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Ο αρμόδιος φορέας για το Εθνικό Πρό-
γραμμα Εμβολιασμών είναι το Υπουργείο 
Υγείας και πιο συγκεκριμένα οι Ιατρικές 
Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. 
Ο δημόσιος τομέας προσφέρει δωρεάν 
εμβολιασμό σε όλα τα παιδιά. Ο δωρεάν 
εμβολιασμός παρέχεται για: διφθερίτιδα, 
τέτανο, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, ιλαρά, 
παρωτίτιδα, ερυθρά, ηπατίτιδα Β και 
Heamophilus, influenzae τύπου b. Οι εμβολι-
ασμοί στα παιδιά γίνονται στις ηλικίες των 
2, 4, 6, 12 και 15 μηνών, 4-6 ετών και 14-16 
ετών.

Όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών, ερχόμενοι 
στην Κύπρο προκειμένου να εργαστούν ή 
να σπουδάσουν, είναι υποχρεωμένοι από 
το νόμο να έχουν ιδιωτική ασφάλεια 
υγείας. Το κόστος του σχεδίου ασφάλισης 
διαφέρει σε κάθε ασφαλιστική εταιρεία. Οι 
πολίτες της ΕΕ που διαμένουν μόνιμα 
στην Κύπρο μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση ταυτότητας νοσηλείας για δωρεάν 
ιατρική περίθαλψη ανάλογα με το ετήσιο 
εισόδημά τους: έως 15.400 € για ένα 
άτομο και 30.750 € για οικογένειες (αυξα-
νόμενο κατά 1700 € ανά εξαρτώμενο 
τέκνο). Αν το εισόδημά σας υπερβαίνει το 
ανώτατο όριο, μπορείτε να επιλέξετε μια 
ιδιωτική ασφάλεια υγείας.  

Οδοντίατρο μπορείτε να βρείτε στη γειτο-
νιά σας ή σε δημόσια νοσοκομεία. Συνήθως 
οι φίλοι μπορούν να σας προτείνουν 
κάποιον. Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρεί-
ες δεν καλύπτουν συνήθως δαπάνες 
οδοντιατρικής περίθαλψης. Όταν επισκε-
φτείτε τον οδοντίατρο θα σας ζητηθεί να 
συμπληρώσετε μια φόρμα με τα προσωπικά 
σας στοιχεία. Κάθε έξι μήνες, ο οδοντία-
τρός σας θα σας καλεί για έλεγχο και 
καθαρισμό των δοντιών σας.
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Υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης για τους ηλικιω-
μένους παρέχονται στα 
αστικά και περιφερειακά 
νοσοκομεία καθώς και στα 
κέντρα υγείας της κοινότη-
τας. Οι Υπηρεσίες Κοινωνι-
κής Ευημερίας και τα 
Συμβούλια Κοινοτικής 
Ευημερίας παρέχουν τις 
απαραίτητες υποστηρικτικές 
υπηρεσίες για να μπορέσουν 
οι ηλικιωμένοι να ζήσουν 
στο σπίτι τους όσο το 
δυνατόν περισσότερο και 
για να προωθηθεί η κοινωνι-
κή τους ζωή εντός της 
οικογένειας και της κοινό-
τητας. Ο στόχος αυτός 
υποστηρίζεται από τις 
ακόλουθες υπηρεσίες: 
υπηρεσίες κατ 'οίκον φρο-
ντίδας, υπηρεσίες διημερεύ-
ουσας  φροντίδας, υπηρεσί-
ες ιδρυματικής φροντίδας.

Οι γενικοί ιατροί – παθολόγοι παρέχουν 
πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη στα διάφορα 
δημοτικά ή περιφερειακά κέντρα υγείας και 
στα εξωτερικά ιατρεία των γενικών νοσοκο-
μείων, καθώς και σε ιδιωτικά. Αν χρειάζεστε 
ιατρική βοήθεια θα πρέπει να κλείσετε ραντε-
βού για να επισκεφθείτε έναν παθολόγο. Ο 
γιατρός θα σας εξετάσει και θα κάνει διάγνω-
ση. Εάν είναι απαραίτητο, θα σας δοθεί συντα-
γή με φάρμακα ή επιστολή παραπομπής για να 
επισκεφθείτε έναν ειδικό γιατρό.

Υπάρχουν πολλά ιδιωτικά και δημόσια φαρμα-
κεία στην Κύπρο. Για να αγοράσετε φάρμακα 
στα δημόσια φαρμακεία (τα οποία βρίσκονται 
στα δημόσια νοσοκομεία), θα πρέπει να αγορά-
σετε ένσημα υγείας τα οποία είναι διαθέσιμα 
στα δημόσια νοσοκομεία και στα ταχυδρομεία 
και να τα επικολλήσετε στη συνταγή. Το κόστος 
είναι 0,50 € ανά φάρμακο και μέχρι 10 € ανά 
συνταγή. Μερικά από τα ιδιωτικά φαρμακεία 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση καθώς και τα 
Σαββατοκύριακα. Το κόστος όλων των φαρμά-
κων καλύπτεται από την ασθενή. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, το κόστος μπορεί να καλυφθεί από 
την ασφαλιστική εταιρεία του ασθενούς. Μη 
συνταγογραφούμενα φάρμακα μπορούν επίσης  
να αγοραστούν σε υπεραγορές και ιδιωτικά 
φαρμακεία.

Εάν έχετε επιστολή παραπομπής από παθολόγο, 
μπορείτε να κλείσετε ραντεβού με έναν ειδικό 
γιατρό. Συνήθως αυτό γίνεται τηλεφωνικά. Στα 
δημόσια νοσοκομεία υπάρχει μεγάλη λίστα 
αναμονής για να επισκεφθείτε ειδικό γιατρό. 
Θα πρέπει να έχετε μαζί σας την ταυτότητα 
νοσηλείας ή την κάρτα υγείας της ασφαλιστι-
κής σας εταιρείας. Πριν επισκεφτείτε γιατρό 
στο νοσοκομείο να ρωτάτε πάντα ποια έγγραφα 
πρέπει να έχετε μαζί σας. Για να κάνετε εργα-
στηριακές εξετάσεις στα δημόσια νοσοκομεία 
πρέπει να αγοράσετε ένσημα υγείας από τα 
δημόσια νοσοκομεία ή από το ταχυδρομείο και 
να τα επικολλήσετε στην επιστολή παραπομπής. 
Το κόστος είναι έως και 10 € ανά επιστολή 
παραπομπής.

Αν χρειάζεστε επείγουσα ιατρική βοήθεια απευθυνθείτε 
στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του πλησιέστερου 
νοσοκομείου. Έχετε υπ’ όψιν ότι θα πρέπει να πληρώσετε 
για τις υπηρεσίες που θα λάβετε ακόμη και στα δημόσια 
νοσοκομεία. Οι πολίτες της ΕΕ καταβάλλουν το ποσό των 
10 €, εκτός αν έχουν ταυτότητα νοσηλείας, ενώ οι 
υπήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει να καλύψουν όλο το 
κόστος των υπηρεσιών υγείας που θα τους παρασχεθούν. 

Προγεννητική φροντίδα 
στην Κύπρο παρέχεται από 
γυναικολόγους στα δημό-
σια ή ιδιωτικά νοσοκομεία. 
Στην Κύπρο δεν υπάρχει η 
δυνατότητα κατ’ οίκον 
τοκετού. Οι περισσότερες 
γυναίκες προτιμούν να 
γεννήσουν σε ιδιωτικά 
νοσοκομεία καθώς 
μπορούν να επιλέξουν το 
δικό τους γυναικολόγο. 
Στα δημόσια νοσοκομεία η 
γυναίκα δεν έχει αυτή την 
επιλογή.
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Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση  
δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν 
ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν. 

www.takecareproject.eu

www.syntheisis-center.com
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