 ،Project FutureCareپروژه  250میلیون دالری بازسازی
ساختمان پنج ساله  ،Overlake Medical Centerنوعی سرمایه
گذاری در جامعه رو به رشد  Eastsideاست و نشانه تعهد به
ارائه خدماتی با کیفیت استثنایی فوق العاده به تک تک بیماران
و اعضای خانواده آنهاست ،Overlake .با ارائه طیف گسترده ای
از خدمات از زایمان گرفته تا جراحی و سالمت رفتاری ،همچنان
به تعیین استاندارهایی برای ارتقا کلی خدمات مراقبتی بهداشتی
ادامه میدهد.
شالوده این پروژه  -برجی جدید با  240,000فوت مربع مساحت -
اتاقهای بیمار یک تخته بزرگتری را فراهم میکند که در آن فضایی
برای حضور خانواده نیز در نظر گرفته شده است و از جدیدترین
فناوریها برخوردار است و افزایش کیفیت خدمات پزشکی ارائه
دهندگان بسیار مجرب  Overlakeرا به همراه دارد .این برج جدید
که دارای ورود به محل تجمع و مالقات است ،نقشه ساختمان
را برای راحتی بیشتر در یافتن بخشهای مختلف و رفاه هر چه
بیشتر بیمار تغییر خواهد داد.
 Project FutureCareسه مرحله ساخت و ساز دارد و مرحله
پایانی در  2022به اتمام میرسد .این طراحی با بهرهگیری از
اصول شهرسازی ،به گونه ای است که نور طبیعی وارد فضاهای
داخلی میشود ،مناظری پارک مانند دارد ،پیاده روهای آن بسیار
راحت بوده و پذیرای مراجعهکنندگانی از ایستگاه Sound Transit
 Wilburtonاست که تنها دو بلوک با آن فاصله دارد.
طراحی  Project FutureCareبر اساس نتایج کارگاههای هم
اندیشی با حضور گروههای اجتماعی ،شورای مشورتی بیمار-
خانواده ،گروههای مدیریتی بیمارستان ،نظرسنجیهای فرهنگی،
ارائه دهندگان خدمات ،کارکنان ،شورای شهر بلویو (،)Bellevue
کارکنان اورژانس و همسایگان انجام شده است .دقیقا ً همانطور
که  Overlakeبا مشارکت مردم در  1960ساخته شد ،مشارکت
حامیان سخاوتمند محلی برای موفقیت Project FutureCare
نیز حیاتی است.

این پروژه به چندین روش خاص ،فضا و خدماتی را که ارائه
میدهیم ،افزایش میدهد ،از جمله:
◂◂برج جدید پنج طبقه ویژه بستری بیماران ،دارای زایشگاهی
جدید شامل بخش زایمان ،زایمان اورژانسی ،بخش مادر و
کودک و بخش مراقبتهای ویژه سطح  ۳نوزاد است
◂◂افزایش تعداد تختها در بخش جراحی ،آنکولوژی ،تله متری
و ارتوپدی
◂◂دو سوئیت اتاق عمل ( )ORجدید  -یکی دارای فناوری OR
هیبرید و دیگری سوئیتی با آخرین فناوریها
◂◂یک واحد سالمت رفتاری بزرگ
◂◂ورودی جدید و اختصاصی بخش اورژانس از .NE 10th St
برای بهبود جابجایی بیمار و مکانی برای رسیدگی و درمان
مجروحان تصادفات گسترده
◂◂ساخت مسیر کمربندی جدید به تنها ورودی اصلی بیمارستان،
دارای مکانهایی برای تجمع مراجعه کنندگان ،راحتی بیشتر در
یافتن بخشهای مختلف بیمارستان و جابجایی راحت بیماران
◂◂بهبود خدمات کمکی و پشتيبانی :آزمایشگاه ،داروخانه،
مراقبت تنفسی
◂◂اتاقهای یک تخته و بزرگتر برای بیماران ،دارای مکانی ویژه
خانواده بیمار
◂◂رفاه بیشتر بیمار و خانواده
◂◂محوطه ای  6,500فوت مربعی دارای چشماندازهایی زیبا که
فضای داخلی را به مناظر طبیعی مشرف میکند
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