
 

 

 
 
COMUNICAT DE PRESĂ 
 
Peste 250 de medici și arhitecți s-au întâlnit la București, pe 22 octombrie, pentru a 
dezbate calitatea spațiului medical 
 
#Calitatea spațiului medical 
 
 
Peste 250 de medici și arhitecți, din 10 țări și din 36 de județe  ale României, s-

au întâlnit la București, pe 22 octombrie, pentru a dezbate tema calității  spațiului 

medical, într-un proiect unic de comunicare interprofesională  realizat sub egida 

Colegiului Medicilor din România și a Ordinului Arhitecților din România ș i creat 

de BORO PR & COMMUNICATION. 

Manageri din sănătate, medici, arhitecți cu proiecte medicale, reprezentanți ai organizațiilor 
profesionale internaționale din domeniul sănătății, al arhitecturii și al ingineriei medicale, 
furnizori de soluții și de tehnologii au abordat în cele 5 sesiuni plenare ale forumului calitatea 
spațiului medical, cu exemple de bună practică, din străinătate și din România. 
 
Forumul de la București a fost primul eveniment din România dedicat calității spațiului 
medical, reunind pentru prima oară medici și arhitecți pe un subiect de maxim interes în 
contextul actual. Prezentările din program au fost axate pe următoarele tematici: leadership 
profesional – educație, lideri și modele profesionale, din perspectiva ambelor profesii, medic 
și arhitect; management medical – proiecte și bune practici, cu exemple din Norvegia, 
Franța, Israel și România; spațiul medical - arhitectură și inginerie, cu exemple din 
Germania, Marea Britanie, Austria, Olanda, Franța, Bulgaria și România. 
 
Dezbaterea cu public din cadrul forumului, realizată în parteneriat cu TVR 1, i-a avut ca 
invitați pe Președintele Colegiului Medicilor din România, Dr. Gheorghe Borcean și pe 
Președintele Ordinului Arhitecților din România, Arh. Șerban Țigănaș, iar un invitat special al 
evenimentului a fost Dr. Erik Kreyberg Normann, președintele Federației Internaționale a 
Spitalelor. 
 
S-a discutat despre calitatea actului medical în toate fazele sale și pentru toți cei care 
participă la acest proces: medici, pacienți, însoțitori; despre adecvarea spațiului la actul 
medical; despre tendințele actuale pentru calitatea spațiului medical; despre ce e de făcut 
pentru calitatea spațiului medical românesc, pornind de la starea actuală; despre cum se 
poate face un spital mai bun, un sanatoriu mai bun, o clinică mai bună, un cabinet medical 
mai bun. 
 
Au fost prezentate soluții și s-au pus bazele unei platforme de comunicare, întâlniri directe, 
networking și dialog continuu pentru calitatea spațiului medical românesc. 
 
Forumul organizat pe 22 octombrie face parte dintr-o serie amplă de proiecte dedicate 
spațiului medical și educațional românesc, alături de Building Education Bucharest 
International Forum 2016, care va avea loc pe 3 martie. 
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COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA reunește toți medicii cu drept de semnătură din 
România și este organizația reprezentativă a profesiei de medic. 
 
ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA reunește toți arhitecții cu drept de semnătură din 
România și este organizația reprezentativă a profesiei de arhitect. 
 
BORO PR & COMMUNICATION creează și implementează proiecte de comunicare în 
grupuri țintă, dedicate în special profesiilor din România. 
 
Building Health Bucharest International Forum 2015 a fost realizat cu sprijinul: 
 
Professional partners: MENATWORK, BENDER, TARKETT by AX PERPETUUM, AGC 
GLASS EUROPE 
 
Parteneri: LINDE GAZ ROMÂNIA, GERFLOR, SIATEC 
 
Travel Partner: EXIMTUR BUSINESS / Official Car: MERCEDES-BENZ 
 
Susținători și Expozanți: ICEMED, DANSON, SANADOR, THE BRITISH ROMANIAN 
CHAMBER OF COMMERCE, HSL SOLUTIONS, EUROCOM, POLARIS MEDICAL 
 
Prezentat de: TVR 1/Recomandat de: SPAȚIULCONSTRUIT.RO 
 
Partener Creativ: TIB/Web development: 360 DESIGN OFFICE 
 
Parteneri media principali: AGERPRES, RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI, VIAȚA 
MEDICALĂ, ZEPPELIN, TEHNICA INSTALAȚIILOR 
 
Parteneri de comunicare: CLUJ SCHOOL OF PUBLIC HEALTH, ASOCIAȚIA 
STUDENȚILOR ARHITECȚI SPIRU HARET, FEDERAȚIA ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR 
ÎN MEDICINĂ DIN ROMÂNIA, ASOCIAȚIA STUDENȚILOR ARHITECȚI CLUJ, 
SOCIETATEA STUDENȚILOR ÎN MEDICINĂ DIN BUCUREȘTI, SOCIETATEA 
STUDENȚILOR ÎN FARMACIE BUCUREȘTI, CLUBUL STUDENȚILOR LA MEDICINĂ DIN 
REPUBLICA MOLDOVA 
 
Parteneri media: PAGINAMEDICALA.RO, EBUILD, PROIDEA 
 
Galeria foto a evenimentului poate fi vizualizată pe www.building-health.ro (pagina “Galerie”) 
 
www.health-education.ro 
www.facebook.com/BuildingHealthBucharest  
www.facebook.com/BuildingEducationBucharest 
 
#calitateaspatiuluimedical 
#calitateaspatiuluieducational 
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