
Τµήµα Εσωτερικών Ιατρών – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ «ΥΓΕΙΑ»
Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ στη Λεµεσό, δέχεται αιτήσεις για ενίσχυση του Τµήµατος Εσωτερικών Ιατρών 
(Κωδικός Εργοδότησης DRES-01).

Θέσεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ είναι το µεγαλύτερο και ένα από τα πιο άρτια 
εξοπλισµένα Ιδιωτικά Νοσοκοµεία στην Κύπρο. Βρίσκεται στο κέντρο 
της Λεµεσού και διαθέτει σύγχρονες υποδοµές Χειρουργικών Μονάδων, 
∆ιαγνωστικών Υπηρεσιών, Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και Νοσηλευτικών 
Υπηρεσιών, εφάµιλλων µε αυτών άλλων σύγχρονων Νοσοκοµείων 
του εξωτερικού.

Είναι ∆ιαπιστευµένο από τον Οργανισµό ∆ιαπίστευσης Νοσοκοµείων CHKS 
του Ηνωµένου Βασιλείου από το 2012, σύµφωνα µε το CHKS Accreditation 
Programme for Health and Care Organisations, για την ολική ποιότητα των 
υπηρεσιών υγείας που προσφέρει.

∆ιατηρεί συνεργασία µε περισσότερους από 180 έγκριτους Συνεργάτες 
Ιατρούς, οι οποίοι πρωτοπορούν σε ένα ευρύ φάσµα ειδικοτήτων της ιατρικής 
τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. ∆ιαθέτει 152 πλήρως εξοπλισµένες 
κλίνες και απασχολεί πέραν των 500 εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης.

5. Ετήσια άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλµατος από 
 τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.
6. Προϋπηρεσία σε παρόµοια θέση είναι πλεονέκτηµα.
7. Πιστοποιητικό ALS ή ισάξιος τίτλος εν ισχύ είναι πλεονέκτηµα.
8. Πρόσφατο πιστοποιητικό λευκού ποινικού µητρώου.
9. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας 
 στον γραπτό και προφορικό λόγο.
10. Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και MS Office.

    ΠΑΚΕΤΟ ΑΜΟΙΒΗΣ

Παρέχεται ελκυστικό πακέτο συνολικής αµοιβής, το οποίο περιλαµβάνει 
τα ακόλουθα:

1. Σταθερός µηνιαίος βασικός µισθός.
2. 13ος µισθός.
3. Συµµετοχή στο Ταµείο Προνοίας µε ευνοϊκό ποσοστό από τον εργοδότη.
4. Συµµετοχή στο Σχέδιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εργοδοτουµένων 
 (ευνοϊκές καλύψεις για ενδο-νοσοκοµειακή και εξω-νοσοκοµειακή 
 περίθαλψη στην Κύπρο και το εξωτερικό, κάλυψη µελών της 
 οικογένειας).
5. Ετήσια άδεια 24 ηµερών µε πλήρεις απολαβές.
6. Συνεχής επαγγελµατική εκπαίδευση και ανάπτυξη.
7. ∆υνατότητα αναθεώρησης µισθού βάσει απόδοσης.
8. Κάλυψη εξόδων Επαγγελµατικής Ασφάλισης (Professional Indemnity) 
 του εργοδοτουµένου.
9. Συµµετοχή στο πλάνο Συνεχούς Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
 Ιατρών (Continuing Medical Education).

    ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η τελευταία ηµεροµηνία παραλαβής αιτήσεων και βιογραφικών 
είναι στις 18/03/2018.

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας και να επισυνάψετε 
πρόσφατο βιογραφικό σηµείωµα αναφέροντας τον κωδικό εργοδότησης 
DRES-01, µέσω του πεδίου Καριέρα στην ιστοσελίδα της Πολυκλινικής
www.ygiapolyclinic.com 

ή

Σε κλειστό φάκελο στη
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ,
Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ Ιδιωτικό Νοσοκοµείο Λτδ,
Τ.Θ. 56174, 3305 Λεµεσός, Κύπρος.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των αιτήσεων θα επικοινωνήσουµε 
µε τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης 
για να οριστεί συνέντευξη.

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων θα τηρηθεί απόλυτη εµπιστευτικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να ακολουθήσετε τον σύνδεσµο 
careers@ygiapolyclinic.com, ή να επικοινωνήσετε µε τη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου 
∆υναµικού της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ στα τηλ. 25 884758 / 25 884655.

    ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

• Ο Εσωτερικός Ιατρός έχει συµβουλευτικό ρόλο, αφού την ιατρική ευθύνη 
 του ασθενή την έχει ο Θεράπων Ιατρός. Ωστόσο, η θεραπεία και η 
 παρακολούθηση του ασθενή είναι αποτέλεσµα οµαδικής συνεργασίας 
 µεταξύ του Θεράποντος Ιατρού, του Εσωτερικού Ιατρού, της ∆ιευθύντριας 
 Θαλάµου και του Νοσηλευτικού Προσωπικού.

• Επιλαµβάνεται όλων των θεµάτων που αφορούν στη φροντίδα των 
 ασθενών, οι οποίοι επισκέπτονται το Τµήµα Ατυχηµάτων και Επειγόντων 
 Περιστατικών ή που έχουν γίνει εισαγωγή και νοσηλεύονται στους 
 Νοσηλευτικούς Θαλάµους του Νοσοκοµείου. 

• Αναλαµβάνει την ευθύνη για την ιατρική αξιολόγηση και παρακολούθηση 
 των ασθενών, σε στενή συνεργασία µε τους Θεράποντες Ιατρούς 
 (Συνεργάτες Ιατροί), σε θέµατα προεγχειρητικής και µετεγχειρητικής 
 φροντίδας, χορήγησης φαρµάκων, εκτίµησης και προγραµµατισµού των 
 απαιτήσεων της χορηγούµενης θεραπείας και σύνταξης ιατρικών εκθέσεων.

• Ενεργεί πάντοτε µε σεβασµό και συµπονετική προσέγγιση για τη 
 φροντίδα και νοσηλεία των ασθενών, διατηρώντας αµφίδροµη επικοινωνία 
 µε τις οικογένειες τους µε επαγγελµατισµό, κατανόηση, ευαισθησία και 
 υπευθυνότητα. 

• Αναλαµβάνει την ευθύνη και µεριµνά για την εισαγωγή, νοσηλεία, 
 αξιολόγηση της κατάστασης και φροντίδα των ασθενών, καθώς και 
 την τήρηση των οδηγιών του Θεράποντος Ιατρού.

• Συµπληρώνει το ιατρικό ιστορικό σε κάθε εισαγωγή και ενηµερώνει 
 καθηµερινά τον Θεράποντα Ιατρό για την πορεία της κατάστασης του 
 ασθενούς.

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πτυχίο στην Ιατρική.
2. Ειδικότητα σε έναν από τους ακόλουθους τοµείς: Παθολογία, 
 Χειρουργική, Ορθοπεδική, Γενική Ιατρική, Καρδιολογία.
3. Εγγραφή στο Ιατρικό Συµβούλιο Κύπρου.
4. Αναγνώριση ειδικότητας από το Ιατρικό Συµβούλιο Κύπρου.




