06.07.2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ: Έναρξη Λειτουργίας HYGEIA HOSPITAL TIRANA
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το νέο υπερσύγχρονο Νοσοκομείο
HYGEIA HOSPITAL TIRANA ξεκίνησε να λειτουργεί την 1η Ιουλίου 2010 με αρχική
δυναμικότητα περίπου 120 κλινών διαθέτοντας Γενικό Νοσοκομείο, Παιδιατρική
Κλινική και Μαιευτική κλινική καλύπτοντας με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου όλα τα
περιστατικά από τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία τους. Το HYGEIA HOSPITAL
TIRANA σε πλήρη ανάπτυξη θα διαθέτει 220 κλίνες, 12 χειρουργικές αίθουσες, 5
αίθουσες τοκετών, 16 κλίνες Μ.Ε.Θ.
Το νέο νοσοκομείο αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση (περίπου € 60 εκατ.) στον τομέα
παροχής υπηρεσιών υγείας στην Αλβανία, εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής και
αναμένεται να αποτελέσει πρότυπο αναφοράς για όλη την περιοχή της Νοτιανατολικής
Ευρώπης, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας όχι μόνο στην Αλβανία, αλλά
και στις γειτονικές χώρες όπως την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας, το Κόσσοβο και το Μαυροβούνιο.
Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του HYGEIA HOSPITAL TIRANA αναπτύσσονται σε
πολυώροφο κτίριο, συνολικής επιφάνειας 25.129τ.μ. σε οικόπεδο 13.000τ.μ. στην περιοχή
Kashar των Τιράνων με εύκολη πρόσβαση καθώς περιβάλλεται από τις Εθνικές Οδούς
SH2 και SH1/E762, οι οποίες συνδέουν την πρωτεύουσα της Αλβανίας με το Δυρράχιο
και την Βόρεια Αλβανία.

Σχετικά με τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ:
Το «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε,» ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1970, είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών
κατέχοντας ηγετική θέση στον κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας και είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους
ομίλους στην Νοτιανατολική Ευρώπη, απασχολώντας περισσότερους από 4.300 εργαζομένους. Διαθέτει 10 νοσοκομεία
στην Ελλάδα, την Τουρκία, την Αλβανία και την Κύπρο, με άδεια λειτουργίας συνολικής δυναμικότητας 1.848 κλινών.
Το ΥΓΕΙΑ επεκτείνεται στον κλάδο τραπεζών βλαστοκυττάρων με τη δημιουργία δικτύου στην Ευρώπη, την Μεσόγειο
και την Μ. Ανατολή και διαθέτει εταιρείες εμπορίας αναλώσιμων, ειδικών υλικών, φαρμακευτικών ειδών και ειδών
ιατρικής γενικής χρήσης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας του ο Όμιλος, σεβόμενος τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης,
επεδίωξε να συνδυάσει την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το
περιβάλλον. O Όμιλος ΥΓΕΙΑ αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας της
«MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.» (MIG).

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΓΕΙΑ Α.Ε.
Γραφεία Ομίλου:

 Λεωθ. Καποδιζηρίου 30 & Πενηελικού, 151 23 Μαρούζι, Αθήνα
 210 686 7020,  210 686 7626, www.hygeia.gr

