
 

 

   ،Lakeridge Health عزیز  بیمار/خانواده 
 

    !هستیمشما   برای خدمت بهتر به  (Epic)ی حماستحول یک ایجاد ما در حال 
 

Lakeridge Health   انتاریو شرق   یمرکزمنطقه در  شریک بیمارستانیسازمان  همراه با شش  2021بر دسام 3در ،Epic   را
را برای هر فرد بیمار ارائه خواهد   دیجیتال و  منفردبهداشتی   سابقه که  کامپیوتر و مبتنی بر یک سیستم مدرن - معرفی خواهد کرد 

 داد. 
 
 Lakeridge درنحوه ارائه مراقبت های ما و است ترک یک نقطه عطف مهمی در تاریخ ما زی این سیستم جدید و مشاه اندار

Health ، بخشید.   ود خواهد بهب ترده ای سه طور گ ب برای نسلهای آینده  را  ق شر یمنطقه دورهام و در سراسر منطقه مرکز در
   عبارتند از:   Epic مزایای  سیاری از ب 

 

و   العات داروییبرای پشتیبانی از تیم مراقبت در تصمیم گیری بالینی شامل نتایج آزمایش، اط تاطالعا  موقع به  دسترسی به  •
 بهداشتی.   ضروریسایر اطالعات  

 اعتبار شناسایی بارکد در کنار تخت بیمار.  شامل  گیهای ایمنی بیماردر ویژ بهبود •

 سیستم بهداشتی پایدارتر.  کمک به  ،کارآمدترکمتر و  ی تکرارفرآیندهای  •
 

شما  در آن است که  MyChart Central East Ontario بنام بیمار جدید رتال وشامل یک پ   Epic راه اندازیعالوه براین، 
 MyChart. در مورد نحوه ثبت نام برای  خود دسترسی داشته باشیدسالمت شخصی  و اطالعات میتوانید به سوابق پزشکی  

Central East Ontario  در وب سایت lakeridgehealth.on.ca/mychart  اطالعات  ع میشوددسامبر شرو 3در  که ،
  ی کسب کنید.بیشتر

 
طوالنی تر از حد معمول  زمان انتظار   متوجه  ، ممکن استشما هایمراقبت رائه بهتر برای ا من تر و ی سریعتر، این روش ه ابا انتقال ب 

   . شوندمی م انجا به طور متفاوت که  و برخی از فرایندهاشوید 
 

به  میخواهیم به شما اطمینان بدهیم که  گزاری به حداقل خود برسد و در خدمت  اختاللیگونه رهمطمئن شویم  کار میکنیم تا ما سخت
که  در حینی   ادامه خواهیم داد.  برای بیماران خود و خانواده های آنها در طول این انتقال ممکن و پشتیبانی بهترین مراقبتهاارائه 

از صبوری و    ،فراهم آوردشما و نیازهای مراقبت بهداشتی شما برای را خدمات بهتری  جدید کار میکند تا تیم ما با این سیستم 
 .  قدردانی میکنیمدرک شما  

 
 تیم مراقبت بهداشتی خود صحبت کنید.   در صورت هر گونه سوالی، لطفاً با یک عضو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lakeridgehealth.on.ca/mychart

