
 MyAHS Connect تضع خدمة
 بياناتك الصحية بين يديك

 MyAHS Connect puts your health(
.)information into your hands

إذا كنت مريضا في أحد المراكز الطبية أو برنامج 
يستخدم Connect Care وال يقل عمرك عن 
14 عاما ولديك هوية معتمدة سارية، يمكنك 

.MyAHS Connect التسجيل في موقع

لكي تتمكن من إتمام عملية التسجيل في موقع 
MyAHS Connect سوف تكون بحاجة للتواصل 
مع فريق الرعاية الصحية الُمتابع لحالتك قبل أو 

بعد إتمام الخطوات التالية:

 1.  إنشاء تعريف رقمي، اسمه ״MyAlberta״
 من خالل زيارة موقع

.https://myhealth.alberta.ca/myhealthrecords

 2.  الدخول إلى قسم الملفات الصحية في موقع
https://myhealth.alberta.ca/myhealthrecords 

وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور التي 
أنشأتها.

سوف يسمح لك برنامج MyAHS Connect بالتالي:

التواصل اآلمن مع فريق الرعاية الصحية  	
الخاص بك في Connect Care ومشاركة 

المعلومات.

طلب مواعيد واإلطالع على المواعيد الزيارات  	
الطبية السابقة أو المستقبلية.

االستفادة من خدمة مقابلة فريق الرعاية  	
الصحية عن طريق الفيديو إذا كانت متاحة 

الخدمة ُمتاحة في العيادة التي تتردد عليها. 

 MyAHS Connect ُتديره ®MyChart وحاصلة على الترخيص
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كيف ستغير Connect Care من 
 الرعاية الصحية التي أتلقاها؟

 How does Connect Care change(
)my care?

لك أن تتوقع تلقي نفس مستوى الرعاية الصحية 
عالية الجودة، ولكن قد تالحظ بعض االختالفات 

الطفيفة، مثل أن ترى مقدمي الرعاية الصحية 
يستخدمون أجهزة الكمبيوتر واألجهزة المحمولة 

األخرى بشكل أكبر عن ذي قبل. نحن نستخدم 
تلك األجهزة لتتبع مسار الرعاية الصحية 

المقدمة لك.

سوف ُتوجه Connect Care ُجل االهتمام إليك 
من خالل: 

منحك حق اإلطالع، عند الطلب، على بياناتك  	
الصحية.

تحسين مستوى التواصل مع مقدمي الرعاية  	
الصحية لك.

تزويد فرق الرعاية الصحية المتابعة لك  	
بصورة متكاملة عن حالتك الصحية.

تزويد جميع أفراد فريق الرعاية الصحية  	
بأفضل معلومات ممكنة خالل فترة تلقيك 

هذه الرعاية. 

 لمعرفة المزيد، الرجاء زيارة موقع
ahs.ca/connectcare

 لمعرفة المزيد، الرجاء زيارة موقع
ahs.ca/connectcare

 رفع مستوى دقة
 البيانات الصحية

 Making health information(
)healthier

Connect Care

Arabic



 Alberta Health ُمتاح من خالل
 Available across( وشركائها Services

)Alberta Health Services and partners

سيتم البدء في نشر Connect Care على مراحل في 
جميع أنحاء ألبرتا وعلى مدى عدة سنوات. سوف 

يكون متاحا في:

•  جميع مواقع Alberta Health Services بما فيها 
المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية

Carewest  •

CapitalCare  •

Covenant Health  •

مركز Lamont للرعاية الصحية  •

)APL( Aberta Precision مختبرات  •

ُمختبرات DynaLIFE الطبية  •

 •  العديد من العيادات وأماكن
العالج األخرى

صورة متكاملة بشكل أكبر عن 
 A more complete( حالتك الصحية

)picture of your health

ُيغير Connect Care من الطريقة التي تقدم بها 
Alberta Health Services وشركاؤها والجهات 

األخرى خدمات الرعاية الصحية في ألبرتا.

سوف يحفظ البرنامج جميع بياناتك الصحية في 
مكان واحد وستكون متاحة في أي مكان تتوجه إليه 

طوال رحلتك العالجية. سوف تستغرق وقتا أقل 
في الحديث عن ״تاريخ״ أو سوابق الخدمات الصحية 

التي تلقيتها من مقدمي الخدمة المختلفين ألن هذه 
المعلومات ستكون متاحة أمامهم بالفعل.

سوف تساعدك أداة جديدة باسم MyAHS، وهي 
بوابة لخدمات المرضى على شبكة اإلنترنت، على أن 
تصبح عضوا أكثر نشاطا وفاعلية في فريق الرعاية 
الصحية الخاص بك، من خالل تمكينك من اإلطالع 
على بياناتك الصحية المتعلقة بالخدمات المقدمة 

لك مثل نتائج التحاليل الطبية من AHS واألدوية 
وتقارير المواعيد الطبية ، كما سيكون بإمكانك 

اإلطالع أيضا على البيانات الصحية الخاصة بأطفالك 
وباقي أفراد عائلتك من خالل حسابك.

ُملتزمون بالحفاظ على 
 خصوصية بياناتك

)Committed to your privacy(

تلتزم AHS بحماية خصوصيتك والحفاظ على 
معلوماتك الصحية آمنة - ذلك هو ما يجب 

عمله وذلك هو ما يُنص عليه القانون. 

 Connect جميع األفراد العاملين في برنامج
Care ُمدربون على وضع المريض في 

مقدمة األولويات. ويشمل ذلك الحفاظ على 
خصوصيتك من خالل قصر اإلطالع على 

بياناتك الصحية على ُمقدمي الرعاية الذين 
يحتاجون إلى معرفتها لتقديم الرعاية الصحية 

 Connect Care الواجبة لك. في برنامج
توجد مجموعة من األدوات التي تُتيح متابعة 
ومراقبة من يمكنه اإلطالع على معلوماتك 

الشخصية وبياناتك الصحية لضمان تطبيق 
السياسات الخاصة بالحفاظ على سرية 

المعلومات الصحية لألفراد. 

سوف ُيقلل Connect Care من عدد أنظمة 
الكمبيوتر التي نستخدمها ومن ثم ُيمكننا 
تعزيز جهود مكافحة اإلختراق اإلليكتروني 

ألنظمة المعلومات. 

أمن أنظمة المعلومات في غاية األهمية. 
جميع البيانات الصحية لألفراد مخزنة في 

خوادم ُمؤمنة ومملوكة لـ AHS وموجودة هنا 
في ألبرتا.


