
 

 

Thông tin Sức khỏe của Bạn 
Truy cập trực tuyến an toàn vào thông tin sức khỏe của bạn tại thời điểm và ở nơi 
bạn cần. 

Bạn có thể truy cập trực tuyến thông tin sức khỏe của mình một cách an toàn và dễ dàng 24 giờ 
một ngày, 7 ngày một tuần khi bạn đăng ký với một trong các nguồn hỗ trợ được liệt kê bên 
dưới. Dành cho người dân British Columbia trên toàn tỉnh hoặc thông qua cơ quan y tế của bạn, 
những nguồn hỗ trợ này có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào hồ sơ chủng ngừa, kết quả 
xét nghiệm, thuốc được cung cấp, báo cáo của dịch vụ chụp chiếu y tế, v.v. 

Sử dụng Health Gateway để truy cập bằng chứng chủng ngừa và kết quả xét nghiệm COVID-19 
của bạn. 

Bạn cũng có thể nhận bằng chứng chủng ngừa cho bản thân bạn hoặc gia đình bạn mà không 
cần đăng nhập. 

Các Nguồn hỗ trợ cấp Tỉnh của Bạn 

Health Gateway 

Health Gateway cung cấp quyền truy cập an toàn và thuận tiện vào hồ sơ sức khỏe B.C. của 
bạn. Bất cứ ai từ 12 tuổi trở lên đều có thể sử dụng sự hỗ trợ này. Cha mẹ và người giám hộ 
cũng có thể bổ sung người phụ thuộc trong Health Gateway để xem các liều chủng ngừa cho 
những người con từ 11 tuổi trở xuống của họ. Để tìm hiểu thêm về Health Gateway, hãy truy 
cập Chính quyền BC: Health Gateway. 

Health Gateway giúp bạn truy cập: 

 Kết quả xét nghiệm máu và kết quả các xét nghiệm khác 
 Tiền sử dùng thuốc 
 Hồ sơ chủng ngừa 
 Các cuộc thăm khám sức khỏe tại cộng đồng và bệnh viện 
 Các Yêu cầu Cho phép Đặc biệt 
 Bằng chứng chủng ngừa COVID-19 
 Kết quả xét nghiệm COVID-19 

Health Gateway tập hợp thông tin sức khỏe của bạn về một nơi, bất kể bạn được chăm sóc sức 
khỏe ở đâu trong tỉnh. Sẽ có thêm các loại hồ sơ sức khỏe được bổ sung trong tương lai. 

Tìm hiểu cách tạo một tài khoản Health Gateway. 

 

 

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#health-gateway
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#registration


Ứng dụng Health Gateway 

Ứng dụng Health Gateway dành cho thiết bị di động cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nhiều 
thông tin sức khỏe giống như bạn có thể xem trên trang web của Health Gateway, với một vài 
tính năng dành riêng cho thiết bị di động. 

Bạn có thể tải ứng dụng này xuống điện thoại di động, máy tính bảng và iPad của bạn. Lấy ứng 
dụng này miễn phí trên Apple App Store hoặc Google Play. 

Tìm hiểu thêm về ứng dụng Health Gateway. 

MyCareCompass 

MyCareCompass (Lifelabs) có thể được người dân British Columbia từ 16 tuổi trở lên sử dụng 
để truy cập hầu hết các kết quả xét nghiệm và đặt lịch hẹn tại Lifelabs. 

Các Nguồn hỗ trợ của Cơ quan Y tế của Bạn 

Cơ quan Y tế Fraser (Fraser Health) 

MyChart™ 

Xin lưu ý rằng cổng thông tin bệnh nhân MyChart™ đã ngừng hoạt động vào ngày 21 tháng 1 
năm 2022.  

Cơ quan Y tế Nội địa (Interior Health) 

MyHealthPortal 

MyHealthPortal là một công cụ trực tuyến cung cấp cho bệnh nhân của Cơ quan Y tế Nội địa 
(Interior Health) quyền truy cập an toàn 24/7 vào thông tin sức khỏe cá nhân của họ từ máy 
tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. MyHealthPortal được cung cấp cho công dân 
từ 19 tuổi trở lên hoặc từ 12-18 tuổi với sự hỗ trợ của bác sĩ hoặc y tá cao cấp của bạn. 

Sau khi đăng ký, bạn sẽ có thể: 

 Truy cập các báo cáo xét nghiệm, báo cáo của dịch vụ chụp chiếu y tế và lịch sử các cuộc 
thăm khám 

 Xem một số báo cáo được chép lại từ các bác sĩ, y tá cao cấp và nhân viên hộ sinh 
 Xem chi tiết và hướng dẫn của các cuộc hẹn nhất định 
 Xem và cập nhật về các tình trạng dị ứng và tình trạng sức khỏe 
 Cập nhật địa chỉ, số điện thoại và thông tin liên lạc khác của bạn 
 Tải xuống và cài đặt ứng dụng MyHealthPortal 
 Chia sẻ quyền truy cập tài khoản của bạn 
 Yêu cầu quyền truy cập của cha mẹ đối với Trẻ vị thành niên (0-11 tuổi) hoặc Người lớn 

Không có Khả năng 

  

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/health-gateway
https://mycarecompass.lifelabs.com/
https://www.interiorhealth.ca/health-and-wellness/accessing-care-through-technology/myhealthportal


Để biết thêm về các chủ đề của HealthLinkBC File, hãy truy cập www.HealthLinkBC.ca/healthfiles hoặc 

đến đơn vị y tế công cộng tại địa phương bạn. Để có thông tin và lời khuyên y khoa không khẩn cấp tại 

B.C., hãy truy cập trang www.HealthLinkBC.ca hoặc gọi số 8-1-1 (miễn phí). Đối với người khiếm thính 

và lãng tai, hãy gọi số 7-1-1. Có các dịch vụ dịch thuật cho hơn 130 ngôn ngữ khi có yêu cầu. 

Cơ quan Y tế vùng Đảo (Island Health) 

My Health 

MyHealth là một nguồn hỗ trợ trực tuyến an toàn cho phép bệnh nhân của Cơ quan Y tế vùng 
Đảo (Island Health) truy cập vào thông tin sức khỏe cá nhân của họ. Quyền truy cập này bao 
gồm: truy cập các kết quả xét nghiệm, báo cáo của dịch vụ chụp chiếu y tế, tài liệu lâm sàng và 
các cuộc hẹn dành cho bệnh nhân ngoại trú thuộc Cơ quan Y tế vùng Đảo. 

Bạn có thể đăng ký với MyHealth nếu bạn từ 19 tuổi trở lên hoặc từ 12 đến 18 tuổi với sự hỗ 
trợ của bác sĩ hoặc y tá cao cấp của bạn. 

Cơ quan Y tế phía Bắc (Northern Health) 

HealthELife 

HealthElife cung cấp cho bệnh nhân thuộc Cơ quan Y tế phía Bắc (Northern Health) quyền truy 
cập trực tuyến an toàn vào các dịch vụ bệnh viện và thông tin kỹ thuật số về sức khỏe của bệnh 
viện. Bạn có thể truy cập thông tin cho bản thân bạn, con cái bạn hoặc bất kỳ người lớn hoặc 
thành viên cao tuổi nào trong gia đình mà bạn có thể đang hỗ trợ chăm sóc. 

Bạn có thể xem kết quả xét nghiệm của mình, bao gồm hầu hết các xét nghiệm COVID-19; xem 
báo cáo của dịch vụ chụp chiếu y tế của bạn; xem các cuộc hẹn đã được xếp lịch để xét nghiệm 
và chụp chiếu y tế tại bệnh viện; đăng ký trực tuyến cho các dịch vụ xét nghiệm và dịch vụ ngoại 
trú khác không cần hẹn trước; và chia sẻ thông tin sức khỏe của bạn. 

Các Nguồn hỗ trợ có Liên quan 

 Cơ quan Y tế Bản địa (First Nations Health Authority) – eHealth & Y tế Trực tuyến 
 Cơ quan Y tế Fraser (Fraser Health Authority) – Y tế Trực tuyến 
 Cơ quan Y tế Nội địa (Interior Health) – Các Dịch vụ Chăm sóc Trực tuyến 
 Cơ quan Y tế vùng Đảo (Island Health) – Các Dịch vụ Chăm sóc Trực tuyến 
 Cơ quan Y tế phía Bắc (Northern Health) – Y tế Kỹ thuật số 
 Cơ quan Y tế Duyên hải Vancouver (Vancouver Coastal Health) – Y tế Trực tuyến 

 
 

Cập nhật gần nhất: Ngày 6 tháng 2 năm 2023 

https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/healthlinkbc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.islandhealth.ca/our-services/virtual-care-services/myhealth/enroll-myhealth
https://www.northernhealth.ca/services/digital-health/healthelife
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

