
 

 
 
O Programa de Gestão de Cuidados da HealthFirst Family Care Center, Inc. aplica sistemas, ciência e 
informações para ajudar os pacientes e suas redes de apoio a se tornarem envolvidos em um processo 
colaborativo desenhada para tratar das condições de saúde médica, social e mental de uma forma mais 
eficaz. Nosso objetivo é ajudar os pacientes a alcançar um nível óptimo de bem-estar e melhorar a 
coordenação dos cuidados, proporcionando serviços não-duplicados a baixo custo. O lema do nosso 
Programa de Gestão de Cuidados baseia-se no fato de que quando um indivíduo atinge o nível ideal de 
capacidade de bem-estar e funcional, todos se beneficiam; os indivíduos a ser servidos, os sistemas de 
cuidados de saúde, bem como as fontes de reembolso. 
 
Os Serviços de Gestão de Cuidados são mais eficazes, quando as condições permitem uma comunicação 
direta entre o gerente de cuidado, o paciente, o provedor de cuidados primários e do pessoal de apoio 
adequados. Nossa equipe é formada por Enfermeiras, um Nutricionista, Educadores de Diabetes 
Qualificados, Intérpretes, Guia de Paciente, um trabalhador comunitário de saúde, um Especialista em 
Cessação do Tabagismo, e um Assistente Social. As recomendações feitas ao nosso Programa de Gestão de 
Cuidados são adaptados para atender às necessidades individuais do paciente, respeitando o papel do 
paciente como responsável em tomar decisões no nprocesso de planeamento de cuidados. 
 
As Suas referências para a cessação do tabagismo, gestão de diabetes e aconselhamento nutricional 

são bem vindas.  
Os indivíduos não precisam ser pacientes da HealthFirst para utilizar esses programas. 

 
Consultas individuais ou de grupo são projetados para atender as necessidades educacionais e 

culturais dos pacientes. 
 
Nosso programa de Educação sobre Diabetes foi credenciada pela American Association of Diabetes 
Educators desde 2012. Nosso especialista de Cessação do Tabagismo é certificada pelo Center for Tobacco 
Treatment Research and Training of the Division of Preventive and Behavioral Medicine at UMass 
Medical School.  
 

                  Por favor, preencha o formulário de referência em anexo e envia por fax para  
(774) 627-1289. 

                         Para obter mais informações, por favor ligue para (774) 627-1281. 
 

Estamos ansiosos para colaborar com você! 
 
 
 

tel:(774)%20627-1289
tel:(774)%20627-1281
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.healthline.com/diabetesmine/what-diabetes-advocacy-orgs-accomplished-last-year-and-goals-for-2015&ei=5s-fVcbdDcz2-QH27YeABQ&bvm=bv.96952980,d.cWw&psig=AFQjCNHg4Eb9yYyXl0YvB5PSwrlHszPh8Q&ust=1436623205447488

