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Targi obejmują m.in. sprzęt i materiały medyczne i chirurgiczne, wyposażenie i materiały laboratoryjne, sprzęt i
materiały stomatologiczne oraz sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny i do ﬁzykoterapii.
ALMOUSTECHFA - Salon International des Expertises pour le domaine Hospitalier - 3. edycja salonu sprzętu,
materiałów i usług dla szpitali www.algency.com
Algier
6-9 lutego 2016 r.

Pomimo prowadzonej od początku 2015 r. polityki ograniczania wydatków budżetowych – resort zdrowia nadal
dysponuje dużymi środkami na modernizację i rozbudowę algierskiej służby zdrowia a poprawa jakości opieki
zdrowotnej (powszechnej i bezpłatnej) pozostaje jednym z priorytetów władz. W latach poprzednich WPHI brał
udział w targach SIMEM (Oran) i SIEHM (Algier), jednak zdaniem algierskich kontrahentów z branży medycznej salon ALMOUSTECHFA, głównie dzięki temu iż jest współorganizowany przez MZ – staje się wiodącą imprezą
targową sektora medycznego w Algierii. Mamy już wstępnie potwierdzony udział kilku polskich ﬁrm na stoisku
WPHI.

Szeroki proﬁl asortymentowy targów i ogrom potrzeb w tej dziedzinie rynku algierskiego i miejscowej służby
zdrowia stwarzają licznym polskim producentom i eksporterom realną możliwość nawiązanie efektywnych
kontaktów.

Targi obejmują:
sprzęt i materiały medyczne i chirurgiczne na wyposażenie szpitali, klinik i ambulatoriów
sprzęt diagnostyczny w tym do rentgenograﬁi
wyposażenie i materiały laboratoryjne
sprzęt i materiały stomatologiczne
środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalach
sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny i do ﬁzykoterapii
sprzęt i materiały dla ratownictwa medycznego
recykling odpadów poszpitalnych.

Silnym atutem polskich wyrobów jest spełnianie przez nie norm europejskich, na co bardzo zwraca się w Algierii
uwagę.

Algieria realizuje ambitny program modernizacji i rozbudowy publicznej służby zdrowia.
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W latach 2009-2025 na ten cel rząd przeznaczy 20 mld euro (w tym tylko na lata 2010-2014 kwotę 6 mld €).
Statystyczna ilość miejsc szpitalnych wynosząca na dzień dzisiejszy 1,7 na tysiąc mieszkańców ma ulec
podwojeniu. Program obejmuje m.in. budowę 172 szpitali, 45 klinik specjalistycznych, 377 poliklinik, 1000 sal
operacyjnych, 17 szkół medycznych. Ogół obywateli Algierii objętych jest bezpłatną opieką zdrowotną.
Dynamicznie rozwija się także prywatna sieć klinik.
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