
Effective April 1
st
, there are no 

appointments required for your primary 

care visits. Please come in Monday 

through Friday starting at 9am to be seen 

and we’ll see you in order of arrival with 

as little wait time as possible. Your 

clinician may ask that you book an 

appointment in some instances. If you need 

a follow-up appointment, we will call you 

a week before you need to come in. 

 

1) Why has Blackstone decided to 

launch “See You Today”? The 

shortage of providers is a national 

problem with many causes and it is 

affecting Blackstone. See you today is 

the best approach to meet your needs!   

  

2) Can I walk-in and see my doctor 

without an appointment? Yes, if your 

doctor is available when you come in.  

 

3) How long will I have to wait? Wait 

times will depend on the day, it could 

be 30 minutes or more. Generally, it is 

less busy later in the week. 

 

4) What if I need a sick visit? As with 

any visit, come in and be seen for your 

primary care needs including sick 

visits.  

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir del 1 de abril, no hay citas 

requeridas para sus visitas de atención 

primaria. Por favor venga de lunes a viernes 

a partir de las 9am para ser visto y nos 

veremos en orden de llegada con tan poco 

tiempo de espera como sea posible. Su 

médico clínico puede solicitarle que reserve 

una cita en algunos casos. Si necesita una 

cita de seguimiento, le llamaremos una 

semana antes de que necesite venir. 

 

1) ¿Por qué Blackstone decidió lanzar 

"See You Today"? La escasez de 

proveedores es un problema nacional 

con muchas causas y está afectando a 

Blackstone. Nos vemos hoy es el mejor 

enfoque para satisfacer sus necesidades! 

 

2)  ¿Puedo entrar y ver a mi médico sin 

cita? Sí, si su médico está disponible 

cuando usted entra. 

 

3)  ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? 

Los tiempos de espera dependerán del 

día, podría ser de 30 minutos o más. 

Generalmente, es menos ocupado más 

tarde en la semana. 

 

4) ¿Qué pasa si necesito una visita 

enferma? Como con cualquier visita, 

venga y vea para sus necesidades de 

atención primaria incluyendo visitas 

enfermas. 

 
 

Apartir do dia 1 de Abril, não é necessario 

marcar apontamentos para as suas visitas de 

cuidados primários. Por favor venha de segunda 

á sexta a partir das 09:00 de manha para ser 

visto e vamos vê-lo em ordem de chegada, com o 

minimo tempo de espera possível. O seu médico 

pode pedir que você “marque uma consulta” em 

alguns casos.  Se precisar de uma consulta de 

acompanhamento, vamos chamá-lo uma semana 

antes que precisa voltar. 

1) Porque Blackstone decidiu lançar  o "See 

You Today"?A escassez de provedores  é 

problema nacional com muitas causas e está a 

afectar Blackstone. See You Today é a melhor 

proposição para atender às suas necessidades! 

2) Posso ir ver o meu médico, sem um 

apontamento?Sim, se o seu médico estiver 

disponível quando você chegar. 

3) Quanto tempo terei que esperar? O tempo 

de espera dependerá do dia, Pode ser de 30 

minutos ou mais. Geralmente, é menos ocupado 

mais tarde durante a semana. 

4) E se eu precisar de uma visita se estiver 

doente?Seria  o mesmo processo com  qualquer 

visita, ao chegar  serás  visto pela  sua 

necessidade, incluindo se estivires doente. 

 


