
Chúng tôi hân hạnh thông báo rằng tên của cơ sở chăm sóc chính của chúng tôi sẽ được thay 
đổi để phản ánh mối quan hệ của chúng tôi với hệ thống chăm sóc hàng đầu. Như quý vị có thể 
biết, cơ sở của chúng tôi đã là một phần của hệ thống Beth Israel Lahey Health System. Giờ 
đây, chúng tôi cập nhật tên của mình để tự hào thể hiện mối quan hệ của chúng tôi với hệ 
thống chăm sóc hàng đầu này. Quý vị có thể tìm thấy tên cơ sở mới của quý vị được liệt kê bên 
dưới.  

Điều này có nghĩa gì đối với tôi?  

Mặc dù tên của chúng tôi có thay đổi, nhưng quý vị vẫn có thể tin tưởng vào chúng tôi về cùng 
mức độ chăm sóc và dịch vụ do cùng một tập thể cung cấp. Sau đây là những gì quý vị có thể 
chờ đợi:  

• Quý vị sẽ tiếp tục nhận được cùng sự chăm sóc tuyệt vời như quý vị đã quen.  
• Bác sĩ, y tá của quý vị và các thành viên khác trong đội ngũ chăm sóc sẽ vẫn như cũ.  
• Quý vị vẫn sẽ tiếp cận thông tin sức khỏe của mình thông qua cổng thông tin bệnh nhân  

hiện hữu của quý vị.  
• Mặc dù bảng hiệu, giấy tờ và lời chào qua điện thoại của chúng tôi sẽ sớm thay đổi,  

nhưng đôi khi quý vị vẫn có thể nhìn thấy tên cơ sở cũ của chúng tôi.  
 
Tại sao quý vị lại đổi tên?  
 
Chúng tôi muốn các bệnh nhân hiện tại và tương lai của mình biết rằng chúng tôi là một phần 
của Beth Israel Lahey Health, một hệ thống chăm sóc sức khỏe tập trung vào việc giúp cho 
bệnh nhân và cộng đồng của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Khi quý vị là bệnh nhân của 
chúng tôi, quý vị có sự hỗ trợ của các bệnh viện và bác sĩ chuyên khoa đẳng cấp thế giới cũng 
như một mạng lưới dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoàn chỉnh. Đọc thêm về BILH tại www.bilh.org.  
 
Như thường lệ, cảm ơn quý vị đã tin tưởng giao phó cho chúng tôi nhiệm vụ chăm sóc cho quý 
vị.  

http://www.bilh.org
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