MyChart
سجلك الطبي على اإلنترنت  -وأكثر

يتيح لك  MyChartالوصول إلى سجالتك الطبية على  TriHealthوالتواصل مع فريق
الرعاية عبر اإلنترنت .سواء أكنت في العمل أو في الطريق أو في المنزل ،يمكنك الوصول إلى
 MyChartمن الكمبيوتر الشخصي أو تطبيق األجهزة المحمولة.
عضوا في  ،MyChartيمكنك القيام بما يلي…
وبصفتك
ً
• إرسال الرسائل اآلمنة إلى فريق الرعاية وتسلّمها منهم.

س ّجل اليوم!

التسجيل عملية سهلة .اطلب من أحد
أعضاء  TriHealthأن يقوم بتفعيل
حسابك.

• تجديد وصفاتك الطبية.
• االطالع على سجلك الصحي .تلقي رسائل تذكير لمتابعة حالتك الصحية .مراجعة عالجاتك

يضفي  MyChartسهولةً على إدارة
رعايتك الصحية!

• االطالع على نتائج فحوصاتك.

يمكنك إرسال رسالة إلى طبيبك من هاتفك.

وحاالت الحساسية لديك والتطعيمات واإلحاالت ،وغير ذلك الكثير.

• طلب إجراء موعد أو تحديده أو إلغاؤه .مراجعة مواعيدك القادمة.
• مراجعة المعلومات من زيارتك األخيرة لعيادة الطبيب.

ويمكنك طلب تجديد إعادة صرف أدويتك
المقررة بوصفة طبية.

• إجراء زيارة إلكترونية مريحة في نفس اليوم عبر خدمة الرسائل اآلمنة لتلقي عالج لكثير من

بفضل سهولة الزيارات اإللكترونية ،ال تضطر
إلى أخذ إجازة من العمل للتحدث إلى طبيبك
بشأن مشكلة بسيطة.

• إدارة معلوماتك الصحية من حسابات  MyChartاألخرى في منطقة سينسيناتي وجميع أنحاء البالد.

يمكنك االطالع على نتائج فحوصاتك عبر
اإلنترنت والحصول على نسخة منها بسهولة
للرجوع إليها في المستقبل.

المشاكل الطبية الشائعة وغير الملحة.
• مراجعة حسابك .دفع فاتورتك.

• الوصول إلى برنامج  MyChartالخاص بالعائلة إذا كنت ولي أمر أو مقدم رعاية قانونيًا.

متاح على كل المنصات
يمكن الوصول إليه عبر الكمبيوتر من خالل
زيارة الموقع اإللكتروني mychart.
 .TriHealth.comبالنسبة إلى األجهزة
المحمولة ،ابحث عن " "MyChartأينما
تحصل على تطبيقاتك .بمجرد تحميل التطبيق،
قم بالتمرير واختر .TriHealth

تعرف على المزيد في الموقع اإللكتروني .TriHealth.com/tools/mychart
ّ
تفضل بإرسال االستفسارات إلى البريد اإللكتروني .mychart@trihealth.com

يس ّهل  MyChartطباعة سجالت التطعيم
للمدرسة أو األلعاب الرياضية أو معسكرات
التخييم.

ملحوظة :ال يختص  MyChartبالمشكالت الطبية
العاجلة .إذا كنت بحاجة إلى مساعدة عاجلة ،فاتصل
بالرقم  9-1-1أو بعيادة الطبيب.
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MyChart
Your online medical record – and more

MyChart lets you access your TriHealth medical records and
communicate with your care team online. Whether you are at
work, on the road or at home, you can access MyChart on your
computer or mobile app.
As a MyChart member, you can…

Sign up today!
Registering is easy. Ask a
TriHealth team member
to activate your account.

• Send and receive secure messages with your care team.
• Renew your prescriptions.
• View your health history. Get health screening reminders. Review
your medications, allergies, immunizations, referrals and more.
• See your test results.
• Ask for, schedule or cancel an appointment. Review your upcoming
appointments.
• View information from your recent doctor’s office visit.
• Conduct a convenient, same-day electronic visit via secure
messaging for many common, non-urgent medical issues.
• Review your account. Pay your bill.
• Manage your health information from other MyChart accounts in
the Cincinnati area and nationwide.
• Access your family’s MyChart if you are a parent or legal caregiver.

Available on all platforms
Access on a computer by
visiting mychart.TriHealth.com.
For mobile devices, search for
“MyChart” wherever you get
your apps. Once the app loads,
scroll and choose TriHealth.

Learn more at TriHealth.com/tools/mychart.
Send questions to mychart@trihealth.com.

MyChart makes managing
your health care easy!
You can send your doctor a
message from your phone.
You can request refill renewals
for prescriptions.
Thanks to the convenience of
e-visits, you do not have to take
time off work to talk to your
doctor about a simple problem.
You can see your test results
online and can pull them up
easily for future reference.
MyChart makes it easy to print
immunization records for
school, sports or camps.

NOTE: MyChart is not for urgent
medical matters. If you need urgent
help, call 9-1-1 or your doctor’s office.
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