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Rezervă-ți locul!

Conferința specialiștilor în proiectarea
spitalelor

specialiști din domeniul proiectării de infrastructură medicală din România și invitați din Grecia,

Finlanda, Cipru, Italia și Turcia;

studii de caz și ample sesiuni "Ask an Expert";

prezentarea proiectelor de investiții în infrastructura medicală din România prin PNRR și

Programul spitalelor regionale;

networking profesional la cel mai înalt nivel;

4 Aprilie Radisson Blu București

INREGISTRARE

Studii de caz

Proiecte prezentate
Hadassah Health Park in Lakatamia, Cipru

Parcul de sănătate Hadassah din Lakatamia, care va fi implementat în zona fostei fabrici de lactate
Charalambidis, este proiectul care va schimba harta sănătății în Cipru. Parcul va include Spitalul Hadassah
din Cipru (23 000 de metri pătrați), cel mai mare spital privat din Cipru, cu echipamente complete de
diagnosticare și de spitalizare de ultimă generație, Centrul de reabilitare Hadassah și Centrul de asistență
medicală.
Investiția în valoare de peste 150 de milioane de euro aparține HC Management of Medical Center PLC
(MMC) din Cipru și al companiei israeliene Hadassah Medical Ltd, o filială a organizației medicale de renume
internațional Hadassah Medical Organization. 
Proiectarea facilităților medicale este realizată de ADP Architecture, UK și Spector Amisar Architects din
Israel și CONSTANTI ARCHITECTS Cipru.

Stavros Niarchos Foundation Health Initiative, Grecia

Proiectele de infrastructură ale Inițiativei pentru sănătate a FNS includ, printre alte subproiecte, proiectarea,
construcția și echiparea a trei noi spitale ultramoderne în Komotini, Salonic și Sparta. BETAPLAN Grecia
oferă servicii de arhitect executiv pentru clientul Renzo Piano Building Workshop (RPBW), fiind responsabil
pentru proiectarea completă, documentația de licitație și administrarea construcției celor trei spitale din
Komotini, Salonic și Sparta.
 
o Spitalul general al Fundației Stavros Niarchos din Komotini
Un spital general cu o capacitate de 165 de paturi (180 de posturi clinice), cu o suprafață de aproximativ
30.000 metri pătrați, dezvoltat pe un teren de aproximativ 90.000 metri pătrați;

o Spitalul pediatric universitar al Fundației Stavros Niarchos din Salonic
Un spital universitar de pediatrie cu o capacitate de 243 de paturi (247 de posturi clinice), cu o suprafață de
aproximativ 45.000 metri pătrați, pe un teren de 80.000  metri pătrați;

o Spitalul general al Fundației Stavros Niarchos din Sparta
Un spital generalist cu o capacitate de 146 de paturi (164 de posturi clinice) pe o suprafață de aproximativ
21.000  metri pătrați, dezvoltat pe un teren de aproximativ 45.000  metri pătrați;

DIDIER HOUSSIN, Președinte AP-HP Internațional, Franța la ediția 2022 a conferinței

 

Partener principal

Partener

Partener al comunității SHARE Architects

Organizator

Conferința specialiștilor în proiectarea spitalelor, parte a seriei SHARE Experts’meetings – inițiată de SHARE

Architects în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România, va reuni specialiști din domeniul proiectării de

infrastructură medicală și oferă participanților:

 

exemple de bună practică în proiectare  |  sesiuni de dezbateri  | întâlniri cu experți  |  noutăți tehnologice  |

oportunități de învățare  | networking profesional  | dezvoltare de parteneriate

Social media

Stay up-to-date with current activities and future events by
following us on your favorite social media channels.

 

Where to find us

Organizer contact:
share@abplusevents.com, +40 740 117 599

Changed your mind? Unsubscribe

https://membership.share-architects.com/Events/Home/Details/a5d86c98-0684-48c9-8290-f9ef6b32f96c
https://www.youtube.com/watch?v=Vm5P1RmUWKA
https://dacorumgrup.ro/
https://www.se.com/ro/ro/
https://www.zumtobel.com/gb-en/index.html
https://share-architects.com/
https://www.facebook.com/sharearchitectscom
https://www.instagram.com/sharearchitects/
https://www.linkedin.com/company/sharearchitects
https://www.youtube.com/@SHAREarchitects

