
Πρωτοπόρος και 
αξιόπιστος πάροχος
υπηρεσιών Υγείας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα πρότυπα υγείας 
και ασφάλειας των ασθενών, γι’ αυτό και επενδύει συστηματικά σε 
καινούριο και σύγχρονο εξοπλισμό, διαθέτοντας ένα ευρύ φάσμα 
Ειδικοτήτων και Τμημάτων, όπως: 

• Πλήρες Αιματολογικό και Βιοχημικό Εργαστήριο 
• Τμήματα Απεικονιστικών Εξετάσεων (Μαγνητικής-Αξονικής 

Τομογραφίας (MRI/CT), Κλασικής Ακτινολογίας, Μαστογραφίας, 
Οστεοπόρωσης, Υπερήχων)

• 24ωρο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών 
• 24ωρη Υπηρεσία Ασθενοφόρων
• Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Μονάδα Αυξημένης 

Φροντίδας (ΜΑΦ), στελεχωμένη με Εντατικολόγους 
• Ογκολογικό Τμήμα (Χημειοθεραπείες) - Αναμένεται η 

ολοκλήρωση του Τμήματος Ακτινοθεραπείας
• Παιδιατρικό Τμήμα 
• Κέντρο Καθετηριασμών Καρδιάς (Cath Lab) 
• Ενδοσκοπική Μονάδα 
• Υπερσύγχρονο Οφθαλμολογικό Κέντρο
• Μαιευτικό και Γυναικολογικό Τμήμα 
• Χειρουργικό Τμήμα

Τμήμα Μαγνητικής και 
Αξονικής Τομογραφίας (MRI/CT) 

Είναι εξοπλισμένο με Αξονικό και Μαγνητικό Τομογράφο προηγμένης 
τεχνολογίας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για διεκπεραίωση όλου του 
εύρους των εξετάσεων που βασίζονται σε Διεθνή Πρωτόκολλα. 

Το Νοσοκομείο προχώρησε πρόσφατα στην αγορά και εγκατάσταση 
νέου υπερσύγχρονου μαγνητικού τομογράφου General Electric 
Architect 3 Tesla, αναβαθμίζοντας σημαντικά το Τμήμα.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Εκπαίδευση Προσωπικού

Με σκοπό τη διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας ιατρικής 
και νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ 
πραγματοποιεί συνεχείς εκπαιδεύσεις εντός και εκτός του Νοσοκομείου 
για το νοσηλευτικό, ιατρικό, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό. 
Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ ενθαρρύνει, παροτρύνει και επιχορηγεί το 
προσωπικό να συμμετέχει σε Παγκύπρια, Πανελλήνια, Πανευρωπαϊκά 
συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια, ενώ ακόμα βοηθά και στηρίζει 
την μετεκπαίδευση του προσωπικού, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς 
επιμόρφωσης εντός και εκτός του Νοσοκομείου.

Ορισμένα από τα διπλώματα που είναι σημαντικό να κατέχουν οι 
νοσηλευτές είναι PHTLS, EPLS, BLS, ALS, ILS και ALSO.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια E-Learning, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό, αποτελούν πλέον έναν ετήσιο 
επαναλαμβανόμενο θεσμό επιμόρφωσης, o οποίος προσβλέπει στην 
ουσιαστική συμβολή της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης 
των εργοδοτουμένων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων γενικής 
και επαγγελματικής κατάρτισης. 

Επιπλέον, το διοικητικό προσωπικό παρακολουθεί σεμινάρια για 
την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, καθώς και για την προστασία 
προσωπικών δεδομένων. Το Νοσοκομείο παρέχει επιπρόσθετα 
ενισχυτικά μαθήματα αγγλικής και ρωσικής γλώσσας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ

Αποκατάσταση Αορτικής Βαλβίδας με 
Αυτοεκπτυσσόμενο Βιολογικό Μόσχευμα

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2018 
στην Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ, η πρώτη χειρουργική τοποθέτηση 
αυτοεκπτυσσόμενης βιολογικής βαλβίδας σε αορτική θέση στην 
Κύπρο, σε ασθενή 64 ετών, πάσχουσα από στένωση αορτικής βαλβίδας. 
Η τοποθέτηση της βαλβίδας διενεργήθηκε σε χρόνο 
περίπου 7 λεπτών.

Μικροχειρουργικές Επεμβάσεις

Μερικές από τις πιο δύσκολες επεμβάσεις Μικροχειρουργικής που 
έχουν διενεργηθεί στην Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ είναι επανασυγκολλήσεις, 
επαναγγειώσεις ατελών ακρωτηριασμών άνω και κάτω άκρων, 
αντίχειρα και δείκτη, όπως επίσης και συγκολλήσεις, τοποθετήσεις 
αυτομοσχευμάτων, ανακατασκευές πολύπλοκων και σύνθετων 
ιστικών μοσχευμάτων άκρων, κοιλιάς, θώρακα, τελικοτελικές 
αναστομώσεις αγγείων, φλεβών, αρτηριών, αποκατάσταση 
τραυματισμένων νεύρων, μεγάλη σειρά μεταφορών δακτύλων από το 
πόδι στο χέρι και αποκατάσταση κρημνού.

ΠΡΟΦΙΛ

Με περισσότερους από 200 συνεργάτες από 27 διαφορετικές 
ειδικότητες Ιατρούς και 500 Επαγγελματίες Υγείας, η Πολυκλινική 
ΥΓΕΙΑ είναι ίσως το μεγαλύτερο και ένα από τα πλήρως εξοπλισμένα 
Ιδιωτικά Νοσοκομεία στην Κύπρο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, προηγμένη 
τεχνολογία και περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας στο χώρο της 
Υγείας, είναι το μοναδικό Νοσοκομείο στην Κύπρο διαπιστευμένο 
για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες του, σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα ιατρικής και κλινικής ποιότητας του οίκου CHKS, του Ηνωμένου 
Βασιλείου.

Αφαίρεση όγκου από τον αριστερό κόλπο 
της καρδιάς

Στις 27 Ιανουαρίου 2018, διενεργήθηκε επιτυχώς στο Καρδιοχειρουργικό 
Τμήμα της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ, κατεπείγουσα επέμβαση αφαίρεσης 
όγκου διαμέτρου 6cm από τον αριστερό κόλπο της καρδιάς σε 
θνήσκουσα 47χρονη. Ήδη την επομένη του χειρουργείου, η ασθενής 
αποδιασωληνώθηκε και μετά από νοσηλεία 6 ημερών, επέστρεψε 
υγιής στην οικογένειά της.

Χειρουργική επέμβαση Αχαλασίας Οισοφάγου

Ασθενής, ο οποίος για 63 χρόνια παρουσίαζε αδυναμία  στη λήψη τροφής 
και δυσκολία στην κατάποση, υποβλήθηκε σε μια πρωτοποριακή για 
την Κύπρο Χειρουργική επέμβαση στην Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ, κατά την 
οποία Λαπαροσκοπικά  έγινε αρχικά καθαρισμός των συμφύσεων και 
στη συνέχεια έγινε αφαίρεση του κάτω μέρους του οισοφάγου καθώς 
και μικρού μέρους του στομάχου. Στη συνέχεια έγινε Λαπαροσκοπική 
Γαστρό-Οισοφαγική Αναστόμωση και ο ασθενής πλέον σιτίζεται όπως 
όλοι οι συνάνθρωποί του.

Ενδοσκοπική Δακρυοκυστεορινοστομία (DCR)

Ακόμα μια επιτυχημένη Ενδοσκοπική Δακρυοκυστεορινοστομία (DCR) 
πραγματοποιήθηκε στην Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ τον Φεβρουάριο του 2018, 
από Ωτορινολαρυγγολόγο και Οφθαλμίατρο Συνεργάτη Ιατρό του 
Νοσοκομείου και την ομάδα τους. Πρόκειται για μια νεότερη μέθοδο 
που αποκαθιστά το πρόβλημα στένωσης του ρινοδακρυϊκού πόρου δια 
μέσου της μύτης, χωρίς εξωτερική ουλή.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Φροντίδας στην Πολυκλινική «Υγεία» 
Λεμεσού όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τιμώντας τη 12η Μαΐου 
Διεθνή ημέρα Νοσηλευτών, έστειλε το κάτωθι μήνυμα:

«Οι σύγχρονοι Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες είναι πλέον μορφωμένοι, 
με εξειδικευμένες γνώσεις και με σαφή επιστημονικό προσανατολισμό. 
Οι ασθενείς μπορούν να νοσηλεύονται  σε πολύ υψηλό εξειδικευμένο  
τεχνολογικά περιβάλλον, όμως ο κίνδυνος απομάκρυνσης των 
νοσηλευτών από τις ανθρωποκεντρικές ανάγκες των ασθενών είναι 
σήμερα ορατός. Ο σύγχρονος κόσμος διέρχεται μια κρίση αξιών και η 
ανθρώπινη ζωή φαίνεται να έχει ελάχιστη αξία όπως  φαίνεται από τις 
διαμάχες που συμβαίνουν γύρω μας.

Η  φετινή 12η Μαΐου ας μας ενεργοποιήσει και να  επανα-
δραστηριοποιήθουμε προς μια ολιστική προσέγγιση των αναγκών των 
ασθενών μας με γνώμονα ότι είναι τιμή και προνόμιο  μας που είμαστε 
Νοσηλευτές».



ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 

Ανανέωση της επιτυχούς εφαρμογής 
συστημάτων ποιότητας με βάση τα κριτήρια του 
Διεθνούς Οίκου CHKS

Σε ανανέωση της διαπίστευσης CHKS για την Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ, 
προχώρησε τον Μάρτιο του 2018 ο Οργανισμός Διαπίστευσης CHKS του 
Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με το CHKS Accreditation Programme 
for Health and Care Organisations.

Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ εξασφάλισε τη συγκεκριμένη διαπίστευση 
από τον Σεπτέμβριο του 2012 και σήμερα την ανανέωσή της, μετά 
που ολοκλήρωσε με επιτυχία όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες. Το 
γεγονός αυτό, κάνει το Νοσοκομείο να ξεχωρίζει καθιστώντας το την 
ίδια στιγμή, ως το μοναδικό πολυδύναμο νοσοκομείο στην Κύπρο που 
είναι διαπιστευμένο, αναβαθμίζοντας έτσι τα πρότυπα για παροχή 
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας διεθνούς επιπέδου.

Διαπίστευση Cyber Essential PLUS για τη 
διαδικτυακή ασφάλεια

Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ έχει διαπιστευθεί από τον Οργανισμό 2-SEC και 
Crest της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, με την πιστοποίηση 
Cyber Essential PLUS, σχετικά με τον έλεγχο της διαδικτυακής 
ασφάλειας και των διαδικτυακών υπηρεσιών της (Cyber Security). Η 
ειδική πιστοποίηση, απονεμήθηκε στις 4 Αυγούστου 2017, μετά από 
εκτενείς τεχνικούς ελέγχους. 

Πιστοποίηση OHSAS 18001  για την Υγεία και 
Ασφάλεια στην εργασία

Με σκοπό να διαφυλάξει την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων 
του, το Νοσοκομείο προχώρησε στην εφαρμογή και πιστοποίηση 
Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σε όλο το φάσμα των 
δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου OHSAS 
18001:2007, από την Κυπριακή Εταιρία Πιστοποίησης.

Με τις απαιτήσεις να έχουν πλέον αυξηθεί κατά πολύ, η Πολυκλινική 
ΥΓΕΙΑ συγχαίρει το εμπλεκόμενο προσωπικό για την πολύτιμη συμβολή 
του για την επιτυχή έκβαση των πιο πάνω στόχων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Συμβόλαιο με ENI

Πιστή στις αρχές της για συνεχή εξέλιξη, αναβάθμιση, προσφορά 
και προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας,η 
Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ σύναψε συμβόλαιο με την ΕΝΙ και μερίμνησε, ώστε 
μέλη του προσωπικού της, να λάβουν την απαραίτητη εκπαίδευση 
και κατ’ επέκταση την πιστοποίηση BOSIET(Basic Offshore Induction 
& Emergency Training), για να μπορούν να προσφέρουν ιατρικές 
υπηρεσίες αεροδιακομιδών με ελικόπτερο, από πλατφόρμες εξόρυξης 
και πλοία στην περιοχή μας.

Συμβόλαιο με το Υπουργείο Άμυνας Ηνωμένου 
Βασιλείου

Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ σύναψε συμβόλαιο με το Υπουργείο Άμυνας 
Ηνωμένου Βασιλείου, για παροχή Ιατρικής Φροντίδας στον πληθυσμό 
των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. Το γεγονός αυτό τιμά ιδιαίτερα το 
Νοσοκομείο, αφού οι Βρετανικές Αρχές έχουν εμπιστευτεί την ιατρική 
περίθαλψη του προσωπικού τους σε ένα Κυπριακό Νοσοκομείο, μετά 
από ενδελεχείς μελέτες και ελέγχους.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ

IN Business Awards 2017: 
Βραβείο στην κατηγορία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» 
για την Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ

Με ιδιαίτερη τιμή και περηφάνια, η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ έλαβε το 
βραβείο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» στα IN Business Awards 2017! Βραβείο που 
απονέμεται για πρώτη φορά σε Κυπριακό Νοσοκομείο.

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ σε συνεργασία με τον επαγγελματία Σεφ της και 
Διατροφολόγους του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ανανέωσε 
το μενού της, εστιάζοντας στη φροντίδα του ασθενή μέσα από τη σωστή, 
ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή. Eπιπλέον, υπάρχει δυνατότητα 
επιλογής γεύματος καθώς και θερμιδικής ανάλυσης που αντιστοιχεί 
σε κάθε γεύμα.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & ΕΡΓΟ

Φιλικό προς το
βρέφος Νοσοκομείο

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης και αναβάθμισης των υπηρεσιών 
της και με σεβασμό στη μητέρα και το παιδί, η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ είναι 
το πρώτο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Κύπρο που ξεκίνησε διαδικασίες 
εφαρμογής όλων των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη 
Πρωτοβουλία «Φιλικό προς το Βρέφος Νοσοκομείο», ένα πρόγραμμα 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της UNICEF.

Η διαδικασία αυτή, απαιτεί μια σειρά από ενέργειες, ορισμένες από 
τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί, ενώ άλλες βρίσκονται σε εξέλιξη 
και περιλαμβάνουν: Δωρεάν προγεννητικά μαθήματα για μητρικό 
θηλασμό, επαφή της μητέρας δέρμα-δέρμα με το παιδί αμέσως μετά 
τον τοκετό, συνδιαμονή της μητέρας με το παιδί κατά την παραμονή της 
στο μαιευτήριο, ομάδες υποστήριξης μητρικού θηλασμού κλπ.

Επιπρόσθετα, με αφορμή την Πρωτοβουλία «Φιλικό προς το Βρέφος 
Νοσοκομείο», η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία 
τον περασμένο Οκτώβριο, ημερίδα με τίτλο «Οι Πρώτες 1000 Ημέρες», 
περίοδος που καλύπτει το χρονικό διάστημα από τη μέρα της σύλληψης 
μέχρι και το δεύτερο έτος ζωής του παιδιού. Σημειώνεται ότι, λόγω 
της μεγάλης ανταπόκρισης, η ημερίδα έχει θεσμοθετηθεί και θα 
πραγματοποιηθεί και  τον Οκτώβριο του 2018.

Φιλανθρωπικό Ίδρυμα
 «Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ»

Πριν 3 χρόνια, με πρωτοβουλία του Δρος Ιωάννη Ιωαννίδη, ιδρυτικού 
μέλους της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ, δημιουργήθηκε το Φιλανθρωπικό 
Ίδρυμα «Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ», ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που 
επιχορηγείται κυρίως από την Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ και τους Συνεργάτες 
Ιατρούς της, από άλλους ιδιωτικούς οργανισμούς και ιδιώτες, αλλά και 
μέσα από διάφορες εκδηλώσεις.
 
Το Ίδρυμα δραστηριοποιείται στην Κύπρο και έχει ήδη συμβάλει 
σημαντικά στην οικονομική ενίσχυση και παροχή υπηρεσιών σε 
συνανθρώπους μας, στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Ενδεικτικές ενέργειες και δράσεις Κοινωνικής 
Εταιρικής Ευθύνης:

• Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στον Μαραθώνιο Λεμεσού, ως 
χρυσός χορηγός

• Δεντροφύτευση στον Άγιο Θεόδωρο Σολέας 
• Συμμετοχή στην εκδήλωση ΜΤΝ Run in Colour για στήριξη 

παιδιών με καρκίνο
• Παροχή υπηρεσιών υγείας, σε άτομα που δεν έχουν την 

οικονομική δυνατότητα
• Οικονομική βοήθεια σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και σχολεία
• Δημιουργία εκστρατειών και παροχή δωρεάν ενημερωτικών 

διαλέξεων και εξετάσεων, με αφορμή παγκόσμιες ημέρες και 
μήνες που άπτονται θεμάτων υγείας (π.χ Παγκόσμια Ημέρα 
Γυναίκας, Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, Παγκόσμιος Μήνας 
κατά του Καρκίνου του Προστάτη, Παγκόσμιος Μήνας κατά του 
Καρκίνου του Μαστού).

Η Πολυκλινική διοργανώνει αιμοδοσία σε συνεργασία με το Κυπριακό 
Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, με την τελευταία να έχει πραγματοποιηθεί 
στις 21 Μαΐου 2018. Συνολικά, προσήλθαν 103 αιμοδότες και από 
αυτούς συγκεντρώθηκαν 90 φιάλες αίμα όλων των ομάδων, ενώ τη 
διοργάνωση τίμησε με την παρουσία της η Υφυπουργός Ναυτιλίας κα. 
Νατάσα Πηλείδου, η οποία έδωσε αίμα, θέλοντας να περάσει το δικό 
της μήνυμα.

ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟ ΑΓΑΘΟ… 

ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ, πιστή στη δέσμευσή της να προσφέρει σε κάθε 
ασθενή, υψηλής ποιότητας ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική 
φροντίδα, συνεχίζει να εργάζεται έχοντας πάντοτε στο επίκεντρο της 
αποστολής την ικανοποίηση της ανάγκης του ανθρώπου για καλύτερη 
ποιότητα ζωής. 

Από την αρχή της ίδρυσής της, όραμα της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ είναι 
να πρωταγωνιστεί και να ξεχωρίζει ως πρωτοπόρος και αξιόπιστος 
πάροχος υπηρεσιών Υγείας στην Κύπρο.


