AOS NOSSOS
PARCEIROS

Neste folder você encontrará informações sobre o
compromisso que o Hospital Belvedere tem com a Gestão da
Qualidade cujo objetivo é estabelecer uma relação de
confiança com seus principais parceiros: pacientes, médicos,
convênios e fornecedores.

01 – CERTIFICAÇÃO ISO 9001 versão 2015
Conquista Pioneira adquirida em Outubro de 2016, sendo esta a versão mais recente da norma.

02 – POLÍTICA DA QUALIDADE
“Oferecer uma infraestrutura hospitalar cirúrgica com foco na melhoria contínua da satisfação do
cliente, segurança e capacitação dos colaboradores, garantindo assim, a autossustentabilidade do
negócio.”
03 – VISÃO
O Hospital Belvedere objetiva ser reconhecido como a instituição de referência em saúde,
especialmente na realização de cirurgias, em Belo Horizonte.
04 –VALORES
Os valores do Hospital Belvedere são pautados nos seguintes princípios:

Ética
Qualidade
Respeito
PARCEIROS
Competêcia
Inovação
Cooperação
05 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Processo gerencial que auxilia na tomada de decisão antecipando-se às ameaças e fazendo um
diagnóstico de oportunidades e melhorias.

06 – MAPEAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RISCOS
Aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, procedimentos, condutas, e recursos na avaliação
e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade
profissional, o meio ambiente e a imagem institucional.

07 – SEGURANÇA DO PACIENTE
Comissão do Núcleo de Segurança do Paciente Responsável por diagnosticar situações de
riscos e descrever estratégias e ações para a gestão dos riscos visando à prevenção e a mitigação
dos incidentes.

08 - FARMÁCIA CLÍNICA
Promove o uso seguro e racional de medicamentos, garantindo uma otimização da
farmacoterapia e melhora da qualidade de vida do paciente.

09 – PROGRAMA QUALISS
Nosso hospital foi reconhecido como prestador de saúde qualificado dentro dos critérios do
QUALISS.

- Cadastro no NOTIVISA desde Julho de 2015.
Monitoramento das notificações de incidentes, eventos adversos e queixas técnicas associadas ao
uso de produtos e de serviços sob vigilância sanitária.

10 – CONHEÇA O HOSPITAL BELVEDERE
Localizado no bairro de mesmo nome, o Hospital Belvedere possui sete salas cirúrgicas, dezoito
(18) apartamentos, dois quartos de Enfermaria, com três leitos cada, nove leitos de hospital-dia
totalizando 33 leitos, além de todas as instalações de apoio necessárias, projetadas para oferecer
conforto e segurança aos pacientes e permitir o melhor atendimento dentro das mais avançadas
técnicas cirúrgicas.
A atuação do hospital está direcionada para atendimento às cirurgias ortopédicas,
correspondendo estas a 90% (5.336) do total de cirurgias realizadas (5.924) no ano de 2016.
Além das cirurgias ortopédicas, atualmente o hospital está apto também para as seguintes
especialidades: cirurgia plástica, angiologia, urologia, otorrionolaringologia e cirurgia geral.
Os resultados das nossas últimas pesquisas internas revelam o compromisso com a Gestão
da Qualidade, destacam-se:
Satisfação dos Pacientes: 99,2%
Satisfação do Corpo Clínico: 98,0%
Satisfação dos colaboradores: 86,0%.
As auditorias internas são realizadas periodicamente para avaliar o nível de conformidade dos
processos às normas externas e internas, identificar oportunidades de melhorias e contribuir para a
evolução do desempenho das áreas.

INFORMAÇÕES
Para maiores informações e esclarecimentos de dúvidas, não hesite em nos contactar:
Serviço de Agendamento e Autorização de Cirurgias
Tel.:(31)3228-3823 / (31)3228-3848
E-mail: agendamento@hospitalbelvedere.com.br
Horário de Atendimento/ Funcionamento:
2ª à 5ª feira: 8h às 18h
6ª feira: 8h à 17h
Serviço de Comunicação / Marketing
Tel.: (31) 3228-3849
E-mail: comunicacao@hospitalbelvedere.com.br
Horário de Atendimento/ Funcionamento:
2ª à 5ª feira: 8h às 18h
6ª feira: 8h à 17h
Serviço de Contas a Receber
Tel.:(31)3228-3827 / (31)3228-3821
E-mail: contasareceber@hospitalbelvedere.com.br
Horário de Atendimento/ Funcionamento:
2ª à 5ª feira: 8h às 18h
6ª feira: 8h à 17h
Serviço de Faturamento de Contas
Tel.:(31)3228-3834 / (31)3228-3847
E-mail: faturamento@hospitalbelvedere.com.br
Horário de Atendimento/ Funcionamento:
2ª à 5ª feira: 8h às 18h
6ª feira: 8h à 17h

FONTES:

http://www.ans.gov.br/
http://portal.anvisa.gov.br/noticias

HOSPITAL BELVEDERE
A Qualidade garante o bom atendimento!

Tel.: (31) 3228-3800 - http://www.hospitalbelvedere.com.br
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