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 :سالمت الکترونیکی پرونده

 

 سالمت اطالعات سازی یکپارچه منظور به  "سالمت الکترونیکی پرونده سامانه" مخفف "سپاس"

 مسئوليت و شده تعریف بهداشت وزارت اطالعات فناوری و آمار مدیریت مركز توسط كشور سطح در شهروندان

 ارائه امکان سالمت اطالعات سازی یکپارچه. دارد عهده بر مركز این توسعه و تحقيق معاونت را آن اجرای

 . سازد می فراهم را كشور سالمت نظام بهتر مدیریت و درمانی-بهداشتی بهتر خدمات

 

 تعریف سپاس

دوران جنينی و ما قبل آن  مجموعه كليه اطالعات مرتبط با سالمت شهروندان، از پيش از تولد )شامل اطالعات

مانند اطالعات مربوط به لقاح آزمایشگاهی( تا پس از مرگ )مانند اطالعات بدست آمده از محل دفن، اتوپسی و 

گردد و در صورت نياز، بدون غيره( است كه به صورت مداوم و با گذشت زمان به شکل الکترونيکی ذخيره می

 خشی از آن در دسترس افراد مجاز قرار خواهد گرفت.ارتباط با مکان یا زمان خاص، تمام یا ب

در واقع پرونده الکترونيک سالمت پيشينه مادام العمر وقایع مربوط به سالمت هر فرد ارائه می نماید كه غالباً به 

شکل خالصه نگهداری می گردد. واضح است كه شکل گيری پرونده های الکترونيک سالمت امری تدریجی و 

منبع اصلی این داده ها،  با ارائه داده هایی از منابع مختلف در طی زمان ایجاد خواهد شد. زمان بر است كه

پرونده الکترونيک بيمار یا پرونده الکترونيکی بهداشتی شامل ریز فعاليت های انجام شده برای شهروند در 

 وضعيتی خاص و یک برهه زمانی  است.

افزارهایی است كه در بستر مناسب اجرا شده و اطالعات سالمت سامانه پرونده الکترونيک سالمت مجموعه نرم 

 را از سامانه های محلی جمع آوری كرده و با آنها در تعامل است. 
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كند كه هدف  داری میالعات تعدادی از شهروندان را نگهدر این ساختار، هر سامانه اطالعاتی محلی بخشی از اط

، یکپارچه سازی این ساختار است كه نهایتاً منجر به ایجاد یک نظام از برقراری سامانه پرونده الکترونيک سالمت

 اطالعاتی یکپارچه جهت ثبت، بازیابی و تبادل اطالعات شهروندان خواهد شد.

 

 

 

های اطالعاتی حوزه ( موجود در كشور و همچنين سایر سيستمHISهای اطالعات بيمارستانی )اغلب سيستم

كنند، از نوع بدون قابليت اشتراک گذاری اطالعات میدان را نگهداری میسالمت كه اطالعات سالمت شهرون

ای باشند. اما منظور از پرونده الکترونيک سالمت تعریف شده در وزارت بهداشت، سيستم اطالعات توزیع شده

 باشد. است كه با قابليت اشتراک اطالعات و از نوع یکپارچه می

 

 :خیره در سپاسذاطالعات قابل 

 عات بالينی )دموگرافيک، تاریخچه بيماری، اطالعات مربوط به واكسن، یافته ها و معاینات،..(اطال .1

 اطالعات مدیریتی )اطالعات مالی، بيمه ای، آماری،..( .2

 پيوندها )نمایش ارتباط بين اطالعات وارد شده، مشخصات اطالعاتی كه به خارج ارجاع داده شده است( .3

 با تشخيص هویت، اطالعات مرتبط با هویت و اعتبار مراكز سالمت و ...( امنيت و حسابرسی)اطالعات مرتبط .4

 اطالعات مرتبط با پرونده الکترونيک سالمت و نگارش های مختلف و توسعه آن .5



"سپاس"طرح جزوه آموزشی آشنایی با   

 :مراکز تولید اطالعات سالمت

  بيمارستان 

 درمانگاه 

 آزمایشگاه تشخيص طبی 

 داروخانه 

 مركز تصویربرداری 

 فيزیوتراپی 

 مركز بهداشت 

 ن بيمه گرسازما 

 سازمان / اداره وابسته به وزارت بهداشت 

 پرسنل سالمت 

 دانشگاه علوم پزشکی 

 

 :سپاس طرح ابعاد

 ابعاد سایر با هماهنگی و دقيق ریزی برنامه نيازمند عدبُ هر در توسعه كه است گوناگونی ابعاد دارای طرح این

 و قوانين استانداردها، ارتباطی، شبکه یرساختز افزاری، نرم افزاری، سخت ابعاد تمامی سپاس طرح در. باشد می

 و پزشکی انفورماتيک مراكز توسعه و كاربردی، و ای توسعه بنيادین، تحقيقات سازی، فرهنگ آموزش، مقررات،

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت در ای ویژه اولویت با طرح این. است شده گرفته نظر در زیستی

 .شود می پيگيری كشور در سالمت حوزه اطالعات فناوری طرح ترین بزرگ وانعن به ایران اسالمی جمهوری
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 :انداز چشم

 مدیریت برتر، كيفيت با سالمت خدمات ارایه تسهيل زمينه در جهانی رقابت قابل موقعيت طرح این انداز چشم

 یکپارچه نظام يلهوس به زیستی و پزشکی دانش توليد برای مستحکم زیرساخت ایجاد و كشور سالمت نظام بهينه

 .باشد می سالمت الکترونيکی پرونده طریق از شده ایجاد سالمت اطالعات

 

 :ماموریت

 سالمت الکترونيکی پرونده طریق از الکترونيکی سالمت پيشرفته خدمات ارائه برای الزم بستر ایجاد 

 سالمت خدمات ارائه كيفيت بر نظارت برای الزم بستر ایجاد 

 یکپارچه و دقيق اطالعات بر مبتنی كشور سالمت حوزه مدیریت برای الزم بستر ایجاد 

 زیستی و پزشکی دانش توليد كيفيت و سرعت افزایش برای الزم بستر ایجاد 

 سالمت منابع عادالنه توزیع برای الزم بستر ایجاد 

 

 

 :ارزش

 :است زیر موارد شامل طرح محوری های ارزش

 شهروندی حقوق از صيانت 

 محوری عدالت 

 اطالعات امنيت و رمانگیمح حفظ 
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 :سپاس اهداف

 شهروندان سالمت اطالعات سازی یکپارچه .1

 درمانی و بهداشتی خدمات كيفيت ارتقای .2

 سالمت منابع عادالنه توزیع .3

 قابليت با و دقيق صحيح، اطالعات بر كشورمبتنی سالمت نظام مدیریت اصالح و سالمت منابع مصرف سازی بهينه .4

 سریع دسترسی

 زیستی و پزشکی دانش مدیریت و توليد هيلتس و تسریع .5

 شواهد بر مبتنی پزشکی توسعه به كمک .6

 پزشکی پرسنل اشتباهات از ناشی عوارض كاهش .7

 درمانی بهداشتی خدمات های هزینه كاهش .8

 سالمت اطالعات امنيت افزایش .9

  سالمت نظام در نظارت نقش تقویت .11

  پزشکی آموزش كيفيت بهبود .11

 کیالکتروني نوین خدمات ارائه .12

 كشور سالمت نظام كار و كسب سازی بهينه .13
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  :سپاس های حوزه معرفی

 

 :است شده بندی تقسيم زیر اصلی محور هفت در طرح های حوزه

 

    طرح نظارت و راهبری مدیریت، حوزه. 1

 معتبر متدولوژیهای بر منطبق انجام دست در های پروژه بر نظارت و مشاوره 

 سالمت الکترونيکی پرونده راهبری طرح بروزرسانی 

 معتبر متدولوژیهای بر منطبق انجام دست در های پروژه بر نظارت و مشاوره 

 سالمت الکترونيکی پرونده طرح توسعه روند كيفيت كنترل و پروژه كنترل 

 اجرای سازی زمينه منظور به طرح راهبری و مدیریت برای منسجم سازمان ایجاد  

 

 سازی فرهنگ و آموزش حوزه. 2

 آموزش استاندارد دلم تدوین 

 سالمت الکترونيکی پرونده طرح تخصصی و عمومی كاربران ذینفعان، آموزش 

 مجازی آموزش های سيستم توسعه و طراحی  

 طرح آینده كاربردهای نمایش جهت سالمت الکترونيکی پرونده نمایشگر توسعه و طراحی 

 سالمت الکترونيکی پرونده حوزه در ذینفعان سازی فرهنگ 

 سالمت الکترونيکی پرونده با مرتبط های همایش و سمينارها برگزاری 

 

  مقررات و قوانین استانداردها، حوزه. 3

 سالمت الکترونيکی پرونده طرح مقررات و قوانين حقوقی، ملزومات تامين و تدوین 

 سالمت الکترونيکی پرونده طرح اجرایی های نامه آیين و دستورالعملها تدوین 

 آن اجرایی های ضمانت و سالمت الکترونيکی پرونده ملی تانداردهایاس بروزرسانی و تدوین 
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 سیستم استقرار و توسعه حوزه. 4

 كشور سالمت الکترونيکی پرونده بومی معماری ایجاد  

 آنتولوژی و تایپ آركه مدیریت های سيستم زیر توسعه 

 سالمت الکترونيکی پرونده معماری رسانی بروز 

 سالمت اطالعات اصلی الگوهای و ساختارها بروزرسانی و تدوین 

 سالمت الکترونيکی پرونده های سيستم زیر توسعه 

 سالمت الکترونيکی پرونده به اتصال منظور به سالمت مراكز اطالعاتی های سيستم بروزآوری و توسعه 

 سالمت الکترونيکی پرونده های سرویس استقرار و توسعه 

 آنها جیسن صحت و سالمت های داده بروزرسانی و مدیریت 

 

  پژوهش و تحقیق حوزه. 5

 سالمت الکترونيکی پرونده با مرتبط مقاالت و كتب تاليف و تدوین 

 سالمت الکترونيکی پرونده طرح حوزه در تحقيقاتی مراكز اندازی راه و ایجاد به كمک 

 سالمت الکترونيکی پرونده حوزه در كاربردی و ای توسعه بنيادی، مطالعات 

 سالمت الکترونيکی پرونده توسعه منظور به رشد مراكز ندازیا راه و ایجاد به كمک 

 سالمت الکترونيکی پرونده طرح اهداف پيشبرد منظور به الکترونيکی سالمت توسعه مركز اندازی راه و ایجاد به كمک 

 الکترونيکی سالمت حوزه در تخصصی های آزمایشگاه اندازی راه  

 

 سالمت حوزه فنی زیرساخت حوزه. 6

 سالمت الکترونيکی پرونده داده مراكز پشتيبانی و توسعه زی،سا پياده 

 سالمت الکترونيکی پرونده ارتباطی بستر پشتيبانی و توسعه سازی، پياده 

 ،سالمت الکترونيکی پرونده اطالعات امنيت مدیریت و پشتيبانی بروزرسانی 
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 تابعه واحدهای و دانشگاهها در طرح توسعه حوزه. 7

 تابعه واحدهای و ها دانشگاه در سالمت الکترونيکی پرونده داده مخازن پشتيبانی و توسعه سازی، پياده 

 تابعه واحدهای و دانشگاهها در سالمت الکترونيکی پرونده ارتباطی بستر توسعه 

 تابعه واحدهای و دانشگاهها توسط سالمت الکترونيکی پرونده حوزه در فرهنگسازی 

 تخصصی و میعمو كاربران و ذینفعان مخاطبان، آموزش 

 سالمت الکترونيکی پرونده تخصصی های همایش و سمينارها برگزاری  

 سالمت الکترونيکی پرونده حوزه با مرتبط پژوهشی های فعاليت انجام 

 تابعه واحدهای و ها دانشگاه در طرح توسعه برای فنی تجهيزات بروزآوری و تامين 

 تابعه واحدهای و دانشگاهها در سالمت های داده بروزرسانی و مدیریت 

 

 



"سپاس"طرح جزوه آموزشی آشنایی با   

 

 : سپاس طرح ذینفعان

 

 شهروندان کلیه 

 بهره آن مزایای از و شده خود به منحصر الکترونيکی پرونده یک دارای شهروندان تمامی اینکه به توجه با

 طریق این از شهروندان واقع در. گردند می محسوب طرح این اصلی ذینفعان جزو آنها همه برد، خواهند

 هایروش وجدیدترین خود سالمت وضعيت آخرین از داشته، مشاركت خود تسالم در توانند می

 .نمایند دریافت(دور راه از مشاوره مانند)الکترونيکی نوین یابندوخدمات اطالع ودرمانی بهداشتی،تشخيصی

 

 سالمت خدمات دهنده ارائه مراکز 

 و ریزی برنامه امکان یاری تصميم های مسيست از برخورداری با و شهروندان سالمت نيازهای از اطالع با مراكز این

 .باشند داشته انتظار را سالمت خدمات كيفيت ارتقای توانند می شهروندان به بهتر گویی پاسخ

 نظير بهداشتی خدمات. باشد می شهرها و روستاها در اوليه بهداشتی مراكز شامل: سالمت اوليه خدمات مراكز 

 .گيرد می انجام مراكز این در واكسيناسيون و بارداری دوران های مراقبت

 آزمایشگاها ومطبها بيمارستانها،درمانگاهها، مانند ودرمانی مراكزتشخيصی كليه :سالمت ثانویه خدمات مراكز 

 .گيرند قرارمی دسته دراین

 هستند مراكز این جمله از مددكاری و توانبخشی مراكز: سالمت ثالث خدمات مراكز . 

 

 کشور سالمت نظام مدیریت در دخیل هاینهاد و ها سازمان  

 مناسب اطالعاتی بستر از استفاده با سالمت نظام با مرتبط های سازمان سایر و بهداشت وزارت تابعه واحدهای

 كافی اطالعات و شواهد بر مبتنی صحيح و سریع مناسب، واكنش توانند می مدیریتی های گيری تصميم برای

 .رود می شمار به طرح این فواید از یکی دركشور سالمت توسعه های شاخص محاسبه. باشند داشته
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 گر بیمه های سازمان 

 یا تکراری درمانی و تشخيصی اقدامات كاهش از ناشی های هزینه كاهش طریق از گر بيمه های سازمان

 كنار در مالی های داده تحليل و ای بيمه فعلی های نظام از ناشی تخلفات از جلوگيری همچنين و غيرضروری

 .برد خواهند بسياری سود طرح ازاین حاصل ازنتایج بالينی های داده

 

 سالمت خدمات دهندگان ارائه 

 و بهتر های تصميم توانند می شهروندان درمانی و بهداشتی سوابق زمينه در صحيح اطالعات از استفاده با

 .دهند ارائه شهروندان به مشاوره و درمان تشخيص، نحوه خصوص در موثرتری

 پزشکی علوم دانشجویان و اساتید

 شمارب آن ازذینفعان پزشکی علوم اساتيدودانشجویان كه است طرح این جانبی ازكاربردهای یکی پزشکی آموزش

 .روند می

 

 پژوهشگران و محققین 

 برای را راه باشد، پزشکی دانش مفاهيم با همراه كه زمانی شهروندان سالمت اطالعات در یکپارچگی ایجاد

 سالمت حوزه پژوهشگران و محققين عالقه مورد موضوع این. كرد خواهد باز پزشکی دانش توليد و مدیریت

 .باشد می
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 سالمت: الکترونیکی پرونده فواید

 

 سالمت اطالعات به دسترسی سهولت  

 بيماران یکپارچه اطالعات به دسترسی افزایش  - 1

 بسياری در حتی و مشکل بسيار سالمت یکپارچه اطالعات به دسترسی سالمت الکترونيکی پرونده وجود بدون

 برای توان می آورد بدست سالمت یکپارچه اطالعات از توان می كه متنوعی ازگزارشات. است غيرممکن موارد از

 .نمود استفاده پژوهشی و نظارت، مدیریتی، مقاصد

 

 تسالم های مراقبت به روستایی و افتاده دور مناطق دسترسی بهبود  -2

 در درمانی و بهداشتی مراقبتهای كيفيت سطح سالمت، الکترونيکی پرونده دیگر خدمات و پزشکی دورا ارائه با

 .یابد می افزایش چشمگيری طور به روستاها و دورافتاده مناطق

 

 سالمت پرسنل و بیماران زمان در جویی صرفه 

 مراجعات و تکراری اقدامات از جلوگيری و یدرمان بهداشتی خدمات انجام تسریع با سالمت الکترونيکی پرونده

 .نماید می جویی صرفه سالمت پرسنل و بيماران زمان در مورد، بی

 

 پزشکی خطاهای کاهش 

 نویسی نسخه در خطا كاهش -1

 از جلوگيری و الکترونيکی نسخه خوانایی همچنين و پزشک به موقع به هشدارهای با سالمت الکترونيکی پرونده

 .شود می نویسی نسخه در خطا كاهش موجب دارو لتحوی در اشتباه
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 تشخيصی تصاویر و آزمایشات نتایج تفسير در خطا كاهش -2

 بيماری سوابق به بيمار تشخيصی تصاویر یا آزمایش بر عالوه توانند می رادیولوژی متخصصان اینکه به توجه با

 تصاویر و آزمایشات توانند می باشند شتهدا دسترسی نيز وی قبلی آزمایشات و تصاویر و وی گذشته و حال های

 . نمایند تفسير بهتر را

 

 تکراری های نسخه و آزمایشات كاهش -3

 این با. نمایند می پرهيز مورد بی و تکراری های نسخه و آزمایشات از و شده مطلع بيماران سوابق از پزشکان با

 .گيرد می ورتص چشمگيری طور به آزمایشات و داروها هزینه در جویی صرفه كار

 

 بیماران درمان در موثر نقش 

 درمان نتایج بهبود -1

 مناسبتری درمان نتيجه در و شده دقيقتر پزشکان تشخيص بيمار پزشکی سوابق از درمانی كادر بيشتر آگاهی با

 درمان نتایج نهایتا دارو، تحویل و نویسی نسخه اشتباهات از هوشمند جلوگيری با همچنين. شد خواهد انجام

 .یافت خواهد بهبود

 

  منزل در خودش از مراقبت در بيمار مشاركت افزایش -2

 بيماران سيستم، این توسط منزل در مراقبت خدمات انجام و سالمت الکترونيکی پرونده زیرساخت از استفاده با

 پرونده در را پزشکانشان نظر مورد اطالعات توانند می( باال فشارخون و دیابت مانند) مزمن های بيماری دارای

 به مراجعه به نياز اینکه بر عالوه ترتيب این به. نمایند مطلع را خود پزشک و داده قرار خود سالمت الکترونيکی

 .یابد می افزایش نيز خودشان از مراقبت فرایندهای در بيماران مشاركت یابد، می كاهش پزشک
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 پژوهش و آموزش در تسهیل 

  پزشکی آموزش در تسهيل -1

 این از بتوانند آنان تا سازد می فراهم پزشکی اساتيد برای را متعددی بالينی موارد سالمت الکترونيکی هپروند

 چشمگيری طرز به پزشکی آموزش كيفيت ترتيب این به. نمایند استفاده خود دانشجویان به تدریس برای موارد

 .یافت خواهد افزایش

 

 سالمت حوزه پژوهشهای در تسهيل -2

 پژوهش در زیادی تسهيل سالمت، الکترونيکی پرونده توسط سالمت اطالعات سازی یکپارچه کانام ایجاد با

 امکان سيستم این وجود بدون عمال كه هایی پژوهش از بسياری بطوریکه افتد می اتفاق سالمت حوزه های

 برای مناسبی بسيار اطالعاتی بستر سالمت الکترونيکی پرونده واقع در. گردد می ميسر راحتی به نيستند، پذیر

 .رود می شمار به پزشکی دانش مدیریت و توليد

 

 نظارت و مدیریت 

 سالمت حوزه در فيزیکی و انسانی منابع مدیریت بهبود  -1

 طرز به پزشکی امکانات و سالمت پرسنل از توان می سالمت الکترونيکی پرونده مدیریتی گزارشات از استفاده با

 منابع مدیریت برای مفيد ابزاری عنوان به سالمت الکترونيکی پرونده ترتيب ینا به. نمود استفاده ای بهينه

 .شود می گرفته نظر در فيزیکی و انسانی
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 مسری های بيماری مدیریت بهبود  -2

 مدیریت  بحران، مدیریت های سرویس و سالمت الکترونيکی پرونده سریع هشدار سيستمهای از استفاده با

( انفلوانزا به مبتال بيمار یک مرگ مثال) هشدار برای نظر مورد موارد. یابد می بهبود مسری های بيماری شيوع

 مراكز به را الزم هشدارهای خودكار بطور سيستم موارد، این وقوع صورت در تا شود می تعریف سيستم در

 .نماید ارسال مرتبط

 

 درمانی بهداشتی خدمات بر نظارت بهبود  -3

 انجام امکان و سالمت الکترونيکی پرونده سيستم به درمانی بهداشتی خدمات بر نظارت ولينئمس دسترسی

 تقلب وقوع امکان ترتيب این به. یابد افزایش  خدمات این بر نظارت كيفيت تا شود می موجب نظارتی گزارشات

 .  یافت خواهد كاهش درمانی بهداشتی فرایندهای در شایع های
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 :حاکمیتی های پشتوانه و قوانین

 

 22اصل؛ ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون: 

 ماندگی، راه در سرپرستی، بی ازكارافتادگی، پيری، بيکاری، بازنشستگی، نظر از اجتماعی تأمين از برخورداری

 .همگانی است حقی... و بيمه صورت به پزشکی مراقبتهای و درمانی بهداشتی خدمات به نياز وسوانح، حوادث

 مردم،خدمات ازمشاركت حاصل ودرآمدهای عمومی درآمدهای ازمحل انينقو طبق است موظف دولت

 .كند كشورتأمين افراد یک یک رابرای فوق مالی وحمایتهای

 

 شمسی هجری 1444 در ایران اسالمی جمهوری انداز چشم 

 ،اسالمی هویت با منطقه، سطح در فناوری و علمی اقتصادی، اول جایگاه با یافته توسعه است كشوری ایران

 .الملل بين روابط در موثر و سازنده تعامل با و اسالم جهان در بخش الهام انقالبی،

 :داشت خواهد هایی ویژگی چنين انداز چشم این افق در ایرانی جامعه

 در اجتماعی سرمایه و انسانی منابع برتر سهم بر متکی فناوری، و علم توليد در توانا پيشرفته، دانش از برخوردار 

 .ملی توليد

 مستحکم نهاد درآمد، مناسب توزیع برابر، فرصتهای اجتماعی، تامين غذایی، امنيت رفاه، سالمت، از برخوردار 

 .مطلوب زیست محيط از مند بهره و تبعيض فساد، فقر، از دور به خانواده،

 

 11 دهما؛  (1314-1311) ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون: 

 تعالی و سالمت خدمات كيفيت مستمر ارتقاء منظور به است موظف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 طراحی به نسبت كشور، درمانی و بهداشتی امکانات از بهينه استفاده و وری بهره افزایش بالينی، خدمات عملکرد

 .مایدن اقدام ایرانی شهروندان سالمت اطالعات جامع نظام استقرار و
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 1317 ماه دی 22 مورخ سالمت عالی شورای مصوبه 

 اجتماعی، تامين و رفاه های وزارتخانه همکاری با است موظف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 پزشکی سازمان و انفورماتيک عالی شورای كشور، اطالعات و فناوری عالی شورای اطالعات، فناوری و ارتباطات

 اطالعات جامع نظام) سالمت الکترونيکی پرونده توسعه و ایجاد اجرایی نامه آیين و تیعمليا برنامه قانونی،

 برای مناسب اطالعاتی بسترهای ساله 11 دوره یک در تا نماید تدوین و تهيه سال یک ظرف( شهروندان سالمت

  .گردد ایجاد شهروندان به نوین خدمات ارائه

 بودجه در را الزم اعتبارات شده، یاد برنامه اجرای برای جمهور ریيس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت

 .نماید می لحاظ سنواتی
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 پس از پایان این دوره، از فراگیران انتظار می رود:

 

 .سپاس مخفف چيست و توسط چه مركزی تعریف شده است .1

 .چه بوده استاز تعریف طرح سپاس منظور  .2

 آشنا باشد. سپاسبا ابعاد طرح  .3

 از، ماموریت و ارزش های طرح سپاس آشنا باشد.با چشم اند .4

 اهداف طرح سپاس را بيان نماید. .5

 حوزه های طرح سپاس را نام ببرد. .6

 ذی نفعان طرح سپاس را نام ببرد. .7

 فواید پرونده الکترونيکی سالمت را نام ببرد.مهمترین  .8
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