
July 1, 2021

Dear patient,  
 
After much consideration I have decided to leave my position as a Primary Care
Provider at Island Health Care.
 
I am retiring, so that I can spend more time with my family. I have enjoyed having you as
a patient and thank you for the privilege of being a partner in your care team. I will miss
you and all of my patients. My last day of work will be July 31, 2021.  
 
As a current patient you will be seamlessly connected to another Primary Care Provider
at the health center for your next scheduled appointment. 
 
Community Health Centers are committed to providing quality healthcare to all
members of local communities, and our team looks forward to serving you each day. I
am confident you will be in excellent hands. 

The Providers here are all caring, dedicated, and very knowledgeable: it’s been an honor
to work with them. Our Patient Support Services staff will be contacting you over the
course of the next few months to arrange an appointment for you to have a transition of
care visit to meet your new provider. If you need to see someone sooner or if you have
any questions, please do not hesitate to call 508-939-9358.

Regards,

Barbara A. Colocino, CNP
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Island Health Care
P.O. Box 9000

Edgartown, MA 02539



1 de julho de 2021

Caro paciente,
 
Depois de muita consideração, decidi deixar meu cargo de Provedor de Cuidados
Primários na Island Health Care.
 
Estou me aposentando para poder ficar mais tempo com minha família. Gostei de ter
você como paciente e agradeço o privilégio de ser um parceiro em sua equipe
assistencial. Sentirei saudades de você e de todos os meus pacientes. Meu último dia de
trabalho será 31 de julho de 2021.
 
Como paciente atual, você estará perfeitamente conectado a outro Prestador de
Cuidados Primários no centro de saúde para a sua próxima consulta agendada.
 
Os Centros de Saúde Comunitários estão comprometidos em fornecer cuidados de
saúde de qualidade a todos os membros das comunidades locais, e nossa equipe espera
atendê-lo todos os dias. Tenho certeza de que você estará em excelentes mãos.
 
Os provedores aqui são todos atenciosos, dedicados e muito bem informados: é uma
honra trabalhar com eles. Nossa equipe de Serviços de Suporte ao Paciente entrará em
contato com você nos próximos meses para marcar uma consulta para você ter uma
visita de transição de cuidados para conhecer seu novo provedor. Se precisar ver alguém
mais cedo ou se tiver alguma dúvida, não hesite em ligar para 508-939-9358.
 
Cumprimentos,
 

Bárbara A. Colocino, CNP
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