
 
 
 
Φάκελος:   ΓΕΣΥ  
 
 
 

 
 
Το  ΓΕΣΥ  ενοποιεί  τους  παροχείς  υγείας,  με  πρώτιστο  σκοπό  να           
εξυπηρετήσει  τον  κόσμο.  Το  πρώτο  βήμα  είναι  ο  ασθενής  να  πάει            
στο  γενικό  γιατρό  του,  να  πάρει  το  παραπεμπτικό  και  να  έρθει  στα             
Χημεία   Παυλίδη   όπου   θα   έχει   άμεση   και   έγκυρη   εξυπηρέτηση.  
 

  
 
 

Τα  Χημεία  Παυλίδη,  εδώ  και  σαράντα  χρόνια,  με  συνέπεια  σε  αυτό  που             
ξέρουν  να  κάνουν  καλά:  Να  εξυπηρετούν  τον  κόσμο  και  να  διασφαλίζουν            
ποιότητα   και   εγκυρότητα   στις   αναλύσεις.  

Τα  Χημεία  Παυλίδη,  λειτουργούν  Παγκύπρια,  με  παραρτήματα  σε  όλες  τις           
κύριες  πόλεις  της  ελεύθερης  Κύπρου  και  επιπλέον  σε  Πισσούρι,  Επισκοπή,           
Χοιροκοιτία,   Χλώρακα,   Αναβαργό   και   Πόλη   Χρυσοχούς.   

Η  αξιοπιστία  του  ονόματος  Παυλίδη  παραμένει  και  ενισχύεται  με  την  ένταξή            
στο  ΓΕΣΥ.  Πρώτη  διδάξασα,  η  Ολυμπία  Παυλίδου,  η  οποία  μαζί  με  τους             
γιούς,   Στέφανο   και   Χρήστο   συνεχίζουν   την   αξιόλογη   παράδοση.  

 
 

  
 

● Στέφανος  Παυλίδης ,  διευθυντής  του  Χημείου  και  του  Διαγνωστικού         
κέντρου.  

  
 
«  Το  σύστημα  βάζει  σε  μια  τάξη  τους  παροχείς  υγείας,  με  πρώτιστο  σκοπό              
την   εξυπηρέτηση   του   κόσμου.   

Προσωπικά  ήμουν  εξοικειωμένος  με  το  σύστημα  υγείας,  λόγω  του  ότι           
έζησα  και  εργάστηκα  στην  Αμερική.  Θεωρώ  πολύ  σημαντική  εξέλιξη  να           
υπάρχει  ένα  σύστημα  υγείας  και  στην  Κύπρο.  Η  αλήθεια  είναι  ότι  είχα             
κάποιες  επιφυλάξεις  αρχικά,  διότι  για  τα  ιδιωτικά  χημεία  είναι  ρίσκο  ένα            
τέτοιο  εγχείρημα.  Θέλουμε  όμως  να  στηρίξουμε  το  ΓΕΣΥ  και  θα  δώσουμε            
όσο   περιθώριο   χρειαστεί   για   να   πετύχει.   



Η  αρχή  έγινε,  και  θα  είμαστε  αισιόδοξοι.  Παροχείς  υγείας  αλλά  και  ο             
κόσμος  θα  πρέπει  να  βοηθήσουν,  ώστε  το  σύστημα  να  λειτουργήσει  και            
ελπίζουμε   ότι   θα   βγούμε   αλώβητοι   οικονομικά   από   ένα   τέτοιο   ρίσκο.   

Ο  κόσμος  που  πριν  συνωστιζόταν  στα  νοσοκομεία  για  να  κάνει  τις            
αναλύσεις  του,  τώρα  πρέπει  να  βγει  έξω  στα  ιδιωτικά  χημεία,  όπου  θα             
εξυπηρετηθεί  χωρίς  ουρές.  Ο  ασθενής,  πριν  έρθει  κοντά  μας,  θα  πρέπει            
πρώτα  να  πάει  στον  γιατρό  του  που  είναι  συμβεβλημένος  με  το  ΓΕΣΥ,  να              
του  δώσει  το  σχετικό  παραπεμπτικό  ώστε  να  έχει  την  ευχέρεια  να  επιλέξει             
το  χημείο  που  επιθυμεί  για  να  εξυπηρετηθεί  άμεσα.  Θα  χρειαστεί  να            
καταβάλει   ένα   συμβολικό   ποσό,   ένα   ευρώ   για   κάθε   ανάλυση.   

Είμαστε  αποφασισμένοι  όμως  να  κάνουμε  το  ΓΕΣΥ  να  δουλέψει,  ήδη  το            
αγκαλιάσαμε  και  θα  καταβάλουμε  όλες  τις  δυνάμεις  μας  προς  αυτή  την            
κατεύθυνση.   

Τα  Χημεία  μας  καλύπτουν  ένα  τεράστιο  φάσμα  αναλύσεων,  πλην  κάποιων           
πολύ  εξειδικευμένων,  που  σπάνια  τις  ζητούν  οι  γιατροί,  όπως  κάποιες           
μοριακές   αναλύσεις.   

Το  πιο  σημαντικό  είναι  ότι  το  σύστημα  είναι  ηλεκτρονικό  και  σίγουρα  θέλει             
τον  χρόνο  του.  Κάποια  τεχνικά  προβλήματα  που  προκύπτουν,  θα          
ξεπερασθούν  όταν  οι  παροχείς  υγείας  εξοικειωθούν  με  το  ηλεκτρονικό          
σύστημα».  

 
 

  
 

● Η Ολυμπία  Παυλίδου ,  έχοντας  σαράντα  χρόνια  εμπειρίας,  θεωρείται         
πρωτοπόρος   στον   τομέα   των   χημείων.   

  
 
«Το  σύστημα  είναι  ένα  θετικό  βήμα  προς  τα  μπρος,  αλλά  η  αλήθεια  είναι              
πως  είναι  από  την  τσέπη  μας  που  δουλεύουν.  Το  κάνουμε  όμως,  με  κάθε              
καλή  θέληση,  και  θα  δώσουμε  περιθώριο,  ελπίζοντας  πως  όλα  θα  πάνε            
καλά.   

Το  ΓΕΣΥ  παρέχει  ασφάλεια  και  πρόσβαση  σε  όλο  τον  κόσμο.  Στόχος  μας             
είναι  να  εξυπηρετούμε  τον  κόσμο  με  τον  ίδιο  ζήλο  και  υπευθυνότητα  όπως             
πριν.  Αναμένουμε  ότι  θα  δοθεί  τέρμα  στις  ουρές  στα  δημόσια           
νοσηλευτήρια.   

Η  αξιοπιστία  των  αναλύσεων  διασφαλίζεται  και  πρώτιστος  στόχος  μας  είναι           
να  διατηρήσουμε  τα  στάνταρ  μας.  Θα  πρέπει  να  δώσουμε  περιθώριο  στο            
ΓΕΣΥ,  το  οποίο  ως  σύστημα  είναι  καλό.  Αρκεί  να  μπει  μια  σειρά  και  μια  τάξη                
απ   όλες   τις   πλευρές».  


