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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Δεκέμβριο του 2009 η έναρξη λειτουργίας του ΠΡΩΤΟΥ ιδιωτικού
νοσοκομείου στην Αλβανία
Το Δεκέμβριο του 2009 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το HYGEIA HOSPITAL TIRANA, το πρώτο
ιδιωτικό νοσοκομείο που κατασκευάζει ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ στην Αλβανία.
«Με την ολοκλήρωσή του εγκαινιάζεται μια νέα εποχή στην ιδιωτική υγεία στην Αλβανία. Σήμερα η
ιδιωτική υγεία στην Ελλάδα, όχι μόνο λειτουργεί συμπληρωματικά με τη δημόσια υγεία, αλλά
πρωτοπορεί σε τεχνολογία, υπηρεσίες και ιατρικά επιτεύγματα. Η ισχυρή παρουσία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ,
ενός Ομίλου που χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία και ποιότητα, αποτελεί το “κλειδί” για κάθε νέο
ξεκίνημα», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Κωνσταντίνος Σταύρου στη διάρκεια της εκδήλωσης
- παρουσίασης στην επιστημονική κοινότητα της Αλβανίας για την πορεία του νοσοκομείου, που
πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο Sheraton στα Τίρανα.
Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων η Υπουργός Υγείας της Αλβανίας, Καθηγήτρια Anila Godo, ο
Υπουργός Εργασίας της χώρας κ.Anastas Duro , ο Πρόεδρος της Επιτροπής της Αλβανικής Βουλής για θέματα
Υγείας, Dr. Tritan Shehu και ο πρέσβης της Ελλάδας στην Αλβανία, κ. Νικόλας Πάζιος.
Η Υπουργός Υγείας δήλωσε «Στο HYGEIA HOSPITAL TIRANA θα εφαρμόζονται πρωτοποριακές τεχνικές, όπως για
παράδειγμα στον τομέα της ογκολογίας και γενικότερα θα προσφέρονται υπηρεσίες που λείπουν από τη χώρα
μας. Για εμάς, ο ιδιωτικός τομέας λειτουργεί συμπληρωματικά με το δημόσιο. Για το λόγο αυτό, θα
συμπαρασταθούμε με όλα τα μέσα στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου ο ασθενής να έχει την καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση».
Από την πλευρά του ο πρέσβης της Ελλάδας στην Αλβανία τόνισε ότι «το νοσοκομείο αυτό θα αποτελέσει το
παράδειγμα για τη σύσφιξη των διμερών σχέσεων Ελλάδας- Αλβανίας».

Στην παρουσίαση του νέου νοσοκομείου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Θεμιστοκλής
Χαραμής επεσήμανε ότι «o Όμιλος ΥΓΕΙΑ είναι ο μεγαλύτερος Όμιλος στον τομέα της ιδιωτικής υγείας
στην Ελλάδα και φιλοδοξεί να καταστεί ο μεγαλύτερος Όμιλος Παροχής ολοκληρωμένων Υπηρεσιών
Υγείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Μεσόγειο και Μέση Ανατολή. Η ίδρυση του HYGEIA HOSPITAL
TIRANA αποτελεί την πρώτη προσπάθεια του Ομίλου για επέκταση στα Βαλκάνια και τη μεγαλύτερη
επένδυση στον τομέα της ιδιωτικής υγείας στην Αλβανία, που ανέρχεται στο ποσό των 50
εκατομμυρίων ευρώ».
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Ο κ. Χαραμής ευχαρίστησε την αλβανική κυβέρνηση για τη συνεχή υποστήριξή της στην υλοποίηση του
έργου, γιατί, όπως είπε, «χωρίς τη σημαντική συνδρομή της, το νοσοκομείο αυτό δεν θα είχε γίνει
πραγματικότητα».
Το HYGEIA HOSPITAL TIRANA βρίσκεται στη συμβολή των κεντρικότερων αρτηριών των Τιράνων και
αναπτύσσεται σε έκταση 25.000 τ.μ.
«Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο 7όροφο νοσοκομείο δυναμικότητας 220 κλινών, που έχει σχεδιαστεί
με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ήδη εφαρμόζονται σε κορυφαία νοσοκομεία σε όλο τον
κόσμο», είπε χαρακτηριστικά ο Διευθυντής Οργάνωσης και Ανάπτυξης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Αντώνης
Ραππ, προσθέτοντας ότι «στόχος μας είναι να εξυπηρετούνται ασθενείς όχι μόνο από την Αλβανία
αλλά και από γειτονικές χώρες, όπως το Κόσσοβο, η FYROM και το Μαυροβούνιο».
Στο Νοσοκομείο θα εργάζονται περισσότερα από 400 άτομα που θα εκπαιδευτούν σε Ελλάδα, Αλβανία
και άλλες χώρες της Ευρώπης και θα παρέχουν ιατρική, νοσηλευτική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη
στους ασθενείς και τους οικείους τους.
«Ειδικότερα, όσον αφορά στο ιατρικό δυναμικό, στόχος και επιθυμία μας είναι η συμμετοχή και
συνεργασία όλων των Αλβανών επιστημόνων υγείας. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε κάθε πρόταση
που αφορά στην εκπαίδευση, τον εξοπλισμό και την ιατρική πρακτική, ώστε να μπορέσουμε να
αξιοποιήσουμε ταχύτερα και καλύτερα τις γνώσεις και την εμπειρία σας», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής
του HYGEIA HOSPITAL TIRANA, κ. Thanas Poci, απευθυνόμενους στους ιατρούς που παρευρίσκονταν
στην εκδήλωση.
«Το ΗYGEIA HOSPΙΤAL TIRANA είναι ένα νοσοκομείο που έλειπε από τη χώρα μας. Είναι η μεγάλη μας
ευκαιρία να αλλάξουμε σελίδα και να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά», κατέληξε ο κ. Poci.

H Y G E I A

H O S P I T A L

T I R A N A

S h . a .

* Bulevard “Deshmoret e Kombit”, Twin Tower, Tower No. 1, Floor VI, Tirana, Albania | ' +355 422 66 191 | 7 +355 422 49 353
8 info@hygeia.al | www.hygeia.gr

