Chúng tôi đang chuyển sang hệ thống
hồ sơ sức khỏe điện tử mới
Bắt đầu từ ngày 26 tháng 2 năm 2022, Bệnh viện Nhi đồng BC
(BC Children’s Hospital) và Bệnh viện + Trung tâm Y tế Phụ nữ BC
(BC Women’s Hospital + Health Center) sẽ chuyển từ các hệ thống cũ
và các hồ sơ bệnh án trên giấy sang hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử.
Khi chúng tôi phân bổ thời gian để các nhân viên chuyển sang
sử dụng một hệ thống mới, chúng tôi cũng đang quản lý chặt chẽ
các nhu cầu ứng phó đại dịch quan trọng và tìm giải pháp cho các
thách thức tuyển dụng trong hệ thống y tế của B.C.
Trọng tâm của chúng tôi vẫn là tiếp tục cung cấp dịch vụ chăm sóc có phẩm chất cho quý vị.
Có thêm các biện pháp an toàn và sức khỏe được áp dụng trong thời gian đại dịch.

Nếu quý vị đến bệnh viện vào tháng 2, tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2022:

• Quý vị có thể gặp phải sự chậm trễ trong các dịch vụ trong khi chúng tôi
làm quen với hệ thống mới

• Vui lòng đến sớm trước cuộc hẹn của quý vị để có thêm thời gian cho việc ghi danh
• Cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị trong thời gian này
Một số thay đổi quý vị có thể thấy:

• Các nhân viên cung cấp dịch vụ chăm sóc đang được huấn luyện để tìm hiểu
hệ thống mới

• Các thiết bị mới ở các đơn vị, như máy tính di động (computers on wheels)
• Có thêm nhân viên hỗ trợ
Các lợi ích được mong đợi từ hệ thống mới này:

•
•
•
•

Nhóm chăm sóc có thể truy cập tức khắc thông tin mà họ cần
Bớt tốn thời gian lặp lại thông tin hoặc phải thực hiện các xét nghiệm trùng lặp
Quy trình quản lý thuốc men an toàn hơn
Truy cập nhanh hơn vào các kết quả phòng thí nghiệm và các dược liệu pháp

Để có thêm thông tin, hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe của quý vị.
Để tìm biết thêm, bao gồm thông tin bằng các thứ tiếng khác: bit.ly/CW-CST
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Dự án Chuyển đổi Hệ thống & Lâm sàng (Clinical & Systems Transformation / CST) sẽ chuyển đổi các
hệ thống và quy trình chăm sóc sức khỏe để cải thiện sự an toàn, phẩm chất và tính nhất quán của việc
chăm sóc bệnh nhân trên toàn Vancouver Coastal Health, Cơ quan Dịch vụ Y tế Tỉnh bang và hệ thống
Chăm sóc Sức khỏe Providence.
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