
 

 

 اطالعات بهداشتی و سالمتی شما
 زمان و مکان مورد نیاز، به اطالعات سالمتی دسترسی آنالین امن داشته باشید.در هر 

ساعت شبانه  24دهید، می توانید به صورت آنالین در وقتی که ثبت نام را که با یکی از منابع ذکر شده در زیر انجام می

احتی به اطالعات سالمت خود دسترسی داشته باشید. این منابع که برای اهالی روز هفته، به طور ایمن و به ر 7روز و 

سازی، نتایج توانند سوابق ایمنشما در دسترس است، می اداره بهداشت یا از طریق در سراسر استانبریتیش کلمبیا 
 های تصویربرداری پزشکی و موارد دیگر را در اختیار شما قرار دهند.آزمایشگاهی، داروهای تجویز شده، گزارش

خود استفاده  COVID-19برای دسترسی به گواهی واکسیناسیون و نتایج آزمایش  (Health Gateway)درگاه سالمتی  از

 کنید.

 تان اقدام کنید.خود و اعضای خانواده دریافت گواهی واکسیناسیونه توانید بدون ورود به سیستم، نسبت بشما همچنین می

 منابع استانی شما

 درگاه سالمتی

ساله و  12کند. کلیه افراد سالمت در بریتیش کلمبیا فراهم می دسترسی ایمن و راحت شما را به سوابق درگاه سالمتی

توانند افراد وابسته را نیز در درگاه سالمتی اضافه توانند از آن استفاده کنند. والدین و سرپرستان همچنین میبزرگتر می
طالعات بیشتر درباره درگاه سال و کمتر خود باشند. برای کسب ا 11کنند تا قادر به مشاهده واکسیناسیون برای فرزندان 

 .درگاه سالمتی دولت بریتیش کلمبیا:سالمتی، به این صفحه مراجعه کنید  

 درگاه سالمتی دسترسی به موارد زیر را فراهم می کند:

 نتایج آزمایش خون و نتایج سایر آزمایشات آزمایشگاهی 
 سابقه دارویی 
 سازیسوابق ایمن 
 های بهداشت عمومی و بیمارستانیویزیت 
 درخواست مجوزهای ویژه 
  گواهی واکسیناسیونCOVID-19 

  نتایج آزمایشCOVID-19 

کنید، اطالعات سالمتی شما درگاه سالمتی بدون در نظر گرفتن اینکه در کجای استان خدمات مراقبت بهداشتی دریافت می
 بیشتری در آینده اضافه خواهد شد. انواع سوابق بهداشتیکند. جا گردآوری میرا به صورت یک

 .نحوه ایجاد حساب کاربری درگاه سالمتی را بیاموزید

 اپلیکیشن درگاه سالمتی

دهد به بسیاری از همان اطالعات ، با داشتن چند ویژگی خاص تلفن همراه به شما امکان میدرگاه سالمتی اپلیکیشن موبایل
 سایت درگاه سالمتی قابل مشاهده هستند.شید که در وبسالمتی دسترسی داشته با

 Apple Appبرای دریافت رایگان آن به پد خود دانلود کنید. را روی تلفن همراه، تبلت تا آیاپلیکیشن توانید شما می

Store  یاGoogle Play .رجوع کنید 

 کسب کنید. اپلیکیشن درگاه سالمتی اطالعات بیشتری درباره

https://www.healthlinkbc.ca/more/health-features/your-health-information#across-the-province
https://www.healthlinkbc.ca/more/health-features/your-health-information#across-the-province
https://www.healthlinkbc.ca/more/health-features/your-health-information#your-health-authority
https://www.healthlinkbc.ca/more/health-features/your-health-information#your-health-authority
https://www.healthlinkbc.ca/more/health-features/your-health-information#health-gateway
https://www.healthgateway.gov.bc.ca/vaccinecard
https://www.healthgateway.gov.bc.ca/vaccinecard
https://www.healthgateway.gov.bc.ca/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/health-gateway
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/health-gateway
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/health-gateway
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/health-gateway#createaccount
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/health-gateway
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/health-gateway


MyCareCompass 

برای دسترسی به اکثر نتایج  MyCareCompass (Lifelabs)توانند از ساله به باالی بریتیش کلمبیا می 16اهالی 

 استفاده کنند. Lifelabsاهی و تعیین وقت مالقات در آزمایشگ

 منابع مرکز سالمت شما

Fraser Health 

MyChart™ 

 متوقف شد. 2022ژانویه  21در  ™MyChartلطفاً توجه داشته باشید که فعالیت پورتال بیماران 

Interior Health 

MyHealthPortal 

MyHealthPortal  روز هفته به اطالعات سالمت شخصی را از طریق  7ساعته و  24یک ابزار آنالین که دسترسی

سال و باالتر یا بین  19برای شهروندان  MyHealthPortalکند.  رایانه، تبلت یا تلفن هوشمند بیماران برای آنها فراهم می

 سال با حمایت پزشک یا پرستار شما در دسترس است. 18تا  12

 توانید:پس از ثبت نام، شما می

 ها دسترسی داشته باشیدهای تصویربرداری پزشکی و تاریخچه ویزیتهای آزمایشگاهی، گزارشبه گزارش 
 های مکتوب پزشکان، پرستاران و ماماها را مشاهده کنیدگزارش 
 ئیات و دستورالعمل های قرار مالقات خاصی را مشاهده کنیدجز 
 ها را مشاهده و به روز کنیدموارد آلرژی و عارضه 
 آدرس، شماره تلفن و سایر اطالعات تماس خود را به روز کنید 
  اپلیکیشنMyHealthPortal را دانلود و نصب کنید 

 دسترسی به حساب کاربری خود را به اشتراک بگذارید 
 سال(، یا بزرگساالن ناتوان درخواست سطح دسترسی والدین کنید 11تا  0دساالن )برای خر 

Island Health 

My Health 

MyHealth عات سالمت شخصی را در اختیار بیماران یک منبع آنالین امن است که امکان دسترسی به اطالIsland 
Health های تصویربرداری پزشکی، اسناد دهد. این موارد عبارتند از: دسترسی به نتایج آزمایشگاه، گزارشقرار می

 .Island Healthبالینی، و قرار مالقات های سرپایی در 

سال سن دارید امکان ثبت  18تا  12و اگر بین  م کنیدثبت نا MyHealthسال و باالتر سن دارید، می توانید در  19اگر 

 نام با حمایت پزشک یا پرستارتان وجود دارد.

Northern Health 

HealthELife 

HealthElife و اطالعات دیجیتال سالمت بیمارستان را در اختیار  امکان دسترسی آنالین ایمن به خدمات بیمارستان

توانید به اطالعات خود، فرزندانتان، یا هر عضو بزرگسال یا سالمند دهد. شما میقرار می Northern Healthبیماران 

 خانواده که ممکن است نقش پشتیبانی در مراقبت از آنها را بر عهده داشته باشید، دسترسی پیدا کنید.

https://mycarecompass.lifelabs.com/
https://www.interiorhealth.ca/health-and-wellness/accessing-care-through-technology/myhealthportal
https://www.islandhealth.ca/our-services/virtual-care-services/myhealth/enroll-myhealth
https://www.northernhealth.ca/services/digital-health/healthelife


یا واحد محلی  www.HealthLinkBC.ca/healthfilesبه نشانی  HealthLinkBCهای پرونده اطالعات بیشتر دربارهبرای 

 جهت دریافت اطالعات و مشاوره بهداشتی غیراضطراری در بریتیش کلمبیا بهبهداشت عمومی خود رجوع کنید. 

www.HealthLinkBC.ca توانند با شماره )رایگان( تماس بگیرید. افراد ناشنوا و کم شنوا می 8-1-1 شماره مراجعه کنید یا با

 زبان موجود است. 130تماس بگیرند. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش از  1-1-7

را مشاهده کنید؛ گزارش های  COVID-19های وانید نتایج آزمایشگاهی خود، از جمله اکثر آزمایشتشما می

های برنامه ریزی شده آزمایشگاه بیمارستان و تصویربرداری توانید قرار مالقاتتصویربرداری پزشکی خود را ببینید؛ می
توانید سرپایی به صورت آنالین مراجعه کنید؛ و میتوانید برای آزمایشگاه و سایر خدمات پزشکی را مشاهده کنید؛ می

 اطالعات سالمتی خود را به اشتراک بگذارید.

 منابع مربوطه

 First Nations Health Authority – خدمات الکترونیکی و مجازی سالمتی 

 Fraser Health – خدمات مجازی سالمتی 

 Interior Health – یخدمات مجازی مراقبت 

 Island Health – خدمات مجازی مراقبتی 

 Northern Health – خدمات دیجیتال سالمتی 

 Vancouver Coastal Health – خدمات مجازی سالمتی 

 
 

 2023فوریه  6 آخرین بروزرسانی:

https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/healthlinkbc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.fnha.ca/what-we-do/ehealth
https://www.fraserhealth.ca/patients-and-visitors/virtual-health#.Y6IaFnbMLWx
https://www.interiorhealth.ca/health-and-wellness/accessing-care-through-technology/virtual-care-services
https://www.islandhealth.ca/our-services/virtual-care-services
https://www.northernhealth.ca/services/digital-health
http://www.vch.ca/your-care/virtual-health/for-patients-and-clients

