
MyAHS Connect giúp quý vị 
hiểu rõ thông tin sức khỏe của 
mình (MyAHS Connect puts your 
health information into your hands)
Nếu quý vị là bệnh nhân tại một cơ sở 
hoặc chương trình sử dụng Connect 
Care, đủ 14 tuổi trở lên và có giấy tờ nhận 
dạng hợp lệ, quý vị có thể đăng ký MyAHS 
Connect.

Để thiết lập tài khoản MyAHS Connect, quý 
vị cần nói chuyện với đội ngũ chăm sóc 
sức khỏe của mình trước hoặc sau khi quý 
vị hoàn thành các bước sau:

1.  Tạo ID kỹ thuật số MyAlberta bằng cách 
truy cập https://myhealth.alberta.ca/
myhealthrecords.

2.  Đăng nhập vào MyHealth Records bằng 
cách truy cập https://myhealth.alberta.
ca/myhealthrecords và nhập tên người 
dùng và mật khẩu mà quý vị đã tạo.

MyAHS Connect sẽ cho phép quý vị:

• Liên lạc bảo mật với đội ngũ chăm sóc 
sức khỏe Connect Care của quý vị và 
chia sẻ thông tin.

• Yêu cầu các cuộc hẹn và xem các cuộc 
hẹn trước đây và các cuộc hẹn sắp tới.

• Thực hiện các lần khám qua video với 
đội ngũ chăm sóc của quý vị nếu tính 
năng này có tại phòng khám của quý vị.

MyAHS Connect được cấp phép bởi MyChart® 
từ Epic Systems Corporation, © 1999-2020

Giúp thông tin sức 
khỏe được rõ ràng 
hơn (Making health 
information healthier)
Connect Care

Connect Care thay đổi dịch 
vụ chăm sóc của tôi như thế 
nào? (How does Connect Care 
change my care?)
Quý vị có thể mong đợi cùng một dịch vụ 
chăm sóc chất lượng cao, nhưng có thể 
nhận thấy một vài khác biệt, chẳng hạn như 
quý vị sẽ thấy các nhà cung cấp dịch vụ sử 
dụng nhiều máy tính và thiết bị cầm tay 
hơn. Chúng tôi đang sử dụng các thiết bị 
này để theo dõi việc chăm sóc cho quý vị.

Connect Care sẽ tập trung vào quý vị bằng 
cách:

• Cung cấp cho quý vị quyền tiếp cận thông 
tin sức khỏe của quý vị theo yêu cầu.

• Cải thiện thông tin liên lạc với các nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của 
quý vị.

• Cung cấp cho đội ngũ chăm sóc sức 
khỏe một bức tranh đầy đủ hơn về tình 
trạng sức khỏe của quý vị.

• Cung cấp cho toàn bộ đội ngũ chăm sóc 
sức khỏe thông tin tốt nhất có thể trong 
suốt hành trình chăm sóc cho quý vị.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập 
ahs.ca/connectcare

Để tìm hiểu thêm, 
hãy truy cập 
ahs.ca/connectcare

Vietnamese



Dành cho các Đối tác và Dịch 
vụ Y tế của Alberta (Available 
across Alberta Health Services and 
partners)
Connect Care đang được đưa vào theo từng 
giai đoạn trên khắp Alberta trong vài năm. 
Ứng dụng sẽ có tại:
• Các cơ sở Dịch vụ Y tế của Alberta, bao 

gồm các bệnh viện và trung tâm chăm 
sóc sức khỏe

• Carewest
• CapitalCare
• Covenant Health
• Lamont Health Care Centre
• Alberta Precision Laboratories 

(APL)
• DynaLIFE Medical Labs
• Nhiều phòng khám và cơ sở thực hành 

khác

Một bức tranh đầy đủ hơn 
về sức khỏe của quý vị (A more 
complete picture of your health)
Connect Care đang thay đổi cách Dịch vụ Y tế của 
Alberta, các đối tác và những bên khác cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Alberta.

Ứng dụng này sẽ lưu trữ tất cả thông tin sức 
khỏe của quý vị ở một nơi và sẽ đi đến nơi quý vị 
đến trong hành trình chăm sóc của mình. Quý vị 
sẽ giảm được thời gian chia sẻ “lịch sử y tế” của 
mình với các nhà cung cấp khác nhau, vì họ đã có 
sẵn thông tin này.  

Một công cụ cổng thông tin bệnh nhân trực 
tuyến mới có tên MyAHS Connect sẽ giúp quý vị 
trở thành một thành viên tích cực hơn trong đội 
ngũ chăm sóc sức khỏe của mình, bằng cách cho 
phép quý vị xem thông tin sức khỏe của mình 
liên quan đến các dịch vụ được cung cấp theo kết 
quả xét nghiệm AHS, thuốc, bản tóm tắt về lần 
khám và cũng có thể xem thông tin sức khỏe của 
con em quý vị và các thành viên khác trong gia 
đình từ tài khoản của quý vị.

Cam kết về quyền riêng 
tư của quý vị (Committed to 
your privacy)
AHS cam kết bảo vệ quyền riêng tư của 
quý vị và giữ an toàn cho thông tin sức 
khỏe của quý vị - đó là điều đúng đắn 
và tuân thủ luật pháp.

Mọi người sử dụng Connect Care đều 
được đào tạo để đặt bệnh nhân lên 
hàng đầu. Điều này bao gồm việc tôn 
trọng quyền riêng tư của quý vị bằng 
cách hạn chế quyền tiếp cận thông 
tin sức khỏe của quý vị chỉ cho những 
nhà cung cấp cần xem thông tin đó để 
chăm sóc cho quý vị. Connect Care có 
các công cụ để theo dõi và giám sát đối 
tượng đang tiếp cận thông tin của quý 
vị để đảm bảo các chính sách về thông 
tin sức khỏe đang được tuân thủ. 

Connect Care cũng sẽ giảm số lượng hệ 
thống máy tính mà chúng tôi sử dụng, 
vì vậy chúng tôi có thể tập trung vào các 
nỗ lực về an ninh mạng của mình.

Bảo mật dữ liệu là rất quan trọng. Tất 
cả thông tin bệnh nhân được lưu trữ 
trên các máy chủ an toàn do AHS sở 
hữu ngay tại Alberta.


