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Ιδιωτικό Νοσοκομείο Πολυκλινική " Υγεία" Λεμεσού

 Η Πολυκλινική Υγεία στη Λεμεσό ιδρύθηκε το 1983 και άρχισε τις εργασίες της τον Απρίλιο του 1987.

 Είναι το μεγαλύτερο, άρτια εξοπλισμένο και το μοναδικό  που όλα τα τμήματα του είναι 
διαπιστευμένα και πιστοποιημένα με Διεθνείς οίκους του εξωτερικού : 

 Προσφέρεται υψηλού επιπέδου Ιατροφαρμακευτική και Νοσηλευτική φροντίδα για περισσότερα  
από 34 χρόνια.

 Συνεργάζονται με την Πολυκλινική πέραν των ( 200 ) διακοσίων Ιατρών όλων των ειδικοτήτων.
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Πολυκλινική "Υγεία " Ιδιωτικό Νοσοκομείο
Διαθέτει  τα κάτωθι τμήματα :

❑ τμήμα Α΄ βοηθειών - ( 2 ) δύο πλήρως εξοπλισμένα Ασθενοφόρα  σε 24ωρη λειτουργία .
❑ τμήμα Ενδοσκοπήσεων 
❑ Μονάδα Εντατικής θεραπείας δυναμικότητας ( 12 ) δώδεκα κλινών  
❑ Μονάδα Αυξημένης φροντίδας – ΜΑΦ – (4 ) τέσσερεις κλίνες 
❑ Χειρουργικό τμήμα 
❑ Παθολογικό
❑ Παιδιατρικό 
❑ Μαιευτικό 
❑ Χειρουργεία – ( 11 ) έντεκα χειρουργικές αίθουσες – στελεχώνεται και προσφέρει υπηρεσίες  σε 24ωρη βάση ,από έμπειρο 

Νοσηλευτικό προσωπικό  .
❑ Τμήμα κεντρικής αποστείρωσης.
❑ Τμήμα καθετηριασμού καρδίας.
❑ Οφθαλμολογικό – Laser για την διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών.
❑ Διαγνωστικά τμήματα Συμβατικής ακτινολογίας - MRI - CT scan - Μικροβιολογικό εργαστήριο. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !!!!!
❑ Εντός Ιουνίου του 2021  επεκτείνονται οι δραστηριότητες μας με την λειτουργία Εξωτερικών  Ιατρείων  στην Πάφο με την 

παροχή υπηρεσιών από ομάδα των εξαίρετων Συνεργατών Ιατρών  μας .
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΉΣ
«ΥΓΕΙΑ»  ΛΕΜΕΣΟΥ

Στην Πολυκλινική «Υγεία » 
Λεμεσού  εργοδοτούνται   450 
άτομα Επιστημονικό και 
Υποστηρικτικό προσωπικό ως 
αναλύονται στη συνέχεια :

Νοσηλευτικό 225

Ιατροί Έμμισθοι 26

Παραϊατρικό –
Τεχνολόγοι 

30

Τεχνικό 15

Διοικητικό 90

Υποστηρικτικό 64

Σύνολο 450
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GENΕRAL POLICY – ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Από τις αρχές του  2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της Πολυκλινικής «Υγεία » ενέκρινε και  εφάρμοσε 
Πολιτική Ανέλιξης – Καριέρας για το Νοσηλευτικό προσωπικό ως αναλύεται 
στη συνέχεια για ενημέρωση των  υποψηφίων προς εργασία Νοσηλευτών /τριών.

•Ygia Polyclinic is committed to the recruitment and retention of nursing staff in a system that recognises 
accomplishments and compensates nurses at their level of practice.

•Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ δεσμεύεται για την πρόσληψη και παραμονή του Νοσηλευτικού Προσωπικού μέσω ενός 
συστήματος που αναγνωρίζει την εργασία, τα επιτεύγματα και επιβραβεύει το Νοσηλευτικό Προσωπικό στο επίπεδο 
προσφοράς τους. 
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POLICY IMPLEMENTATION – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

•This policy provides a structure for promoting nursing excellence by aligning individual competencies with 
standards of practice and Ygia Polyclinic’s vision, values, and objectives.

•Η πολιτική έχει σχεδιαστεί και διαθέτει τη δομή για την προώθηση της καλύτερης Νοσηλευτικής πρακτικής, 
αξιοποιώντας τις ατομικές ικανότητες στη βάση διεθνών νοσηλευτικών  προτύπων, το όραμα, τις αξίες και τους 
στόχους της Πολυκλινικής «Υγεία » Λεμεσού.

•The proposed 12 Level Nursing Career Ladder benefits the organisation by providing clear performance 
expectations which lead to improved total healthcare outcomes.

•Η πολιτική διαθέτει 12 βαθμίδες νοσηλευτικής σταδιοδρομίας και καλύπτει όλες τις ανάγκες λειτουργίας του 
Νοσηλευτηρίου από την κατώτατη μέχρι την ανώτατη βαθμίδα που θα οδηγήσουν στην καλύτερη ιατρό-
νοσηλευτική πρακτική.
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POLICY IMPLEMENTATION – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

This policy applies to all nursing positions from Levels 1 to 11 and all staff are eligible to participate. As a prerequisite all staff
must have completed their Annual Appraisal in order to maintain their current Level or to be considered for promotion to a
higher career Level or will only receive the annual salary increase .

Η πολιτική ισχύει για όλες τις νοσηλευτικές θέσεις σε όλα τα επίπεδα και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό. Απαραίτητη προϋπόθεση
να έχει ολοκληρωθεί η ετήσια αξιολόγηση και να εξεταστεί αν θα προταθεί για προαγωγή σε ψηλότερη βαθμίδα ή θα παραμείνει
στην ετήσια αύξηση μισθού.

Eligible staff must maintain valid Nursing License, Nursing Registration, and attainment of Continuing Education Units, as
required by the Cyprus Council for Nurses and Midwives every four (4 ) years .

Από το Νοσηλευτικό προσωπικό απαιτείται να προσκομίζει στην Πολυκλινική Υγεία, την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, Εγγραφή
στο Μητρώο Νοσηλευτών και Μαιών Κύπρου. Έχει υποχρέωση να καλύψει μονάδες συνεχούς εκπαίδευσης όπου κάθε 4 χρόνια θα
υποβληθούν στο Κυπριακό Συμβούλιο Νοσηλευτών και Μαιών για ανανέωση της άδειας.

Eligible staff must successfully complete all mandatory training and other training programs as required by the relevant Nursing
policy of Ygia Polyclinic.
Το Νοσηλευτικό Προσωπικό πρέπει να ολοκληρώνει επιτυχώς όλα τα ετήσια υποχρεωτικά προγράμματα επαγγελματικής
κατάρτισης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και άλλα εκπαιδευτικά σεμινάρια εντός και εκτός της Πολυκλινικής.
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Ανάλυση ωφελημάτων σε νεο- προσληφθέντα Νοσηλευτή/τρια  που μόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές        - A

θέση Εργασίας: Νοσηλευτής Α’  στο Τμήμα που αποφασίζει η Διευθύντρια Νοσηλευτικής στα πλαίσια των αναγκών του νοσοκομείου. 

Αμοιβή:   1ος Μισθός καθορίζεται εις   € 1,400,00 μεικτά μηνιαίως για 38 ώρες εργασία .

Χώρος Εργασίας: Πολυκλινική Υγεία Ιδιωτικό Νοσοκομείο Λτδ., Ναυπλίου 21, 3025, Λεμεσός, Κύπρος. 

Διοικητική Αναφορά: Προϊστάμενη /ος τμήματος .

Καθήκοντα: Περιγραφή Θέσης Εργασίας- job description - στην Συμφωνία Εργοδότησης.

Ωράριο Εργασίας: 38 (τριάντα οκτώ) ώρες εβδομαδιαίως όπως αυτές θα καθορίζονται από την Πολυκλινική. 
Πέραν των 38 ωρών πληρώνονται υπερωριακά. Προσφέρονται επιδόματα για την εργασία της Νύχτας και της Κυριακής .

Στολή Εργασίας:  παραδίδεται  κατά τον Διορισμό . 

Ετήσια Άδεια: 21 εργάσιμες ημέρες. 

Δοκιμαστική Περίοδος: Διάρκεια ενός (1) χρόνου από την Ημερομηνία Διορισμού. 

Ιατρικές Εξετάσεις: Στα πλαίσια της διαδικασίας πρόσληψης , διενεργείται  εξέταση από τον Ιατρό Εργασίας της Πολυκλινικής και υποβάλλεσθε σε   
ανοσολογικές εξετάσεις οι οποίες προσφέρονται δωρεάν. 
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Ανάλυση ωφελημάτων σε νεο- προσληφθέντα Νοσηλευτή/τρια  που μόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές   - B

Άλλα Ωφελήματα:

13ος μισθός  

Ταμείο Πρόνοιας  μετά την λήξη της Δοκιμαστικής Περιόδου,

Συνέχεια στην εκπαίδευση εντός και εκτός της Πολυκλινικής !!!!!

Παρέχονται διευκολύνσεις - οικονομικές για μεταπτυχιακές σπουδές σε συναφείς Νοσοκομειακούς κλάδους.
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Καταληκτικά ,

Οι απόφοιτοι των Νοσηλευτικών σχολών της Κύπρου και της Ελλάδας προδιαγράφουν λαμπρό 
Επαγγελματικό  Μέλλον εργαζόμενοι στην Πολυκλινική «Υγεία» Λεμεσού , θα αποκτήσουν 
τεράστια εμπειρία εργαζόμενοι σε ένα ασφαλές ,πιστοποιημένο χώρο με υπερσύγχρονη 
τεχνολογία και με υψηλό επίπεδο κατάρτισης των Ιατρών μας.

Αγαπητοί τελειόφοιτοι Νοσηλευτές/τριες σας περιμένουμε !!!!!

Σας ευχαριστώ 
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