
Nu sta entusiasmadu pa anuncia k nome di nos prática di cuidadus primários ta bem ser 
alteradu pa refleti nos ligação com um sistema di cuidados di liderança. Como nhos debi sabe, 
nos prática dja faze parte id sistema di saudi di Beth Israel Lahey Health. Agora, nu sta atualiza 
nos nome pa mostra orgulhosamente nos ligação ku es sistema di cuidados. Bu pôde encontra 
bu novo nome de prática nês seguintes lista.  

Kuze k’ Keli significa pa mi?  

Enquanto k nos nome sta muda, inda bu pôde conta ku nos pa mesmo nível di cuidado e 
sevicio prestado pa nos equipa. Ki li e kusa k bu pôde spera:  

• Bu ta continua ta recebi grandis cuidado k bu ten stadu habitual ta recebi.  
• Nos medico, enfermeras, e otrus membros di equipa di kuidadus ta continua kel me.  
• Nda bu ta continua ta ten acesso a bus informacon di Saudi atravez di bu portal existenti di 

paciente. 
• Nos simblos, papelada e saudacon na telefoni ta sera mudadu brevementi.  

Pamodi nu sta muda di nome?  

Nu crê k nos atual e futuro pacientes sabe k nu sta faze parte di Beth Israel Lahey Health, um 
sistema de saudi focadu na torna nos pacientes e comunidades, mas saudável. Cuandu k e nos 
paciente, bu ta recebi apoios di nos hospital e especialistas di clasi mundial e un redê completa 
di serviços di saudi. Bu pôde ler, mas sobre BILH na www.bilh.org.  

Como sempre, nu ta agradeceu pa confia na nos pa bus cuidados de saudi. 

http://www.bilh.org
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