 

Rådgivning / vejledning til patienter og familier for at udnytte andre ydelser og lette dem 

til at sikre de nødvendige ressourcer Direktoratet for plejeydelser – Sundhedsministerie 

T 

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

73631/$file/%CE%9D%CE  
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Vaccinations are 

compulsory for 

children up to 18 

years of age 

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


 

ADGANG TIL SUNDHEDSYDELSER. 

Primary Health Care leveres af 38 Health Centers (Urban og Rural). Disse 

centre er bemandet af sundhedspersonale som læger, sygeplejersker, 

sundhedspersonale og andet supportpersonale. De ydede ydelser 

omfatter lægeundersøgelser, forebyggelses- og sundhedsfremmende 

programmer og afsløring og tidlige diagnoseprogrammer som 

skolehygiejne, vaccinationer og pleje i samfundet. 

Emergency Health Care leveres til alle offentlige sygehuse fra akut- og 

nødsituationer (TAEP) og præhospitalhospitalet fra ambulancetjenesten, 

der enten er baseret på offentlige sygehuse eller ambulerende stationer. 

Ambulancetjenesten er i spidsen for at give alle borgere øjeblikkelig 

præhospitals sundhedspleje. 

Med hensyn til Hospital Health Care leveres disse ydelser af 6 generelle 

sygehuse 

Det samlede antal sygehuse er 1.420 (lavere i forhold til EU-

gennemsnittet), og deres fuldstændighed er høj nok og overstiger 97%, 

hvilket resulterer i mangel på senge. 

Poliklinikker på offentlige hospitaler arbejder fra kl. 7:30 om morgenen til 3 

om eftermiddagen. Førstehjælpsafdelingen arbejder 24 timer i døgnet. 
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Primary health care 

concerns centers of 

rural and urban 

health with an 

emphasis on the 

prevention and 

promotion of public 

health. 



 

I førstehjælpsafsnittet kan alle borgere af uafhængig løn kræve en tjeneste, 

der betaler 10 euro gebyret. For et besøg hos en praktiserende læge betaler 

de 3 euro og en specialitet på 6 euro. 

Sundhedscentrene og strukturen i samfundssygeplejen arbejder også fra 

7:30 om morgenen til 3 om eftermiddagen. 

Skolepleje- og vaccinationsafdelingen er gratis. 

 

OMSORG FOR GRAVIDE 

Vores jordemoder er videnskabeligt uddannet, uddannet og arbejder på 

internationale standarder. De kan tilbyde fødselspleje med fingerfærdighed, 

forståelse og kærlighed til 87% af den grundlæggende pleje, som kvinder 

har brug for under graviditet, fødsel og spædbørn med deres nyfødte. 

Cypern har meget høje kejsersnitt, der nåede ca. 57% i 2015 sammenlignet 

med 43% for normale fødselsrater. 

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

has some of the highest 

cesarean section rates 

in Europe 

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


 

OMSORG FOR PERSONER MED HANDICAP 

 Uddannelsen til børn med særlige behovslov fra 1999 (113 (I) / 1999) udover at 

identificere og vurdere børn med særlige behov udarbejder udvikling af et 

personlig uddannelsesprogram for hvert barn med særlige behov. 

 

Den lægehjælp, der tilbydes, omfatter medicinsk rehabilitering, herunder indkøb, 

vedligeholdelse og fornyelse af proteser og ortopædiske artikler, 

hjemmehospitale besøg i undtagelsestilfælde til redning af livet eller forebyggelse 

af alvorlig handicap. 

 

Medicinske tjenester og sundhedsvæsenet – Sundhedsministeriet 

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

685?OpenDocument 

 

 

BEHANDLING PÅ TVÆRS AF GRÆNSER 

Cypern følger direktiv 2011/24 / EU om patienters rettigheder i 

grænseoverskridende sundhedsydelser, og fastsætter betingelserne for, at 

patienten kan rejse til et andet EU-land for at modtage lægebehandling og 

refusion af omkostningerne. 

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

 

Cyprus has been 

implementing, since 

2013, a holistic ICF 

based disability 

assessment plan 
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http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/0/0EBEB2C390440DD34225798800332685?OpenDocument
http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/0/0EBEB2C390440DD34225798800332685?OpenDocument
https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy_en


 

PATIENT RETTIGHEDER 

For at respektere rettighederne blev loven om registrering og beskyttelse af 

patientrettigheder fra 2004 (1 (I) / 2005) vedtaget. 

 

Rettigheder 

Ret til adgang til lige sundhedsydelser og ikke-diskriminerende behandling 

Sundhedspleje i tilfælde af akut nødsituation eller alvorlig nødsituation inden 

for en rimelig frist 

Ret til information 

Patientens ret til samtykke fra patienten og hvor det er umuligt at tage, kan 

sundhedsvæsenet indført som en nødsituation kun gives, hvis det anses for 

at være til gavn for patienten, er i overensstemmelse med hans eller hendes 

bedste interesse og tager højde for eventuelle tidligere udtrykte ønsker 

Observation af fortrolighed 

Beskyttelse af patientens beskyttelse 

Ret til information og adgang til patientspecifikke oplysninger 

 

Patient Rettigheds medarbejder på statslige hospitaler. 

Hvert statshospital har en Patient Rights Officer, der yder råd og assistance 

til patienter med henblik på at beskytte rettigheder, håndterer patientklager 

og henviser til Klagenævnet for Patienters Klager, Guider og informerer 

hospitalspersonale om patienters rettigheder 
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In the Republic of 

Cyprus there is a 

minimum wage and 

a minimum 

guaranteed 

income. 
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SYGEPLEJE SYSTEMET PÅ CYPERN.  

SYGEPLEJEPROFESSIONENS PLACERING PÅ 

CYPERN 

Sundhedsministeriet har i samarbejde med Sundhedsforsikringsorganisationen 

(OAS) etableret kliniske retningslinjer (KOD) kliniske veje (Primary, Secondary 

and Tertiary Centers) sundhedspleje) og laboratoriealgoritmer 

 

MENTAL SUNDHED 

Psykisk sygepleje er specialitet i sygepleje, der giver pleje til mennesker i alle 

aldre med psykiske og psykiatriske problemer. Det er multidimensionalt og 

tilbydes med meget specialiserede interventioner som psyko-

uddannelsesmæssige metoder, socio-terapeutiske interventioner, psykosociale 

indgreb til psykosocial rehabilitering og uddannelse af enkeltpersoner og 

familier til at udvikle alternative livsstil og forbedre deres livskvalitet. Pleje af 

mental sundhedspleje ydes gennem sektorielle tjenester og dækker en lang 

række ydelser inden for primær, sekundær og tertiær pleje 

 

PLEJE OG OMSORGSSYSTEMER PÅ CYPERN 

De sygeplejesystemer, der er tilgængelige på Cypern, er: 

 patient plejeordninger dækker hele Cypern 

 patient mental sundhedssystemer for hele Cypern. 

Mental health in 

Cyprus is covered 

by doctors, nurses 

and psychologists 

and is provided at 

secondary level 

only in the public 

sector. 

 
 

 

 



 

OMSORG FOR BØRN 

På Makarios Hospital er følgende ydelser til rådighed for børn: 

 

1) Primær lægeundersøgelse i pædiatriske patologiske hændelser dagligt 

op til 15 år. 

2) sekundær lægeundersøgelse i pædiatriks subspecialiteter: 

Udviklingsovervågning og ansvar for vaccinationsprogrammet i henhold til 

Sundhedsministeriet ydes af vaccinationsafdelingen på Makarios Hospital i 

Sundhedsministeriet og af sundhedsbesøgende i skoler inden for skolepleje
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Pediatric 

monitoring and 

vaccinations up to 

18 years of age 

are provided to 

the entire 

population 
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Autopsy is required 

in any case of 

sudden or violent 

death 

LOVGIVNING I FORHOLD TIL OBDUKTION.  

Kriminalforskerloven, ΚΕΦ.153ΑΝΑΚ.307, 171 (I) / 2011, 13 (I) / 2017. 

Obduktionen udføres i følgende tilfælde: 

Når der er behov for at bruge organer til at redde liv eller helbrede en (inden for 

begrænsningerne ovenfor). Når dødsårsagen er uklar, og der er et medicinsk 

behov for at bestemme dødsårsagen. 

Når der er en grund til at tro på, at dødsårsagen skyldtes en unaturlig 

begivenhed - forsømmelse, forsømmelse og skaldet spil. 

Når personen døde i fængsel eller anholdelse, i et psykiatrisk hospital eller i en 

institution for handicappede. 

Obduktion kan bestilles af familiemedlemmer, læger, politibetjente eller 

advokatadvokaten. 

Udfører obduktion uden samtykke: 

I to ekstraordinære tilfælde kan en obduktion ske uden samtykke fra en afdød 

person: 

1. Med henblik på organdonation for at redde liv i krigstid eller i tilfælde af flere 

ofre. 

2. Hvis døden skyldes en epidemi eller en sygdom, der kan bringe offentligheden 

i fare, og det er nødvendigt at finde dødsårsagen.

 

 

 

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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ORGAN DONATION – TRANSPLANTATIONER 

Den nuværende Cypern-lovgivning om organdonation og transplantation omfatter 

bestemmelser om karakterisering, donation, fjernelse, bevarelse, transport, 

transplantation og kontrol af organer til transplantation. 

Cypernlovgivningen er harmoniseret med Europa-Parlamentets og Det Europæiske 

Råds direktiv 2010/53 / EU om standarder for kvalitet og sikkerhed af menneskelige 

organer til transplantation for at sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers 

sundhed. Et samarbejdsmemorandum om transplantation er blevet underskrevet med 

Grækenland, Israel, Østrig og Det Forenede Kongerige. 

 

 

DONATIONS TILSAGN 

Fjernelse af et organ fra en levende donor er kun tilladt efter EU's frie, specifikke og 

skriftlige samtykke. Par. (I), nr. 4349, 27.7.2012 127 (I) / 2012 af den potentielle 

levende donor, som er i stand til samtykke. Flytning fra en person, der ikke kan 

godkende i henhold til stk. 2, kan godkendes af Transplantation Board, da følgende 

betingelser er opfyldt kumulativt: 

Both the Church of 

Cyprus and other 

dominant doctrines 

officially support 

transplants 

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


Hvis den potentielle kadaver giver ikke udtrykker hans eller hendes samtykke 

eller afslag, skal organerne fjernes, hvis den autoriserede repræsentant for en 

potentiel kadaver giver 

Fjernelse af organer er tilladt efter døden, selvom visse organers funktioner 

bevares ved kunstige midler. 

Fjernelse af organer fra cadaveric donor er forbudt, hvis der er en erklæret in 

vivo modsatte vil af afdøde. 

Hvis der er grund til at mistanke om, at det kan være nødvendigt at foretage 

en moralsk undersøgelse eller nekrops på liget, skal der høres med EU. Par. 

(I), nr. 4349, 27.7.2012 127 (I) / 2012 den patologiske statsspecifikke 

eksaminator for at afklare, om han skulle være til stede i 

orgelfjernelsesprocessen. 

Denne lov finder ikke anvendelse 

(a) blodtagning eller transfusion 

(b) embryotransplantation 

c) fjernelse og transplantation af humane reproduktionsorganer 

d) brug af æg og sæd 

(e) autotransplantater 

f) indkøb af væv og transplantation 

g) organtransplantation af animalsk oprindelse 

 

FORTROLIGHED I FORHOLD TIL TRANSPLANTATION 

Alle medlemmer af Transplantationsrådet behandler som fortrolige spørgsmål, der 

rejses eller drøftes i ethvert møde eller andet arbejde i Rådet og i hver EU. Par. (I), 

nr. 4349, 27.7.2012 127 (Ι) / 2012 skriftlige eller mundtlige oplysninger, som de vidste. 

 

www.edqm.eu, 

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

2257BD5003A2F59 
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The kidney and 

pancreatic 

transplantation Clinic, 

the national 

histocompatibility 

center and the 

transplant coordinator 

are based in Nicosia 

General Hospital 

http://www.edqm.eu/
http://www.irodat.org/
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/222C730B732366FEC2257BD5003A2F59
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/222C730B732366FEC2257BD5003A2F59


ABORT 

Der er en specifik retlig ramme for abort på Cypern, som er gældende, 

håndhæves og følger af straffelovens artikel 167 og 169 A, der henvises til 

under overskriften »Criminal Offenses Against Morals«, at bemærke, at 

"disse artikler giver mulighed for et forbud mod abortforsøg, da en person, 

der forsøger abortforsøg, er skyldig i forbrydelse og er udsat for fængsel i op 

til 14 år " 

På Cypern er aborter tilladt efter lov, hvis certifikater udbetales af 2 læger, 

der attesterer at: 

• Der er en alvorlig risiko for moderens fysiske og mentale sundhed 

• Der er en medicinsk diagnose, at barnet ved fødslen vil lide af en alvorlig 

handicap eller en uhelbredelig sygdom, og når embryoet er et produkt af 

voldtægt eller incest. 

• Der er ingen statistiske data om abort på Cypern 

Aktiv dødshjælp. Siden vedtagelsen af Cypern-straffeloven i 1929, kapitel 

154, indtil oktober 1982 blev forsøgdet mod selvmord betragtet som en 

misdemeanor. I detaljer hedder det i artikel 218: "Den, som bevidst overtaler 

en anden person til at begå selvmord, hvad enten han er begået eller 

forsøgt, og som hjælper i hans / hendes liv, er skyldig i forbrydelse og er 

omfattet af ti års fængsel." 
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Because of the high 

religiosity in Cyprus, 

the number of 

abortions is generally 

low. 



SYGEPLEJE UNDERVISNING PÅ CYPERN 
Et fireårigt program, der fører til en sygepleje og en generel 

sygeplejeuddannelse, leveres af fire universiteter på Cypern, et offentligt 

teknologisk universitet på Cypern og tre private universiteter, det 

europæiske universitet på Cypern, Frederick University og Nicosia 

Universitet. 

Plejeprogrammer harmoniseres fuldt ud med det europæiske direktiv, der 

dækker 4.600 træningstimer, hvoraf ca. 2.300 timers teori og de 

resterende 2.300 timers klinisk praksis 

 
PRAKSIS OMRÅDER  
Nursing kandidater kan arbejde som plejepersonale på institutionerne 

plejeinstitutioner af primær, sekundær og tertiær pleje i den offentlige eller 

private sektor. 

 
JORDMODER UDDANNELSE  
På Cypern omfatter jordemoderuddannelsen 4 års generel sygepleje og 

derefter følge et 18-måneders program eller et toårigt program i 

overensstemmelse med EU-direktivet med 1530 timers klinisk praksis og 

en specifik implementering af 40 leverancer. Der er sådanne programmer 

på Cypern University of Technology og Det Europæiske Universitet på 

Cypern. 
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Exercise of midwifery or 

nursing requires 

registration in the 

corresponding registry 



 

NYT SUNDHEDSSYSTEM PÅ CYPERN 

 

VISION 

Kvalitetshelsetjenester for alle borgere og hele deres liv. 

 

GENEREL SUNDHEDSPLAN (GESY) 

GESY er en uafhængig og selvstændig social sikringsfond med bidrag og / eller 

anden indkomst, der skal kanaliseres som kompensation til sundhedsudbydere 

(læger, sygeplejersker, klinikker, apotekere, plejehjem osv.) Til at yde 

sundhedsydelser til borgerne i Republikken Cypern. Lancering af det nationale 

sundhedssystem den 01/01/2019. 

 

HVAD ER DE BASALE PRINCIPPER I  GESY? 

GESY er designet til at være universel, social, solidarisk, integreret og tilgængelig. 

GESY-ledelsen er ansvarlig for sundhedsforsikringsorganisationen. 

Hvem er GESY-støttemodtagerne? 

GESY's begunstigede 

a) cypriotiske borgere 

b) europæiske borgere, der er bosiddende og arbejder eller har erhvervet ret til 

permanent bopæl 

c) Tredjelandsstatsborgere, der opfylder kravene i national ret. 

d) dem, der er afhængige af ovenstående. 

 

BIDRAG/FINANSIERING 

Procentdelen for hver medarbejder, det vil sige at han vil betale til GAS-kasseren, 

vil være 2,65% (på hans indkomst). Hans arbejdsgiver skal betale 2,9%. 

https://www.moh.gov.cy 
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Cyprus is the last 

country of the EU 

without a national 

health system, a 

weakness that will be 

eliminated with the 

introduction of GESY 

from 1/1/2019 

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

