
Construindo   
Melhor Saúde 
Atualização sobre a Iniciativa de Saúde Comunitária do BIDMC 

 
Bem-vindo 
O Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) está a investir cerca de US$18 milhões na 
comunidade. O BIDMC passou o último ano a reunir com membros da comunidade para 
decidir como melhor usar os fundos. Você poderá ter participado dessas conversas 
pessoalmente, preenchido um inquérito online ou talvez se interesse apenas em saber mais. 

Com o encerrar do nosso primeiro ano de planeamento, estou contente por partilhar as 
nossas descobertas, decisões e planos futuros, tudo com base no que ouvimos da 
comunidade. Obrigado a todos os membros da comunidade que contribuíram para este 
processo. 

Nancy Kasen, 
Vice Presidente, Community Benefits and Community Relations do Beth Israel Lahey Health 

 

Trabalhando em conjunto 
O BIDMC criou um comité para ajudar a 
identificar as prioridades a financiar na 
saúde. O comité é formado por líderes locais 
e residentes em bairros que o BIDMC serve. 

O dinheiro abordará importantes questões 
de saúde na cidade de Chelsea e nos 
seguintes bairros de Boston: 

Ouvindo-o 
O BIDMC realizou cinco reuniões para ouvir as 
pessoas de cada bairro sobre os seus 
problemas de saúde. As pessoas partilharam as 
suas opiniões e experiências em pequenos 
grupos. O BIDMC também participou em 
reuniões locais com hospitais, organizações 
comunitárias e outros parceiros em Boston e 
Chelsea para ouvir membros da comunidade

• Allston/Brighton 
• Bowdoin/Geneva 
• Chinatown 
• Fenway/Kenmore 

CHELSEA sobre as suas prioridades. Usando a informação 
recolhida na comunidade e as pesquisas 
existentes, o comité discutiu, votou e aprovou 
quatro áreas de foco em saúde: 

• Roxbury 
• Mission Hill 

Allston/ 
Brighton 

 
Chinatown 

Fenway/Kenmore 

 
Roxbury/  Bowdoin/ 

• Habitação acessível 
• Empregos e 

segurança financeira 

• Saúde 
comportamental 

• Bairros saudáveis 

 
 
 
 

BOSTON 

Mission 
Hill 

 
Geneva Reserve a data 

Segunda, 6 de abril, o BIDMC anunciará 
como as organizações locais se podem 
candidatar ao financiamento. 
Para saber mais sobre o financiamento e o 
processo de proposta, junte-se ao BIDMC na 
terça, 7 de abril, às 14:30, numa reunião na 
Brookline Avenue 99, sala RN-103. 

 

Mantenha o contato 
Para mais informação sobre a Iniciativa de Saúde Comunitária do BIDMC, visite bidmc.org/chi. 
Para perguntas, envie um email para NIBCHI@bidmc.harvard.edu. 

mailto:NIBCHI@bidmc.harvard.edu
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