
Temos o prazer de anunciar que mudaremos o nome de nossa clínica de cuidados primários 
para que reflita nossa conexão com um grande sistema de atendimento de saúde. Como você 
já deve saber, nossa clínica já integra o Beth Israel Lahey Health System (Sistema de Saúde 
Beth Israel Lahey). Agora, estamos atualizando nosso nome para orgulhosamente mostrarmos 
nossa conexão com este grande sistema de saúde. Veja abaixo o novo nome de nossa clínica.  

O que isso significa para mim?  

O nosso nome está mudando, mas você vai continuar a receber o mesmo nível de cuidados de 
saúde e serviços que sempre recebeu, e fornecidos pela mesma equipe. O que você pode 
esperar?  

• Você continuará a receber os mesmos cuidados de saúde de qualidade que está acostumado 
a receber.  

• Seus médicos, enfermeiros e outros integrantes de sua equipe de atendimento permanecerão 
os mesmos.  

• Você continuará a acessar suas informações de saúde pelo atual portal para pacientes.  
• A sinalização, o timbre em nossos documentos e as saudações telefônicas mudarão logo, 

mas,  
ocasionalmente, você ainda verá o nome antigo de nossa clínica.  

 
Por que vocês estão mudando de nome?  
 
Queremos que todos os nossos pacientes, atuais e futuros, saibam que somos parte do Beth 
Israel Lahey Health, um sistema de saúde cujo objetivo é tornar nossos pacientes e nossas 
comunidades mais saudáveis. Quando você é nosso paciente, tem o apoio de especialista e 
hospitais de classe mundial e de uma rede completa de serviços de cuidados de saúde. Leia 
mais sobre a BILH em www.bilh.org.  
 
Como sempre, agradecemos a você por confiar a nós seus cuidados de saúde.  
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