
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਨਕ ਹੈਲਥ ਨਿਕਰਾਿਡ 
ਨਸਸਟਮ ਨਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਿਹੇ ਹਰਾਂ

26 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੀਸੀ ਚਿਲਡ੍ਰਨਜ਼ ਹੋਸਚਿਟਲ ਅਤੇ ਬੀਸੀ 
ਚਵਮੈਨਜ਼ ਹੋਸਚਿਟਲ + ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਿੁਰਾਣੇ ਚਸਸਟਮਾ ਂਅਤੇ ਕਾਗਜ਼-ਆਧਾਚਰਤ ਿਾਰਟਾ ਂਤੋਂ 
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਚਨਕ ਹੈਲਥ ਚਰਕਾਰਡ ਚਸਸਟਮ ਚਵੱਿ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਚਜਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਨਵੀਂ ਿ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾ ਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ 
ਮਹਾਮਂਾਰੀ ‘ਤੇ ਿ੍ਰਚਤਚਕਚਰਆ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਗੰਭੀਰ ਲੋੜਾ ਂਦਾ ਵੀ ਚਧਆਨ ਨਾਲ ਿ੍ਰਬੰਧਨ  
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਬੀਸੀ ਚਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਦੀਆ ਂਿੁਣੌਤੀਆ ਂਨਾਲ ਵੀ ਚਨਿਟ 
ਰਹੇ ਹਾ।ਂ

ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਜੋ ਸ਼ਰਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾ ਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ
• ਯੂਸਨਟ ਸਵੱਚ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣ, ਸਿਵੇਂ ਸਕ ਪਹੀਆ ਂਵਾਲੇ ਕੰਸਪਊਟਰ
• ਵਾਧੂ ਿਹਾਇਕ ਿਟਾਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਰਾਲੀ ਦੇ ਸੰਭਰਾਵੀ ਲਰਾਭ:
• ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਟੀਮਾ ਂਕੋਲ ਉਹਨਾ ਂਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ
• ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਿਾ ਂਡੁਪਲੀਕੇਟ ਟੈਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਸਵੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਿਮਾ ਂਬਚੇਗਾ
• ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ
• ਲੈਬ ਦੇ ਨਤੀਸਿਆ ਂਅਤੇ ਦਵਾਈਆ ਂਦੇ ਉਪਚਾਰਾ ਂਤੱਕ ਿਲਦ ਪਹੁੰਚ

ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ।
ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਸਵੱਚ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਮੇਤ, ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ: bit.ly/CW-CST

ਅਰਬੀ l ਿਰਲੀਸਰਿਤ ਚੀਨੀ l ਟ੍ੈਸਡਸ਼ਨਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ l ਫ੍ਾਿਂੀਿੀ l ਿਪੈਸਨਸ਼ l ਵੀਅਤਨਾਮੀ

ਕਲੀਸਨਕਲ ਐਂਡ ਸਿਿਟਮ ਟ੍ਾਿਂਫੋਰਮੇਸ਼ਨ (Clinical & Systems Transformation) (CST) ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ ਂਅਤੇ 
ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾ ਂਸਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾ ਂਿੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਿਟਲ ਹੈਲਥ (Vancouver Coastal Health), ਪ੍ਰੋਸਵੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ 
ਅਥਾਸਰਟੀ (Provincial Health Services Authority) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ (Providence Health Care) ਸਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਿੁਰੱਸਖਆ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕਿਾਰਤਾ ਸਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕੇ।
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ਜੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਵਿੀ, ਮਰਾਿਚ ਜਰਾ ਂਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨਵੱਚ ਹਸਪਤਰਾਲ ਆ ਿਹੇ ਹੋ:

• ਸਿਿ ਦੌਰਾਨ ਅਿੀਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਿੇਵਾਵਾ ਂਸਵੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ  
ਿਕਦਾ ਹੈ

• ਰਸਿਿਟ੍ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਿਮਾ ਂਦੇਣ ਵਾਿਤੇ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਲਈ ਿਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ
• ਇਿ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਬਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

 

 

ਸਰਾਡਰਾ ਨਿਆਨ ਤੁਹਰਾਨੰੂ ਨਮਆਿੀ ਦੇਖਭਰਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਨ ‘ਤੇ ਬਨਣਆ ਿਹੇਗਰਾ।
ਮਹਰਾਮਂਰਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਰਾਨ ਵਰਾਿੂ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਿੱਨਖਆ ਉਪਰਾਅ ਲਰਾਗੂ ਹਨ।

http://bit.ly/CW-CST
http://bit.ly/CW-CST

