
 

 

ਪਿਆਰੇ Lakeridge Health ਮਰੀਜ਼/ਿਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, 

 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਦਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਿਦੀਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ!  
 

3 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨ ੰ , Lakeridge Health, Central East Ontario ਪਵਿੱ ਚ ਛੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਸਿਤਾਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ 
ਪਮਲ ਕੇ, Epic - ਇਿੱਕ ਆਧੁਪਨਕ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਆਧਾਪਰਤ ਿਰਣਾਲੀ ਿੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਸੰਗਲ, ਪਿਜੀਟਲ 
ਪਸਹਤ ਪਰਕਾਰਿ ਿਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। 
 

ਇਸ ਨਵੀਂ, ਸਾਂਝੀ ਿਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰੁ ਆਤ ਸਾਿੇ ਇਪਤਹਾਸ ਪਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਿਰਮੁਿੱ ਖ ਮੀਲ ਿਿੱਥਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਿੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ 
Lakeridge Health ਪਵਖੇ, Durham Region ਪਵਿੱਚ ਅਤੇ Central East Region ਪਵਿੱਚ ਸਾਿੇ ਦਆੁਰਾ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਦਾਨ 
ਕਰਨ ਦ ੇਤਰੀਕੇ ਪਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਧੁਾਰ ਕਰੇਗੀ। Epic ਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਪਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  
 

• ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਪਜਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤ ੇਹੋਰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਪਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਤੇ ਕਲੀਪਨਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਪਵਿੱਚ 
ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱਕ ਸਮੇਂ ਪਸਰ ਿਹੰੁਚ। 

• ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਬਸਤਰੇ 'ਤ ੇਬਾਰਕਿੋ ਿਛਾਣ ਿਰਮਾਪਣਕਤਾ ਸਮੇਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ। 
• ਘਿੱਟ ਿੁਿਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਵਧੇਰੇ ਕਸ਼ੁਲ ਿਰਪਕਪਰਆਵਾਂ, ਜੋ ਪਕ ਇਿੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਟਕਾਊ ਪਸਹਤ ਿਰਣਾਲੀ ਪਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਿਾਉਂਦੀਆ ਂ

ਹਨ। 
 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Epic ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਪਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਨਵਾਂ MyChart Central East Ontario ਮਰੀਜ਼ ਿੋਰਟਲ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋਵੇਗਾ ਪਜਿੱ ਥ ੇਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਮਿੈੀਕਲ ਪਰਕਾਰਿਾਂ ਅਤੇ ਪਨਿੱਜੀ ਪਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱ ਕ ਿਹੰੁਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਕ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰੁ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ MyChart Central East Ontario ਲਈ ਰਪਜਸਟਰ ਪਕਵੇਂ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। lakeridgehealth.on.ca/mychart 'ਤੇ ਜਾਓ।  
 

ਪਜਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਇਸ ਤੇਜ਼, ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ, ਅਤੇ ਪਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਪਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 
ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੋ ਪਕ ਉਿੀਕ ਸਮਾਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਧ ਹ ੈਅਤੇ ਕੁਝ ਿਰਪਕਪਰਆਵਾਂ ਨ ੰ  ਵਿੱ ਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   
 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਕ ਸੇਵਾ ਪਵਿੱਚ ਪਕਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨ ੰ  ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਰਿੱ ਪਖਆ 
ਜਾਵੇ ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਪਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆਿਣ ੇਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਾਂਗੇ। ਪਜਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਿੀ ਟੀਮ 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਬਹਤਰ ਸਵੇਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੀਆ ਂਪਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲੋੜ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਿ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਿਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 
 

ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੀ ਪਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਪਕਸ ੇਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ।  

about:blank

