
 

 

પ્રિય Lakeridge Health દદી/પરિવાિના સભ્ય,  

 

તમાિી સાિી િીત ેસવેા કિવા માટ ેઅમ ેEpic transformation કિવા જઈ િહ્ાાં છીએ! 

 

3જી રિસેમ્બિ, 2021ના રદવસે, Lakeridge Health, CentralEast Ontarioમાાં છ ભાગીદાિી હૉપ્રપપટલ સાંગઠનોની 

સાથે Epicને દાખલ કિશ ે- એક એવી આધુપ્રનક, કૉમ્્યટુિ-આધારિત પદ્ધપ્રત જે િત્યેક દદી માટે પ્રસન્ગલ, રિપ્રજટલ પવાપ્ય 

િેકૉિડ પૂિો પાિશે.      

 

જૂથના સભ્યો વચ્ચે આ નવી, પ્રવતરિત પદ્ધપ્રત એ આપણા ઇપ્રતહાસમાાં એક મહત્ત્વપૂણડ સીમાપ્રચહ્નરૂપ છે અને જે િીતે આપણે 

અહીં Durham કે્ષત્રમાાં Lakeridge Healthમાાં, તેમજ આગામી પેઢીઓ માટે સમગ્ર CentralEast Regionમાાં સાંભાળ 

લઈ િહ્ાાં છીએ તેની િીતમાાં મોટાપાયે સુધાિો લાવશે. Epicનાાં અનેક લાભોમાાં સમાવેશ થાય છે:   

 

• સાંભાળ લેનાિ ટુકિીન ેનદૈાપ્રનક પ્રનણડયો લેવામાાં સહાયરૂપ બનવા માટ ેસમયસિ માપ્રહતી િા્ત કિવા સક્ષમ બનાવવી, જેમાાં 

પિીક્ષણનાાં પરિણામો, દવાની માપ્રહતી તેમજ અન્ય જરૂિી માપ્રહતીનો સમાવેશ થાય છે.    

• દદી માટ ેઉત્પારદત સામગ્રી, વગેિ ેબાબતના લક્ષણોમાાં સધુાિો કિવો, જેમાાં દદીના પલાંગની બાજુમાાં બાિકોિ ઓળખનુાં 

િમાણીકિણનો સમાવેશ થાય છે.  

• શક્ય તટેલુાં ઓછુાં પુનિાવતડન તેમજ વધુ કાયડપ્રનપુણ િરિયાઓનો સમાવેશ જે વધ ુટકાઉ પવાપ્ય પદ્ધપ્રત તિફ દોિવે છે.   

 

વધુમાાં, Epicનો આિાંભ નવા MyChart Central East Ontario દદીના પૉટડલનો સમાવેશ કિશે ક ેજયાાં તમે તમાિા 

તબીબી િેકૉર્ડસડ તેમજ વ્યપ્રક્તગત પવાપ્ય અાંગનેી માપ્રહતી િા્ત કિી શકો છો. 3જી રિસેમ્બિના રદવસે શરૂ થનાિ MyChart 

Central East Ontario માટે તમે કેવી િીતે નોંધણી કિાવી શકશો એ lakeridgehealth.on.ca/mychartમાાં જઈને 

જાણો.     

 

તમાિી સાંભાળ લેવા માટે અમે જેમ-જેમ આ વધુ ઝિપી, વધુ સલામત અન ેવધુ સાિી િીત ેપરિવર્તડત થવા જઈ િહ્ાાં છીએ, તેમ-તેમ 

તમે એ જોશો ક ેતમાિ ેસામાન્ય કિતાાં વધુ વખત િાહ જોવી પિશે કાિણ કે કેટલીક િરિયાઓ અલગ િીતે કિવામાાં આવી િહી છે.     

 

અમે એ બાબતની ખાતિી િાખવા કે સેવા બાબત ઓછામાાં ઓછા અવિોધોનો સામનો કિવો પિે એવા સખત િયાસો કિી િહ્ાાં 

છીએ તેમજ અમે તમને એ બાબતની ખાતિી આપવા માગીએ છીએ કે આ સમગ્ર પરિવતડનની િરિયા દિપ્રમયાન અમે અમાિા 

દદીઓ અને તેમનાાં પરિવાિજનો માટે શક્ય તેટલી શ્રેષ્ઠ સાંભાળ અન ેસહાય પૂિી પાિવાનુાં ચાલુ િાખીશુાં. તમાિી સાંભાળ તેમજ 

તમાિા પવાપ્ય-સાંભાળની જરૂરિયાતોને સાિી િીતે લેવા માટે એક બાજુથી જયાિે અમાિી ટુકિી કામ કિી િહી છે ત્યાિે બીજી 

તિફ તમે જે ધીિજ િાખી છે અન ેસમજશપ્રક્ત કેળવી છે એ બાબત અમે તમાિી કદિ કિીએ છીએ.   

 

જો તમાિ ેકોઈ િશ્નો હોય, તો કૃપા કિીને તમાિા પવાપ્ય-સાંભાળની ટુકિીનાાં સભ્ય સાથે વાત કિો.  

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

