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Ο Σαλί Μπερίσα εγκαινίασε το νέο νοσοκομείo 
ΗYGEIA HOSPITAL TIRANA 

«Αντιμετώπιση κλινικών προβλημάτων στη Μαιευτική  
& Γυναικολογία βασισμένη στην ιατρική των ενδείξεων»

Πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 
2010 τα επίσημα εγκαίνια του νέου υπερσύχρονου Νο-
σοκομείου του Ομίλου ΥΓΕΙΑ στην Αλβανία, ΗYGEIA 
HOSPITAL TIRANA.

Το νέο σύγχρονο νοσοκομείο εγκαινίασε ο Πρωθυπουρ-
γός της Δημοκρατίας της Αλβανίας Σαλί Μπερίσα, ενώ 
χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της MIG και Αντιπρό-
εδρος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας Βγενόπουλος. 

Το νοσοκομείο HYGEIA HOSPITAL TIRANA α-
ποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση (συνολικού 

ύψους 60 εκατ.) στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας 
στην Αλβανία, είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής 
και αναμένεται να αποτελέσει πρότυπο αναφοράς για την 
περιοχή, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας 
στην Αλβανία, αλλά και στις γειτονικές χώρες, όπως την 
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το 
Κόσσοβο και το Μαυροβούνιο.

Ξεκίνησε τη λειτουργία του με αρχική δυναμικότητα 
περίπου 120 κλινών, διαθέτοντας Γενικό Νοσοκομείο, 
Παιδιατρική Κλινική και Μαιευτική κλινική και καλύπτο-
ντας με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου όλα τα περιστατικά 
από τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία τους. Σε πλήρη ανά-
πτυξη θα διαθέτει 220 κλίνες, 12 χειρουργικές αίθουσες, 
5 αίθουσες τοκετών, 16 κλίνες Μ.Ε.Θ. Οι εγκαταστάσεις 
του αναπτύσσονται σε πολυώροφο κτίριο, συνολικής επι-
φάνειας 25.000 τ.μ. στην περιοχή Kashar των Τιράνων, με 
εύκολη πρόσβαση, καθώς περιβάλλεται από τις Εθνικές 
Οδούς που συνδέουν την πρωτεύουσα της Αλβανίας με 
το Δυρράχιο και τη Βόρεια Αλβανία.  

Το νοσοκομείο διαθέτει τους δύο πρώτους στη χώρα 
γραμμικούς επιταχυντές, το πρώτο ολοκληρωμένο ογκο-
λογικό κέντρο στην Αλβανία, όπου εκτός από μεθόδους 
Ακτινοθεραπείας θα εφαρμόζονται τα πιο σύγχρονα 
πρωτόκολλα χημειοθεραπείας, καθώς και οι τελευταίες 
τεχνικές χειρουργικής ογκολογίας, πλήρες Καρδιοχει-
ρουργικό κέντρο και κέντρο Επεμβατικής Καρδιολογίας, 
όπου θα δοθεί έμφαση στις προηγμένες τεχνικές που ήδη 
εφαρμόζονται στα νοσοκομεία του Ομίλου. Διαθέτει επίσης 
μαιευτική κλινική με έμφαση στον προγεννητικό έλεγχο 
και την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή  (Εξωσωματική 
Γονιμοποίηση) και παιδιατρική κλινική με ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παιδιατρικών νοσημάτων. 




