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Hygeia Hospital Tirana: Τα ορθοπαιδικά περιστατικά αντιμετωπίζονται πλέον στην
Αλβανία άμεσα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά

Οι σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές εξελίξεις στον Τομέα της Ορθοπαιδικής
βρέθηκαν στο επίκεντρο της 1ης Επιστημονικής Ορθοπαιδικής Ημερίδας που
πραγματοποίησε το Hygeia Hospital Tirana του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, το Σάββατο 5
Φεβρουαρίου 2011, στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.
Το Σεμινάριο τίμησαν, μεταξύ άλλων, με την παρουσία τους, ο πρέσβης της Ελλάδας
στην Αλβανία Νικόλας Πάζιος, ο Υπουργός Υγείας της Αλβανίας Petrit Vasili, o
Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας της χώρας Petro Mersini και πλήθος διακεκριμένων
Ελλήνων και Αλβανών επιστημόνων υγείας, οι οποίοι αντήλλαξαν απόψεις στα
σύγχρονα ορθοπαιδικά ζητήματα.
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ημερίδας, ορθοπαιδικός
χειρουργός & Διευθυντής της Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ Αθηνών κ. Σάββας
Σουρμελής «Τα τελευταία δέκα χρόνια οι διάφορες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν
προκαλέσει «έκρηξη» γνώσεων και νέες χειρουργικές μεθόδους στην Ορθοπαιδική.
Κύριο μέλημά μας είναι να μεταλαμπαδεύσουμε τις γνώσεις και την εμπειρία μας και σε
συνεργασία με τους επιστήμονες υγείας της Αλβανίας να δώσουμε λύσεις σε όλα τα
ορθοπαιδικά προβλήματα που απασχολούν το ευρύ κοινό. Το ΥΓΕΙΑ Αθηνών άλλωστε,
είναι Κέντρο Αναφοράς στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, καθώς εφαρμόζει τις
πλέον σύγχρονες τεχνικές σε συνδυασμό με τον τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό που
διαθέτει».
Από την πλευρά του, ο ορθοπαιδικός χειρουργός του Hygeia Hospital Tirana, Mirjan
Prifti τόνισε ότι «Είμαστε ευτυχείς που πλέον αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά στη
χώρα μας περιστατικά όπως αρθροπλαστικές, ρευματικές παθήσεις, μερική ή ολική
αποκατάσταση ακρωτηριασμένων άκρων, με την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων
χειρουργικών τεχνικών, το σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτει το ΗΗΤ και
τα ευέλικτα οικονομικά πακέτα που προωθούνται από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου».
Την Ημερίδα χαιρέτησε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Hygeia Hospital Tirana, κ.
Κυριάκος Κοψίδης, ο οποίος επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «Πρωταρχικός στόχος του
ΥΓΕΙΑ Τιράνων είναι η παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών στην αιχμή της
ιατρικής επιστήμης. Στο πλαίσιο αυτό, φιλοδοξούμε να καταστεί το Νοσοκομείο μας
Κέντρο Αναφοράς και στον Τομέα της Ορθοπαιδικής».

