تاريخ االستشفاء

مستشفى ومركز بلڤو الطبي :احللم مبؤسسة
سبّاقة في الرعاية الصحية اصبح حقيقة
يقع مركز بلڤو الطبي في وادي قناطر زبيدة بني منطقتي املنصورية
واحلازمية على أطراف بيروت ،ويطلّ على آثار رومانية جميلة .وهذه البيئة
اخلضراء الساكنة جتعل من املركز مكانا ً مثاليا ً للمرضى للحصول على
الرعاية والشفاء سريعا ً من أمراضهم.
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اجنازات
يضمّ مركز بلڤو الطبي اليوم  170سريرا ً ويقدّ م خدمات رعاية صحية
حديثة في مختلف التخصصات .ومنذ افتتاحه ،حقق املركز إجنازات
وحصل على جوائز عديدة هي:
ـ «االعتماد» اللبناني من وزارة الصحة العامة عام .2011
ـ «إعتماد «اللجنة الدولية املشتركة ( )JCIمرتني عامي  2012و.2015
ـ في آذار  ،2014فاز مركز بلڤو الطبي بجائزة «حتسني اجلودة وسالمة

املرضى» في مؤمتر الرعاية الصحية في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا  ،Congress MedHealth MENAور ُّشــح جلائزة
املستشفى الصديق للبيئة.
ـ ر ُّشح املركز الطبي جلائزة االستدامة في مؤمتر الصحة العربية عام .2015
ـ في شباط  ،2017حصل املركز على شهادة «الهاسب» (نظام حتليل
اخملاطر ونقاط التحكم احلرجة  )HACCPعن مستوى اجلودة والسالمة
الغذائية فيه.
ـ نال املركز جائزة أفضل مقدّ م رعاية عالجية:
 Best HealthCare Operator of the Year - Lebanonعام  2017من
مجلة املالية الدولية .International Finance Magazine
ـ أخيرا ً وليس آخرا ً ،أصبح مركز بلڤو الطبي أول مستشفى في لبنان
والثاني في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا واخلامس والثمانني
في العالم الذي ينال جائزة االعتماد الذهبية من منظمة Planetree
 Internationalإلجنازاته في مجال الرعاية الصحية للمريض كإنسان.

في 2007

إالدارة
مستشفى ومركز بلڤو الطبي هو مؤسسة خاصة متلكها عائلة
معلوف ويقودها مجلس إدارة يرأسه السيد إيلي معلوف .ويدير
املستشفى الرئيس واملدير التنفيذي السيد نايف معلوف.

الرسالة
االلتزام للمجتمع بتقدمي أعلى مستوى من اخلدمات الصحية بكل
محبة وعطف ،ضمن بيئة تتسم باجلودة العالية والتطور املستمر
وتتمحور حول اخلدمة املتميزة للمريض واملوظف.

مركز بلڤو اليوم

حلمت عائلة معلوف ببناء مستشفى يكون مبثابة منزل كبير يقدّ م
الرعاية للمريض كإنسان لديه حاجات جسدية وعقلية وروحية.
ولدت هذه الرؤية عام  ،1998وانطلقت عملية البناء عام 2005
واستغرقت أربع سنوات ليُفتتح مركز بلڤو الطبي عام  .2009ووُضعت
تصاميم بناء املركز وفقا ً للمعايير الوطنية والدولية ال سيما املعهد في 2005
األميركي للمهندسني املعماريني  AIAواجلمعية األميركية ملهندسي
التدفئة والتبريد والتكييف  ASHRAEوالرابطة الوطنية للحماية من
احلرائق  .NFPAوأدرج في التصاميم أيضا ً العديد من املبادئ التوجيهية
لـ»نظام الريادة في الطاقة والبيئة»  LEEDلضمان مطابقة البناء
ملعايير االستدامة واحملافظة على الطاقة في األداء البيئي.
وخالل عملية البناء ،واصل القيّمون طلب آراء مستشاري اللجنة
الدولية املشتركة  JCIوذلك إلدراج مبادئ اجلودة وسالمة املرضى منذ
البداية في تصميم البناء وهندسته.
يتبع مخطط املستشفى أيضا ً مبادئ التصميم القائم على األدلة
ملباني الرعاية الصحية مبا يوفّر أجواء هادئة وصديقة للبيئة في جميع
غرف املرضى ويضمن تعرّضها للضوء النهاري الطبيعي ،وغير ذلك
الكثير.
في 2007
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الرؤية
ويبقى الطموح في أن يكون املستشفى املؤسسة الصحية السباقة
في تقدمي اخلدمات التي متتاز بالعطف واحملبة ،وتضع املريض في
أولى اهتماماتها وتؤمن له أعلى مستويات جودة اخلدمات الصحية
والسالمة ،ضمن منشأة عصرية متطورة تساعده على الشفاء.

قيم املستشفى
التعاطف ،الرعاية املتسمة باإلنسانية واملقدمة مبحبة والنابعة من
القلب.
املريض أوال ،هو اإلطار العملي لطريقة اخلدمة.
البيئة األسرية ،هي طريقة ممارسة العمل ضمن الفريق.
سالمة املريض ،هي أولى االهتمامات.
الشراكة ،هي طريقة التعامل مع اجلميع.
احلماسة ،واملسؤولية واملساءلة ،االبتكار واإلبداع ،هي ميزات تقدمي اخلدمات.
التطور املستمر ،هو الطموح.
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