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BLOCK ATÉ 1.006 VISITAS DO ISLAND 
MEDICAL CENTER EM COMPARAÇÃO COM 

JULHO DE 2020 
No final de julho, as visitas de pacientes do Block Island 
Medical Center já somavam 1.006 visitas em relação a esta 
época do ano passado.  A implementação de intervalos de 
tempo específicos para visitas de rotina de cuidados primários, 
como exames de sangue e gerenciamento de doenças, 
permite um fluxo de trabalho clínico mais suave e diminui o 
tempo de espera do paciente.  Obrigado a Block Island 
Volunteer Fire and Rescue, NSPD, nossa equipe, todos os 
membros da comunidade que apoiam o BIMC de tantas 
maneiras, por nos ajudar a nos ajustar ao aumento da 
demanda.            

                                2020   2021      Change 

Medical Visits     1597     2399             +50% 

Nurse Visits             698         804               +15% 

PT Visits            710         563             +26% 

Total Visits at BIMC  3057    4063                +32.9% 
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BLOCK ISLAND MEDICAL 
CENTER BOLETIM DE 

NOTÍCIAS 
O CENTRO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE FULL SPECTRUM DA ILHA

ARRECADAÇÃO DE FUNDOS 
VIRTUAL E LEILÃO UM 
SUCESSO! 

O Block Island Medical Center agradece 
a todas as empresas e indivíduos que 
doaram para o 2021 Virtual Fundraiser e 
Silent Auction.  Por meio da 
generosidade de nossos doadores, 
fundos e equipamentos avaliados em 
mais de US $ 135.000 foram arrecadados 
para o Centro Médico.  O Block Island 
Medical Center é uma organização sem 
fins lucrativos, que aceita doações 
dedutíveis de impostos de membros 
generosos da comunidade de Block 
Island, próximos e distantes para operar.  
Agradecimentos especiais ao trabalho 
árduo da comissão por organizar este 
evento fantástico.  Nunca é tarde demais 
para participar;  acesse  

BIMC2021GIVESMART.COM  

para doar, comprar itens restantes ou 
aprender mais sobre a arrecadação de 
fundos.

https://e.givesmart.com/events/lDF/
http://www.bihealthservices.com
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CAMPANHA DE CAPITAL 
PARA ATUALIZAR O CENTRO 

MÉDICO DA ILHA 

O Block Island Medical Center está prestes a iniciar a 
renovação e expansão mais substanciais das 
instalações em seus 30 anos de história.  Os planos 
prevêem uma nova ala na parte de trás com um 
segundo andar completo e porão.  O espaço ampliado 
incluirá quatro salas de atendimento primário, duas 
salas de atendimento de urgência e mais espaço para 
fisioterapia.  A adição também fornecerá alojamento 
para os médicos visitantes, residentes e estudantes de 
medicina que são essenciais para manter a 
comunidade da ilha segura e saudável durante os 
períodos de maior movimento do ano.  Depois de 
concluído, toda a comunidade desfrutará dos 
benefícios de um novo centro médico para atender às 
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BEM-VINDO AOS 
NOVOS E ANTIGOS 

MEMBROS BIMC 

Bem-vindo aos nossos 
membros novos e antigos de 
todo o mundo que se 
inscreveram durante o 2021 
Membership Drive.  A 
associação apoia 
financeiramente o Centro 
Médico e permite a votação nas 
eleições do Conselho, 
ajudando a manter a 
integridade do Centro Médico 
de Block Island.  A contribuição 
é de $ 30 para uma associação 
individual ou $ 50 para uma 
associação familiar.  Esses 
fundos são usados para 
despesas operacionais gerais.  
O Block Island Medical Center 
está disponível para todas as 
suas necessidades de saúde 
durante todo o ano, e contamos 
com a ajuda de nossos 
associados.  Convidamos todos 
a fazerem parte deste recurso 
vital da comunidade.  Clique no 
link de associação abaixo.  
ASSOCIAÇÃO                             
ou envie cheque indicando a 
associação individual ou 
familiar anotada na linha de 
memorando para                  
BIMC                                          
P.O.  BOX 919                       
BLOCK ISLAND, RI 02807  

ou check-off em nosso 
escritório localizado em 

 6 PAYNE ROAD 

https://bihealthservices.com/product/membership/
https://www.google.com/maps/dir//Block+Island+Medical+Center,+6+Payne+Rd,+New+Shoreham,+RI+02807/@41.1641103,-71.5965733,13z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x89e58cce14211cfd:0x8037eedaac0c600a!2m2!1d-71.5615539!2d41.164051?hl=en-us
http://www.bihealthservices.com
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necessidades de saúde da ilha no futuro. 

 “É gratificante que mais e mais ilhéus estejam procurando atendimento no Centro Médico”, disse o Dr. Tom Warcup.  
“Nossas consultas básicas estão em alta e há fila de espera para fisioterapia.  Entre essa demanda e o atendimento de 
urgência, essa expansão é fundamental. ”  O Centro Médico continuará a ser um provedor de cuidados primários e 
agudos - não um hospital e não uma sala de emergência com serviço completo.  “Os pacientes de emergência 
continuarão a ser transferidos para um hospital do continente o mais rápido possível, mas devido às restrições 
frequentes devido ao clima e à nossa localização remota na ilha, precisamos de mais capacidade para cuidados 
agudos até que a transferência seja possível”, disse o Dr. Warcup.  “A área clínica primária redesenhada e um espaço 
maior de fisioterapia atenderão à crescente demanda entre os ilhéus por serviços para se manter o mais saudável 
possível.” 

A arrecadação de fundos para o projeto de mais de $ 5 milhões está bem encaminhada, 
com mais de $ 4 milhões prometidos.  A meta total para a campanha de capital do BIMC 
é de US $ 7,5 milhões, o que inclui o financiamento de sua doação.  Doações e promessas 
pagáveis em até cinco anos podem ser feitas no site do Centro Médico: BLOCK ISLAND 
MEDICAL CENTER CAPITAL CAMPAIGN 

Mais representações arquitetônicas e plantas baixas também estão disponíveis em nosso 
site.
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OS VENCEDORES DO PRÊMIO DR. BAUTE 
SÃO STEPHANIE RICH E NICOLAS PHILLIPS 

O Dr. Peter Baute serviu fielmente à comunidade de Block Island 
como médico, Diretor Executivo interino, inovador, defensor e 
mentor.  Amigos e familiares do falecido Dr. Baute 
estabeleceram um Fundo Dotado e Prêmio para honrar seu 
compromisso com o conselho, a gentileza e o cuidado com 
incontáveis indivíduos em Block Island e muito além de suas 
costas.  Os destinatários do prêmio demonstram os traços do 
legado do Dr. Baute: habilidades interpessoais excepcionais e 
compaixão, juntamente com um alto nível de perspicácia na 
prestação de cuidados de saúde em Block Island.  O prêmio de 
US $ 500 normalmente é concedido a um aluno de Block Island 
por ano.  No entanto, este ano houve dois candidatos dignos.  
Stephanie Rich e Nicolas Phillips receberam o prêmio Dr. Baute.  
Em julho, o Dr. Warcup apresentou o prêmio na reunite mensal 
do BIVFR, onde Stephanie e Nick são voluntários.  Stephanie e 
Nick usarão o prêmio para ajudar a pagar por sua certificação 
EMS.  Block Island tem a sorte de ter indivíduos tão dedicados 
contribuindo para o cuidado de nossa comunidade.

https://bihealthservices.com/the-block-island-medical-center-capital-campaign/
https://bihealthservices.com/the-block-island-medical-center-capital-campaign/
http://www.bihealthservices.com
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SAVANNAH BROWN, ESTAGIÁRIA DO BLOCK 
ISLAND MEDICAL CENTER EM 2020-2021, VAI 

PARA PROVIDENCE COLLEGE! 
A estagiária de 2020-2021 do Block Island Medical 
Center, Savannah Brown, está estudando biologia em 
uma pista de medicina no Providence College.  
Savannah se formou como salutatorian da Burma da 
Block Island School de 2021. Enquanto completava seu 
estágio no Medical Center, ela manteve um GPA 4.0, foi 
uma estudante da National Honors Society e também 
foi a Presidente do Block Island Leo Club.  Savannah 
credita sua experiência de trabalho no Centro Médico 
por sua decisão de se concentrar em estudos de pré-
medicina.  Antes de sua experiência de estágio, ela 
queria estudar Direito.  Suas experiências de trabalho 
no Block Island Medical Center a fizeram perceber seu 
amor por trabalhar com pacientes e tratar ferimentos.  
Savannah concluiu seu estágio e projeto sênior sobre 
planos de tratamento fisioterapêutico para atletas, com 
um estudo de caso de um ciclista com dores na canela.  
Desejamos-lhe tudo de bom, Savannah, e estamos 
muito confiantes no seu futuro.

DOE PARA A BLOCK ISLAND 
CENTRO MÉDICO CLIQUE AQUI

http://www.bihealthservices.com
https://bihealthservices.com/product/donation/
https://bihealthservices.com/product/donation/
https://bihealthservices.com/product/donation/
https://bihealthservices.com/product/donation/
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A Guarda Costeira dos EUA fez uma visita especial ao Block 
Island Medical Center para ajudar a fortalecer nossa capacidade 
de trabalhar em equipe.  Enquanto estiveram aqui, eles 
visitaram nossas instalações, nós visitamos suas aeronaves e, 
juntos, refinamos nosso fluxo de trabalho e chegamos a um 
entendimento mais profundo dos recursos uns dos outros.

ELEITA A NOVA DIRETORIA DA BIHS 

Em junho, o Conselho de Serviços de Saúde 
de Block Island realizou sua eleição de 2021.  
Deixando seus cargos no conselho estavam 
a presidente Cindy Baute, o tesoureiro Pete 
Tweedy e o membro do conselho Robert 
Greenlee.  O Block Island Health Services 
Board ajuda a apoiar o Block Island Medical 
Center arrecadando fundos e garantindo 
que a equipe do Block Island Medical 
Center está se esforçando para cumprir a 
missão e a visão do Block Island Medical 
Center.  Os membros do Conselho da BIHS 
se dedicam à melhoria da saúde em Block 
Island e não recebem remuneração por seus 
serviços.  Seu denominador comum é o 
interesse em apoiar cuidados de saúde 
modernos de qualidade na ilha.  Damos as 
boas-vindas aos membros do Conselho 
recém-eleitos e agradecemos por seu 
compromisso e incontáveis horas gastas 
garantindo saúde de qualidade disponível 
em Block Island. 

DIRETORIA DA BIHS                                   
Susan Stover | Chair 
Laura Parsons | Vice Chair 
Gordon Nelson | Treasurer 
Millie McGinnes | Secretary 
Michael (Mike) Brownstein, MD 
Thomas (Tom) Murphy 
Brian Ott, MD 
Keisha Phillips-Brown 
Nancy Ruddle 
Ray Torrey 
Robin Lewis Vila 
Sharon Weinberg 
Thomas K. Warcup, DO, MHA, Ex Officio 
Mary Donnelly, RN, Emeritus 

  

http://www.bihealthservices.com
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Uma Noite de Gratidão 
Para dar aos provedores do Block Island Medical Center as 
boas-vindas adequadas que eram impossíveis quando 
começaram durante a pandemia em abril de 2020, tivemos 
uma festa muito pecan em 26 de junho.  Adrian Mitchell foi o 
anfitrião do evento para dar as boas-vindas aos provedores 
Tom Warcup e Laurie Anderson e aos membros do Conselho 
recém-eleitos e para agradecer aos membros do Conselho 
que estão deixando o cargo.  Membros da classificação do 
BIVFD, representantes da cidade e a equipe do BIMC se 
reuniram em gratidão mútua por um maravilhoso encontro 
ao pôr do sol. 

Kimberly Ward passou horas se preparando para o evento e 
serviu aos convidados deliciosos aperitivos do Kimberly's 
Restaurant e do BI Oyster Bar and Grill, que enviaram seu 
chef para ajudar, tudo de graça.  Rita Draper of the Oar e o 
1661 graciosamente doaram grandes bandejas de sushi.  
Obrigado ao Block Island Grocery, Champlin's, Interstate 
Navigation, National Hotel e Payne's Dock por doar tudo, 
desde cerveja e vinho até guardanapos e copos de 
coquetel. 

A noite foi uma ótima maneira 
de começar a temporada, dar as 
boas-vindas aos nossos 
provedores e agradecer ao 
Conselho de Serviços de Saúde 
de Block Island, às autoridades 
municipais e a muitos dos 
voluntários que dedicaram seu 
tempo e dedicação para 
melhorar a comunidade de 
Block Island.

http://www.bihealthservices.com
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