
1. HASTA KAYIT VE KABUL 

 

1.1. Ajanda 

 

 
 
Ajanda ekranı doktorların müsaitlik durumlarını görüntüleyen bir ekrandır. Sol taraftaki 

menüde filtreler başlığı altından bölüm ve doktor filtrelemesi yapılabilir, ayarlar 

başlığı altından ise saat aralıkları belirlenerek ekran kullanıcıya göre 

özelleştirilebilir. Aynı zamanda randevu listesi butonuna tıklanarak randevu listesi 

görüntülenebilir.  

 
Ekranın üst bölümünde yer alan tarih alanıyla tarih kolaylıkla değiştirilebilir. Ekranın 

kullanıcıya göre  özelleşmesini sağlayan bir diğer özellik de sağ üst bölümde bulunan 

periyot ayarlarıdır. Doktorların günlük, 3 günlük, haftalık veya aylık ajandaları bu 

sekmeler aracılığıyla kolaylıkla görüntülenebilir. 

 
Doktorların müsait olduğu zamanlar beyaz, randevu alınan hücreler açık mavi, gün içinde 

çalışmadığı zamanlar ise gri olarak görüntülenir. 

 

 



Randevu alınan hücrenin üzerine sağ tıklandığı zaman randevu durumları değiştirilebilir 

ya da iptal bilgisi girilebilir. Hasta randevu saatleri içerisinde muayeneye gelmediyse 

bu hücre sarıya boyanır. 

 

1.1.1. Randevu Alma 

 
 

Doktorun müsait olduğu hücrenin üzerine çift tıklanarak ya da fare ile randevu alınacak 

başlangıç saatinin üzerine gelip randevu alınacak son saate kadar fare sürüklenir 

randevu saatleri belirlenir ve randevu kartı açılır. Randevu tarihi, saati, durum, 

bölüm, doktor ve  randevu nedeni randevu kartı açılırken dolu gelecektir. İşlem türü 

alanı da varsayılan olarak muayene gelecektir farklı bir işlem uygulanacaksa listeden 

uygulanacak işlem seçilmelidir. 

 
Randevu alma işleminin tamamlanması için hasta bilgilerinin girilmesi yeterlidir. 

 

 
 

Hastaya ait kimlik kartı daha önceden oluşmuş ise listeden seçilmesi yeterlidir. 

 

 



 
Eğer hasta kimlik kartı daha önceden oluşturulmamışsa randevu kartındaki hasta adı, 

hasta soyadı ve telefon numarası alanları doldurulup resimde gösterilen  butonuna 

tıklanarak hastaya yeni bir kimlik kartı oluşturulur. Hasta kimlik kartı açılırken 

randevu kartında girilmiş olan adı, soyadı ve telefon numarası alanları dolu 

gelecektir. Hastaya ait diğer bilgiler doldurulup kaydedildiği zaman hastanın kimlik 

kartı oluşacaktır. Listeden hastayı seçerek randevu alma işlemine devam edilebilir. 

 

1.1.2. Görüntülü Muayene 

 
 



 
 

 
 

Hasta görüntülü muayene olmak istiyorsa görüntülü muayene alanını seçer. Randevu 

kaydedildiği zaman başlat butonu aktif hale gelecektir. Randevu saatine yakın bir 

zamanda doktor randevu kartı üzerinden başlat butonuna tıklayarak hastaya Whatsapp 

üzerinden otomatik bir onay mesajı gönderir. Hasta randevuya başlamak için uygun 

olduğunu onayladığı zaman doktor Whatsapp üzerinden görüntülü muayeneyi başlatabilir. 

 

1.1.3. SMS Hatırlatma 

Sms hatırlatma butonu ile hastaya randevu saatinden kısa bir süre öncesinde hastanın 

randevusu olduğuna dair bir hatırlatma mesajı gider. 

1.2. Randevular 

 
 
Randevu listesinde doktorlar randevularını toplu bir şekilde görebilmektedir. Randevu 

listesine menüde Doktor İşlemleri dizini altından ya da üst paneldeki randevu kısayolundan 



ulaşılabilir. Hastaya yeni bir randevu eklenmek isteniyorsa  butonuna tıklanır ve 

randevu kartı açılır. 

 
  

 
 
Randevu durumu  ve  randevu nedeni randevu kartı açılırken dolu gelecektir. İşlem türü 

alanı da varsayılan olarak muayene gelecektir farklı bir işlem uygulanacaksa listeden 

uygulanacak işlem seçilmelidir. 

 
Randevu alma işleminin tamamlanması için hasta bilgilerinin girilmesi yeterlidir. 

 

 
 
Hastaya ait kimlik kartı daha önceden oluşmuş ise listeden hasta adı seçilir adı, soyadı 

ve telefon numarası alanları Hasta Adı Soyadı alanını listeden seçince otomatik olarak 

gelecektir. Sonrasında randevu başlangıç-bitiş saatleri, bölüm, doktor ve varsa randevu 

açıklaması girilmesi randevunun oluşturulması için yeterlidir. Bölüm ve doktor alanları 

listeden seçilebilir 

 



 
Eğer hasta kimlik kartı daha önceden oluşturulmamışsa randevu kartındaki hasta adı, hasta 

soyadı ve telefon numarası alanları doldurulup resimde gösterilen  butonuna tıklanarak 

hastaya yeni bir kimlik kartı oluşturulur. Hasta kimlik kartı açılırken randevu kartında 

girilmiş olan adı, soyadı ve telefon numarası alanları dolu gelecektir. Hastaya ait diğer 

bilgiler doldurulup kaydedildiği zaman hastanın kimlik kartı oluşacaktır. Listeden hastayı 

seçerek randevu alma işlemine devam edilebilir. 

 

1.2.1. Görüntülü Muayene 

 

 



 
 
 

 
 
Hasta görüntülü muayene olmak istiyorsa görüntülü muayene alanını seçer. Randevu 

kaydedildiği zaman başlat butonu aktif hale gelecektir. Randevu saatine yakın bir zamanda 

doktor randevu kartı üzerinden başlat butonuna tıklayarak hastaya Whatsapp üzerinden 

otomatik bir onay mesajı gönderir. Hasta randevuya başlamak için uygun olduğunu onayladığı 

zaman doktor Whatsapp üzerinden görüntülü muayeneyi başlatabilir. 

1.2.2. SMS Hatırlatma 

Sms hatırlatma butonu ile hastaya randevu saatinden kısa bir süre öncesinde hastanın 

randevusu olduğuna dair bir hatırlatma mesajı gider. 

1.3. Hasta Listesi 

 

 



Hasta Listesine menü altında yer alan Hasta Kayıt ve Kabul dizini altındaki Hasta 

Listesinden   ya da üstte bulunan kısayollardan erişim sağlanabilir. 

 
Muayenehane ya da kliniğe gelen hastalar Hasta Listesi ekranında listelenir. 
Hastanın üzerine gelip çift tıklayarak seçilen hastanın kimlik kartına gidilir. 

Yeni bir hasta kimlik kartı oluşturulmak isteniyorsa    butonuna tıklanarak yeni bir 

kimlik kartı açılır. 

 

1.3.1. Kimlik Bilgileri 

 
 

Hasta kimlik kartının ilk sekmesinde hastanın kimlik bilgilerinin ekleneceği alanlar 

mevcuttur. “ * ” ile belirtilen alanlar kimlik kartının oluşturulması için zorunlu 

alanlardır ve doldurulmadan kimlik kartı kaydedilemez.(Adı, Soyadı, Cep Telefonu) Hasta No 

ve Hasta Kimlik Id kartı kaydettikten sonra sistem tarafından otomatik olarak atanır. 

 

1.3.2. Özgeçmiş 

 
 
Hasta kimlik kartı kaydedilmeden özgeçmiş bilgilerine ekleme ve görüntüleme yapılamaz. 
Hastanın tıbbi  soygeçmiş ve özgeçmiş bilgilerinin girildiği ekrandır. Bu sekmede, boy, 

kilo, kan grubu alanları girilir. Hastanın Tıbbi Öyküsü ve Aile ve Psiko-Sosyal Öyküsünün 

eklenebileceği iki sekme mevcuttur. 



Tıbbi öyküsü alanında hastanın daha önceden geçirdiği hastalıklar, kronik hastalıkları, 

düzenli kullandığı ilaçlar, geçirdiği ameliyatlar, alerjileri gibi bilgiler girilir. 

 
Aile ve psiko-sosyal öyküsü alanında hastanın ailesinde olan hastalıklar, stres durumu, 

çevresel risk faktörleri, alkol ve sigara kullanım durumu bilgileri girilir. 

 

1.3.3. Görüntü 

 
 

Hasta kimlik kartı kaydedilmeden hastaya ait dosya ekleme ve görüntüleme yapılamaz.  
Hastaya ait tıbbi görüntülerin takip edileceği ve görüntülemesinin yapılacağı ekrandır.   
Dosya seç butonu ile dosya eklenebilir ya da dosyayı sürükleyerek ekleme yapılabilir. 

Eklenen dosyalar küçük resimler halinde alt kısma listelenir. Silme işlemi   butonu 

ile tek tek yapılabileceği gibi  butonu ile hastaya eklenen dosyaların tümü 

silinebilir silinebilir. 

 Başlığın sağ tarafında yer alan    butonu ile eklenen dosyaya yeni bir başlık 

verilebilir.  
Eklenen görüntüye tıklanarak görüntünün tam ekran hali görüntülenebilir.  

Eklenen dosyalar  butonu kaydedilir. 

 

1.3.4. Adres 



 
 
Ev adresi bilgileri bölümünde, hastanın ev adresi bilgileri ülke, posta kodu, il, ilçe ve 

detaylı adres bilgileri alanlarına girilir. İl ve ilçe bilgileri manuel girilmektedir. 

 
Fatura adresi bilgileri bölümünde hastaya oluşturulacak fatura bilgilerinin girişinin 

yapıldığı yerdir. Fatura adı, fatura adresi, vergi dairesi ve vergi no manuel 

girilmektedir. 

 
Diğer bilgiler bölümünde ise hastanın baba adı, anne adı ve referansları alanları manuel 

girilmektedir. Medeni hali alanı ise listeden seçilmektedir. 

 

1.3.5. Dosya 

 

 
 
Dosya sekmesinde hastaya daha önce açılmış dosyalar listelenir. Açık ve kapalı olmak üzere 

iki sekme mevcuttur. Hastanın açık dosyaları açık sekmesinde, kapalı dosyaları ise kapalı 

sekmesinde listelenir. 

 



 
 
İlgili kaydın üzerine çift tıklayarak dosya detayları görüntülenebilir. 

 
Hastaya ait bilgiler üst panelde listelenir. Hastanın işlemlerinin tutarı ve ödemeleri bu 

ekran üzerinden görüntülenebilir ve açık dosya kapatılabilir. Bu ekrandan yeni bir işlem 

eklenemez veya silinemez. İşlem eklemek için menüden dosya ekranına geçilmelidir. 
Hesap dosyası ekranında işlemler ve ödemeler olmak üzere iki sekme mevcuttur. Hastanın 

dosyasına eklenmiş işlemlerin detayları işlemler sekmesinden, işlemlerin ödemeleri ve 

detayları ise ödemeler sekmesinden görüntülenebilir. 

 

1.3.6. Randevu 

 
 
Hastaya ait randevuların görüntülendiği ekrandır. Randevu tarihi, saati, doktoru, bölümü 

gibi randevu detayları görüntülenebilir. Yeni bir randevu oluşturulabilir. Randevu 

durumlarına göre 6 adet sekme bulunmaktadır. 

 

 

2. DOKTOR İŞLEMLERİ 

2.1. Ajanda 



 
 
Ajanda ekranı doktorların müsaitlik durumlarını görüntüleyen bir ekrandır. Sol taraftaki 

menüde filtreler başlığı altından bölüm ve doktor filtrelemesi yapılabilir, ayarlar 

başlığı altından ise saat aralıkları belirlenerek ekran kullanıcıya göre 

özelleştirilebilir. Aynı zamanda randevu listesi butonuna tıklanarak randevu listesi 

görüntülenebilir.  

 
Ekranın üst bölümünde yer alan tarih alanıyla tarih kolaylıkla değiştirilebilir. Ekranın 

kullanıcıya göre  özelleşmesini sağlayan bir diğer özellik de sağ üst bölümde bulunan 

periyot ayarlarıdır. Doktorların günlük, 3 günlük, haftalık veya aylık ajandaları bu 

sekmeler aracılığıyla kolaylıkla görüntülenebilir. 

 
Doktorların müsait olduğu zamanlar beyaz, randevu alınan hücreler açık mavi, gün içinde 

çalışmadığı zamanlar ise gri olarak görüntülenir. 

 

 
 
Randevu alınan hücrenin üzerine sağ tıklandığı zaman randevu durumları değiştirilebilir ya 

da iptal bilgisi girilebilir. Hasta randevu saatleri içerisinde muayeneye gelmediyse bu 

hücre sarıya boyanır. 

 

2.1.1. Randevu Alma  



 
 

Doktorun müsait olduğu hücrenin üzerine çift tıklanarak ya da fare ile randevu alınacak 

başlangıç saatinin üzerine gelip randevu alınacak son saate kadar fare sürüklenir 

randevu saatleri belirlenir ve randevu kartı açılır. Randevu tarihi, saati, durum, 

bölüm, doktor ve  randevu nedeni randevu kartı açılırken dolu gelecektir. İşlem türü 

alanı da varsayılan olarak muayene gelecektir farklı bir işlem uygulanacaksa listeden 

uygulanacak işlem seçilmelidir. 

 
Randevu alma işleminin tamamlanması için hasta bilgilerinin girilmesi yeterlidir. 

 
 

Hastaya ait kimlik kartı daha önceden oluşmuş ise listeden seçilmesi yeterlidir. 

 



 
 

Eğer hasta kimlik kartı daha önceden oluşturulmamışsa randevu kartındaki hasta adı, 

hasta soyadı ve telefon numarası alanları doldurulup resimde gösterilen  butonuna 

tıklanarak hastaya yeni bir kimlik kartı oluşturulur. Hasta kimlik kartı açılırken 

randevu kartında girilmiş olan adı, soyadı ve telefon numarası alanları dolu 

gelecektir. Hastaya ait diğer bilgiler doldurulup kaydedildiği zaman hastanın kimlik 

kartı oluşacaktır. Listeden hastayı seçerek randevu alma işlemine devam edilebilir. 

 

2.1.2. Görüntülü Muayene 

 



 
 

 
 

Hasta görüntülü muayene olmak istiyorsa görüntülü muayene alanını seçer. Randevu 

kaydedildiği zaman başlat butonu aktif hale gelecektir.Randevu saatine yakın bir 

zamanda doktor randevu kartı üzerinden başlat butonuna tıklayarak hastaya Whatsapp 

üzerinden otomatik bir onay mesajı gönderir. Hasta randevuya başlamak için uygun 

olduğunu onayladığı zaman doktor Whatsapp üzerinden görüntülü muayeneyi başlatabilir. 

 

2.1.3. SMS Hatırlatma 
Sms hatırlatma butonu ile hastaya randevu saatinden kısa bir süre öncesinde hastanın 

randevusu olduğuna dair bir hatırlatma mesajı gider. 

 

 

2.2. Randevular 



 
 
Randevu listesinde doktorlar randevularını toplu bir şekilde görebilmektedir. Randevu 

listesine menüde Doktor İşlemleri dizini altından ya da üst paneldeki randevu kısayolundan 

ulaşılabilir. Hastaya yeni bir randevu eklenmek isteniyorsa  butonuna tıklanır ve 

randevu kartı açılır. 

  

 
 
Randevu durumu  ve  randevu nedeni randevu kartı açılırken dolu gelecektir. İşlem türü 

alanı da varsayılan olarak muayene gelecektir farklı bir işlem uygulanacaksa listeden 

uygulanacak işlem seçilmelidir. 
Randevu alma işleminin tamamlanması için hasta bilgilerinin girilmesi yeterlidir. 



 
 

Hastaya ait kimlik kartı daha önceden oluşmuş ise listeden hasta adı seçilir adı, soyadı 

ve telefon numarası alanları Hasta Adı Soyadı alanını listeden seçince otomatik olarak 

gelecektir.Sonrasında randevu başlangıç-bitiş saatleri, bölüm, doktor ve varsa randevu 

açıklaması girilmesi randevunun oluşturulması için yeterlidir..Bölüm ve doktor alanları 

listeden seçilebilir 

 

 
Eğer hasta kimlik kartı daha önceden oluşturulmamışsa randevu kartındaki hasta adı, hasta 

soyadı ve telefon numarası alanları doldurulup resimde gösterilen  butonuna tıklanarak 

hastaya yeni bir kimlik kartı oluşturulur. Hasta kimlik kartı açılırken randevu kartında 

girilmiş olan adı, soyadı ve telefon numarası alanları dolu gelecektir. Hastaya ait diğer 

bilgiler doldurulup kaydedildiği zaman hastanın kimlik kartı oluşacaktır. Listeden hastayı 

seçerek randevu alma işlemine devam edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.1. Görüntülü Muayene 

 

 
 

 
 

Hasta görüntülü muayene olmak istiyorsa görüntülü muayene alanını seçer.Randevu 

kaydedildiği zaman başlat butonu aktif hale gelecektir.Randevu saatine yakın bir 

zamanda doktor randevu kartı üzerinden başlat butonuna tıklayarak hastaya Whatsapp 

üzerinden otomatik bir onay mesajı gönderir. Hasta randevuya başlamak için uygun 

olduğunu onayladığı zaman doktor Whatsapp üzerinden görüntülü muayeneyi başlatabilir. 

 

2.2.2. SMS Hatırlatma 

 
Sms hatırlatma butonu ile hastaya randevu saatinden kısa bir süre öncesinde hastanın 

randevusu olduğuna dair bir hatırlatma mesajı gider. 

 



2.3. Muayene Listesi 

 
 
Muayene Listesine menüde yer alan Doktor İşlemleri dizini altındaki Muayene 

Listesinden  ya da üstte bulunan kısayollardan erişim sağlanabilir. 

 
Doktor kendi kullanıcı ile giriş yaptığında muayene listesinde kendisi için randevu almış 

hastaların muayene listesini görür. 

Yeni bir muayene kartı oluşturulmak isteniyorsa    butonuna tıklanarak yeni bir 

muayene kartı açılır. 

 

 

Muayene kartına dosya adının girilmesi için dosya adı alanının sağ tarafındaki  

butonuna tıklanır ve hasta dosyaları listelenir. Burada ilgili hesap dosyasına çift 

tıklanması dosya seçimi için yeterlidir. Dosya seçiminden sonra muayene kartı 

doldurulabilir. 

 
 Eğer var olan muayene kartı açılmak isteniyorsa ilgili kaydın üzerine gelip çift 

tıklayarak o hastaya ait daha önceden girilmiş muayene kartını görülebilir. 



 
 

Muayene kartında üst panelde hastaya ait muayene bilgileri görülmektedir. Muayene, reçete, 

hesap ve rapor olmak üzere 4 sekme mevcuttur. 

 

2.3.1. Muayene 

 
 

Muayene kartının altındaki alan branşlara göre gelmektedir. Örneğin fotoğrafta görülen 

alan göz doktorları için geliştirilmiştir. Branş değiştikçe alan da değişim gösterecektir. 

 

 

Hastaya yeni bir ölçüm girilmek isteniyorsa  butonuna tıklanır. Tarih girildikten 

sonra tip alanına tıklanır ve girilmek istenen muayenenin türü seçilir. Sonrasında 



hastanın göz muayene bilgilerini doldurarak   butonuna tıklanır ve göz muayene 

bilgileri kaydedilir. Eğer kayıt silinmek isteniyorsa  butonuna tıklanarak kayıt 

silinir. 

 

2.3.1.1. Şablon Kullanımı 

 
Muayene kartında Yakınması, Öyküsü, Fiziksel Bakı, Tanısı, Tedavi, Öneri, Sonuç 

alanlarının her biri birer şablon olarak tasarlanmıştır.Kullanıcı isterse buraları manuel 

olarak doldurabilir isterse de her bir alanın sağ tarafındaki  butonuna tıklayarak sağ 

tarafta ilgili alanın şablonlarının listesini açabilir. 

 

 
 

Şablonlara ekleme yapmak için  butonuna tıklanır ve listeye yeni bir satır açılır 

burada içeriğin girilmesi şablonun oluşturulması için yeterlidir. Şablon içeriği 

girildikten sonra  butonuna tıklanarak şablon kaydedilir ve kullanıma hazır hale 

getirilir.  

 

Kullanıcı isterse içerik alanının sağ tarafındaki  butonuna tıklayarak kaydı ilgili 

alana gönderebilir, isterse de içerik alanının sol tarafından istediği şablonları seçerek 

CTRL+A kısayolu ya da   butonu ile ilgili alana kaydı gönderebilir. Eğer 



listedeki bütün kayıtları ilgili alana göndermek isterse içerik başlığının sol tarafındaki 

 kutuyu işaretleyerek bütün kayıtları seçer ve CTRL+A kısayoluyla ya da 

 butonu ile kayıtları  tümünü ilgili alana gönderebilir. Bu işlem Yakınması, 

Öyküsü, Fiziksel Bakı, Tanısı, Tedavi, Öneri, Sonuç  alanlarının tümünde uygulanabilir. 

Muayene bilgileri şablonlar aracılığıyla dolurulduktan sonra   butonuna 

basılarak ekran eski formuna geri döndürülebilir. 

2.3.2. Reçete 

 
 

Reçete sekmesinde hasta için daha önceden oluşturulmuş reçeteler listelenir. Eğer hastaya 

yeni bir reçete girilmek isteniyorsa  butonuna tıklanır ve reçete kartı açılır. 

 

 
 
Reçete kartında üstteki panelde muayene ve hasta bilgileri kart açılırken gelecektir. 

Reçete türü varsayılan olarak “Normal” gelecektir. Kullanıcı dilerse listeden reçete 

türünü seçebilir.  

 
Kullanıcı isterse manuel olarak reçeteye ilaçları ekleyebilir isterse de ilaçları listeden 

seçerek reçeteye gönderebilir. 

 



 
 

Kullanıcı  butonuna basarak reçeteye yeni bir satır ekleyebilir burada “İlaç Adı” 

alanına tıklayarak açılan listeden ilacı seçip manuel olarak satırdaki diğer alanları 

oldurabilir ve  butonuna basarak satırları kaydedebilir. İlaçlar içinden bir ilaç 

silinmek isteniyorsa o ilacın üzerine tıklanarak  butonuna basılır ve  ilaç silme 

işlemi gerçekleştirilir. 

2.3.2.1. İlaç Ekleme 

 
 

Kullanıcı  butonuna tıklayarak sol tarafta ilaçların listesini açabilir ve 

reçete yazma işlemine buradan devam edebilir. 



 
Kullanıcı isterse ilaç adının sağ tarafındaki  butonuna tıklayarak ilacı reçeteye 

gönderebilir, isterse de ilaç adının sol tarafından istediği ilaçları seçerek CTRL+A 

kısayolu ya da   butonu ile reçeteye ilacı kolayca gönderebilir. 
Periyot, Kaç Gün, Kaç Kez, Adet, Kullanım Birimi, Kullanım Şekli, Rapor Durumu ilacı 

gönderirken otomatik olarak dolacaktır. Kullanıcı isterse bu değerleri manuel olarak 

değiştirebilir. İlaç bilgileri doğru bir şekilde doldurulduktan sonra  butonuna 

basılır ve ilaç listesi kaydedilir. İlaçlar içinden bir ilaç silinmek isteniyorsa o ilacın 

üzerine tıklanarak  butonuna basılır ve  ilaç silme işlemi gerçekleştirilir. İlaç 

listesi kullanıldıktan sonra ekranı eski formuna döndürmek için  butonuna 

tekrar basılır ve ekran eski formuna geri döner.  

2.3.2.2. İlaç Bilgileri 

 
İlaç bilgileri görülmek isteniyorsa sol tarafta açılan menüde istenilen ilaç aratılır 

ve  ilacın üzerine çift tıklanarak ilaç detayları açılır. 



 

 
İlaç detayları kartı detay ve muadil ilaçlar olmak üzere iki sekmeden oluşmaktadır. İlaç 

detayları açılan ilaç kartında görüntülenebilir. Eğer kullanıcı ilacı Web’de aratmak 

istiyorsa  butonuna tıklayarak ilacın detay bilgilerine tarayıcı üzerinden 

ulaşabilir. 

 

 
 

İlacın muadilleri görüntülenmek isteniyorsa muadil ilaçlar sekmesine geçilir ve burada 

seçilen  ilaca muadil olan ilaçlar görüntülenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.2.3. Standart Reçete Şablonları 

 
 
Reçete ekranı da muayene ekranında olduğu gibi kullanıcıların kullanımının kolay olması 

için şablon olarak tasarlanmıştır. Kullanıcı isterse ilaçları tek tek ekleyebilir isterse 

de daha önceden hazırlamış olduğu standart şablonları kullanarak reçetesini oluşturabilir. 

 

 

Şablonlara ekleme yapmak için  butonuna tıklanır ve reçete şablonu kartında 

Reçete Adı(Zorunlu), Şablon Adı, Reçete Türü, Doktor, Bölüm ve Açıklama alanları manuel 

olarak doldurulur. Sonrasında şablonda olmasını istenen ilaçlar şablona eklenir ve   

butonuna basılır ve şablon kaydedilir. İlaçlar içinden bir ilaç silinmek isteniyorsa o 

ilacın üzerine tıklanarak  butonuna basılır ve  ilaç silme işlemi gerçekleştirilir. 



 
 

Kaydedilen şablonları kullanıcı isterse şablon adı alanının sağ tarafındaki  butonuna 

tıklayarak şablonların içerisindeki ilaçları listeye gönderebilir, isterse de şablon 

adı  alanının sol tarafından istediği şablonları seçerek CTRL+A kısayolu ya da 

  butonu ile listeye şablonların içerisindeki ilaçları gönderebilir. Eğer 

listedeki bütün şablonlar listeye gönderilmek istenirse şablon adı başlığının sol 

tarafındaki  kutuyu işaretleyerek bütün kayıtları seçer ve CTRL+A 

kısayoluyla ya da  butonu ile şablonların tümünü listeye 

gönderebilir.Standart Reçete kullanıldıktan sonra ekranı eski formuna döndürmek için 

 butonuna tekrar basılır ve ekran eski formuna geri döner. 

2.3.2.4. Reçete Çıktısı 



 
Reçetenin çıktısı alınmak isteniyorsa reçete kaydedildikten sonra başlığın sağ tarafındaki 

 butonuna tıklanır. Reçetenin önizlemesi görüldükten sonra kaydetme veya yazdırma 

işlemine devam edilebilir. 

 

 
 

2.3.2.5. Whatsapp ile Reçete Gönder 



 
 
Hastalara Whatsapp üzerinden reçeteleri gönderimi yapılması için üst panelde bulunan 

 butonun tıklanması yeterlidir. 

 

 
 

Butona basıldıktan sonra sistem Whatsapp üzerinden otomatik olarak hastaya bir reçete 

gönderecektir. 

 

2.3.3. Hesap 



 
 
Muayene kartının 3. sekmesi olan hesap sekmesinde hastaya uygulanan 

işlemler ve işlemlerin ücretleri görüntülenebilir, hastaya yeni işlemler 

eklenebilir ve işlemlerin ödemeleri alınabilir.  
 
Hesap sekmesinde de reçete ve muayene listesindeki gibi işlemler pratik 

bir şekilde gerçekleşmektedir. 

 

2.3.3.1. İşlem Ekleme 

 

Hastaya bir işlem eklemek için  butonuna tıklanır.Ekranın sol tarafında 

işlemlerin isimlerinin ve ücretlerinin göründüğü bir liste açılır. 

 



 
 

 
Kullanıcı hastaya yeni bir işlem eklemek için isterse işlem adı alanının sağ tarafındaki 

 butonuna tıklayarak işlemi hastanın hesabına gönderebilir, isterse de işlem adı 

alanının sol tarafından istediği işlemleri seçerek CTRL+A kısayolu ya da 

  butonu ile hastanın hesabına seçilen işlemleri  gönderebilir. Eğer işlemlerin 

tümünü hastanın hesabına  göndermek isterse işlem adı başlığının sol tarafındaki  

kutuyu işaretleyerek bütün işlemleri seçer ve CTRL+A kısayoluyla ya da  

butonu ile işlemlerin tümünü hastanın hesabına gönderebilir. İşlem ekleme işlemi 

tamamlandıktan sonra ekranı eski formuna döndürmek için  butonuna tekrar 

basılır ve ekran eski formuna geri döner. 

 

2.3.3.2. Ödeme Alma 

 
 

Hastadan ödeme almak için  butonuna basılır ve hesap ödeme kartı açılır. Burada 

eğer kullanıcının “Vezne” yetkisi varsa vezne adı varsayılan olarak gelecektir, bunun 



dışında  Dosya Adı, Ödeme Tarihi, Ödeme Türü, Döviz Tutarı ve Döviz Kodu ekran açılırken 

hesap ödeme kartına dolu olarak  gelecektir kullanıcı dilerse bu alanları manuel olarak 

değiştirebilir. 

 

2.4. Reçeteler 

 
Reçete ekranı doktorların muayeneleri sonucunda hastalara reçete yazmak için 

kullanacakları ekrandır. Menüden doktor işlemleri dizininden ya da ekranın üstündeki 

kısayollardan reçete ekranına ulaşılabilir. Bunun dışında muayene kartının içerisinde de 

doktorların muayene sonrasında hastalara kolaylıkla reçete yazabilmesi için bir sekme 

mevcuttur. 

 

Reçeteye ekleme yapabilmek için  butonuna tıklanır ve reçete kartı açılır. 

 
 

Hasta adı ve dosya adını listeden  seçildikten sonra reçete yazma işlemine devam 

edilebilir.Reçete türü varsayılan olarak “Normal” gelecektir. Kullanıcı dilerse listeden 

reçete türünü seçebilir. Tarih varsayılan olarak reçenin yazıldığı tarih gelecektir. 

 
Kullanıcı isterse manuel olarak reçeteye ilaçları ekleyebilir isterse de ilaçları listeden 

seçerek reçeteye gönderebilir. 

 



 
 

Kullanıcı  butonuna basarak reçeteye yeni bir satır ekleyebilir burada “İlaç Adı” 

alanına tıklayarak açılan listeden ilacı seçip manuel olarak satırdaki diğer alanları 

oldurabilir ve  butonuna basarak satırları kaydedebilir.İlaçlar içinden bir ilaç 

silinmek isteniyorsa o ilacın üzerine tıklanarak  butonuna basılır ve  ilaç silme 

işlemi gerçekleştirilir. 

 

 

 

 

 

 

2.4.1. İlaç Ekleme 

 
 

Kullanıcı  butonuna tıklayarak sol tarafta ilaçların listesini 

açabilir ve reçete yazma işlemine buradan devam edebilir. 



 

Kullanıcı isterse ilaç adının sağ tarafındaki  butonuna tıklayarak ilacı reçeteye 

gönderebilir, isterse de ilaç adının sol tarafından istediği ilaçları seçerek CTRL+A 

kısayolu ya da   butonu ile reçeteye ilacı kolayca gönderebilir. 
Periyot, Kaç Gün, Kaç Kez, Adet, Kullanım Birimi, Kullanım Şekli, Rapor Durumu ilacı 

gönderirken otomatik olarak dolacaktır. Kullanıcı isterse bu değerleri manuel olarak 

değiştirebilir. İlaç bilgileri doğru bir şekilde doldurulduktan sonra  butonuna 

basılır ve ilaç listesi kaydedilir. İlaçlar içinden bir ilaç silinmek isteniyorsa o ilacın 

üzerine tıklanarak  butonuna basılır ve  ilaç silme işlemi gerçekleştirilir. İlaç 

listesi kullanıldıktan sonra ekranı eski formuna döndürmek için  

butonuna tekrar basılır ve ekran eski formuna geri döner. 

 

 

 

 

2.4.2. İlaç Bilgileri 



 
İlaç bilgileri görülmek isteniyorsa sol tarafta açılan menüde istenilen ilaç aratılır 

ve  ilacın üzerine çift tıklanarak ilaç detayları açılır. 

 

 
İlaç detayları kartı detay ve muadil ilaçlar olmak üzere iki sekmeden oluşmaktadır. İlaç 

detayları açılan ilaç kartında görüntülenebilir. Eğer kullanıcı ilacı Web’de aratmak 

istiyorsa  butonuna tıklayarak ilacın detay bilgilerine tarayıcı üzerinden 

ulaşabilir. 

 



 
 

İlacın muadilleri görüntülenmek isteniyorsa muadil ilaçlar sekmesine geçilir ve burada 

seçilen  ilaca muadil olan ilaçlar görüntülenir. 

 

2.4.3. Standart Reçete Şablonları 

 
 
Reçete ekranı da muayene ekranında olduğu gibi kullanıcıların kullanımının kolay olması 

için şablon olarak tasarlanmıştır. Kullanıcı isterse ilaçları tek tek ekleyebilir isterse 

de daha önceden hazırlamış olduğu standart şablonları kullanarak reçetesini oluşturabilir. 

 



 

Şablonlara ekleme yapmak için  butonuna tıklanır ve reçete şablonu kartında 

Reçete Adı(Zorunlu), Şablon Adı, Reçete Türü, Doktor, Bölüm ve Açıklama alanları manuel 

olarak doldurulur. Sonrasında şablonda olmasını istenen ilaçlar şablona eklenir ve   

butonuna basılır ve şablon kaydedilir. İlaçlar içinden bir ilaç silinmek isteniyorsa o 

ilacın üzerine tıklanarak  butonuna basılır ve  ilaç silme işlemi gerçekleştirilir. 

 

 
 

Kaydedilen şablonları kullanıcı isterse şablon adı alanının sağ tarafındaki  butonuna 

tıklayarak şablonların içerisindeki ilaçları listeye gönderebilir, isterse de şablon 

adı  alanının sol tarafından istediği şablonları seçerek CTRL+A kısayolu ya da 

  butonu ile listeye şablonların içerisindeki ilaçları gönderebilir. Eğer 

listedeki bütün şablonlar listeye gönderilmek istenirse şablon adı başlığının sol 

tarafındaki  kutuyu işaretleyerek bütün kayıtları seçer ve CTRL+A 

kısayoluyla ya da  butonu ile şablonların tümünü listeye 

gönderebilir.Standart Reçete kullanıldıktan sonra ekranı eski formuna döndürmek için 

 butonuna tekrar basılır ve ekran eski formuna geri döner. 



 

2.4.4. Reçete Çıkısı 

 
 

Reçetenin çıktısı alınmak isteniyorsa reçete kaydedildikten sonra başlığın sağ tarafındaki 

 butonuna tıklanır. Reçetenin önizlemesi görüldükten sonra kaydetme veya yazdırma 

işlemine devam edilebilir. 

 

 
 

 



 

2.4.5. Whatsapp ile Reçete Gönder 

 
 
Hastalara Whatsapp üzerinden reçeteleri gönderimi yapılması için üst panelde bulunan 

 butonun tıklanması yeterlidir. 

 

 
 
Butona basıldıktan sonra sistem Whatsapp üzerinden otomatik olarak hastaya bir reçete 

gönderecektir. 

 



 

2.5. Hasta Dosyaları 

 
 

Hasta dosyaları ekranına menüde doktor işlemleri veya finansal işlemler dizininden ya da 

üst paneldeki dosya kısayolundan ulaşılabilir. Doktorların hastaların dosya detaylarını 

görüntülemek için kullanabileceği bir ekrandır. Kaydın detayları görüntülenmek isteniyorsa 

istenilen kaydın üzerine gelip çift tıklandığı zaman o dosyanın detaylarına ulaşılabilir. 

 

 
 
Hasta dosya kartında üst panelde dosya bilgileri mevcuttur. Dosya kapatmak istenirse 

buradan kapatılabilir. İşlemler ve Ödemeler olmak üzere 2 sekme mevcuttur. İşlemler 

sekmesinde hastanın dosyasına işlenmiş olan bütün kayıtlar görüntülenmektedir. Ödemeler 

sekmesinde ise hastanın işlemlerinin ödemeleri görüntülenmektedir. İşlemlerin ve 

ödemelerin toplamları alt toplamlarda görüntülenmektedir. 

 

 

 



 

2.6. Hasta Raporları 

 
 
Hastalara rapor yazmak için kullanılan bir ekrandır. 

 



 

Kayıt eklendikten sonra çıktı almak için kaydın üzerine tıklayıp  butonuna 

tıklayarak hangi rapor için çıktı alınacaksa o seçilmelidir. Önizledikten sonra ise çıktı 

alınabilir. 

 

2.7. Doktor İzinleri 



 
 

Doktor izinleri ekranı doktorun izin aldığı zamanlarda ajanda ekranında  o günlerin pasife 

alınması için geliştirilmiştir. Doktor izinleri ekranına menüden doktor işlemleri dizini 

altından ulaşılabilir. Bir izin eklenmek isteniyorsa  butonuna basılır ve mini kart 

açılır. Burada izin alan doktorun ismi, izin alacağı zaman aralığı, yerine bakan doktor ve 

açıklama alanının girilip  butonuna basılması izinin kaydedilmesi için yeterlidir. 

 

3. FİNANSAL İŞLEMLER 

3.1. Hasta Dosyaları 
 

 
Hasta dosyaları ekranına menüde finansal işlemler veya doktor işlemleri dizininden ya da 

üst paneldeki dosya kısayolundan ulaşılabilir. Doktorların hastaların dosya detaylarını 

görüntülemek için kullanabileceği bir ekrandır. Kaydın detayları görüntülenmek isteniyorsa 

istenilen kaydın üzerine gelip çift tıklandığı zaman o dosyanın detaylarına ulaşılabilir. 

 



 
 
Hasta dosya kartında üst panelde dosya bilgileri mevcuttur. Dosya kapatmak istenirse 

buradan kapatılabilir. İşlemler ve Ödemeler olmak üzere 2 sekme mevcuttur. İşlemler 

sekmesinde hastanın dosyasına işlenmiş olan bütün kayıtlar görüntülenmektedir. Ödemeler 

sekmesinde ise hastanın işlemlerinin ödemeleri görüntülenmektedir. İşlemlerin ve 

ödemelerin toplamları alt toplamlarda görüntülenmektedir. 

 

3.2. Günlük Kur Girişi 

 
Günlük kur girişi ekran sağlık kuruluşunun finansal işlemlerini gerçekleştirebilmesi için 

kur girişlerinin yapıldığı ekrandır. Menüde finansal işlemler dizini altında yer 

almaktadır. 

 

 

4. ANALİZLER 

4.1. Analiz 



 
 
Analiz ekranı sağlık kuruluşunun finansal analizlerini yapabileceği bir ekrandır. Menüde 

analiz dizini altından veya analiz kısayolundan ulaşılabilir. Raporlamayı yapmak için 

öncelikle raporlamanın yapılacağı başlangıç ve bitiş tarihlerinin girilmesi gerekmektedir. 

Sonrasında şube seçimi ve bölüm seçimi yaparak raporla butonuna basılması bölüm için 

filtreleme yapılması için yeterlidir. 

 
Analiz ekranında; 

 Hasta Sayısı 

 Toplam Gelir 

 Toplam Tahsilat 

 Bölüm Bazında Toplam Gelir 

 Bölüm Bazında Dosya ve Hasta Sayısı 

 Doktor Bazında Toplam Gelir 

 Doktor Bazında Dosya ve Hasta Sayısı 

 Vezne Bazında Toplam Tahsilat 

 Doktor Bazında Toplam Tahsilat 

 Ödeme Türü Bazında Toplam Tahsilat 

 
Gibi analizler mevcuttur. Bu analizler grafik halinde gösterilmektedir. 

 

4.2. Gelir Analizi 



 
 
Gelir Analizleri ekranı sağlık kuruluşunun gelirlerini tablo ve grafik halinde görüntüleyen 

bir ekrandır. Burada ilk olarak tarih filtresi kısmına gelir analizinin yapılacağı tarihler 

girilir ve butonuna basılır girilen tarih aralığına göre bir raporlama yapılır. 

Raporlamanın grafik halinde görüntülenmesi isteniyorsa grafik alanı açık hale getirilir. 

 
Gelir Analizi türleri şunlardır; 

 

 

 Bölüm Bazında Gelirlerin Aylık Dağılımı 

 Doktor Bazında Gelirlerin Aylık Dağılımı 

 Ana Kurum Grubuna Göre Gelirlerin Aylık Dağılımı 

 Bölüm Bazında Gün Gün Gelirler 

 Doktor Bazında Gün Gün Gelirler 

 Ana Kurum Grubu Bazında Gün Gün Gelirler 

 İşlem Grubu Bazında Gelirlerin Aylık Dağılımı 

 İşlem Grubu Bazında Gün Gün Gelirler 

 İşlem Türü Bazında Gün Gün Gelirler 

 İşlem Türü Bazında Gelirlerin Aylık Dağılımı 

 

4.3. Ödeme Analizi 



 
 

Ödeme Analizleri ekranı hastaların yaptıkları ödemeleri  tablo ve grafik halinde görüntüleyen 

bir ekrandır. Burada ilk olarak tarih filtresi kısmına gelir analizinin yapılacağı tarihler 

girilir ve butonuna basılır girilen tarih aralığına göre bir raporlama yapılır. 

Raporlamanın grafik halinde görüntülenmesi isteniyorsa grafik alanı açık hale getirilir. 

 
Ödeme Analizi Türleri Şunlardır; 

 Doktor Bazında Ödemeler 

 Vezne Bazında Ödemeler 

 Bölüm Bazında Ödemeler 

 Doktor Bazında Gün Gün Ödemeler 

 Vezne Bazında Gün Gün Ödemeler 

 Bölüm Bazında Gün Gün Ödemeler 

 

 

5. TANIMLAR 

5.1. Doktor Tanımları 

Tanımlar menüsü altındaki ' Doktor Tanımları ' menüsünden yapılmaktadır. Doktor tanımları 

yapılmadan önce doktor tanımlarında kullanılacak olan uzmanlık tanımları ve branşların 

tanımlanmış olması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Doktorlar 



5.1.2.  

 
 
İlk olarak daha önceden tanımlanmış doktorların listesi açılır. Aktif, pasif ve hepsi 

olmak üzere 3 adet sekme mevcuttur. Doktor kimlik kartının içerisinde durum alanına göre 

durumu aktif olanlar aktif sekmesinde, durumu pasif olanlar ise pasif sekmesinde, bütün 

doktorlar ise hepsi sekmesinde gözükecektir. Yeni bir doktor tanımlanmak istenirse 

butonuna tıklanır ve doktor kartı açılır. 

 

 
 
Doktor kartında ad, soyad ve bölüm alanları zorunlu alanlardır ve doldurulmadığı zaman 

doktor kartı kaydedilemez. Ünvanı, çalışma şekli, uzmanlık adı ve durum alanları listeden 

seçilebilir diğer alanlar ise manuel doldurulmalıdır. Doktor kartında adres, çalışma 

saatleri ve izinleri olmak  üzere 3 adet sekme mevcuttur. Çalışma şekilleri ve izinler 

sekmelerine bilgi girişi sağlanmaz ise ajanda ekranında doktorun izinli olduğu ve 

çalışmadığı saatler pasife alınamaz bu nedenle çalışma şekilleri ve izinler ekranına bilgi 

girişi sağlanması önemlidir. Ajanda ekranında doktorun fotoğrafının gözükmesini sağlayan 

bir fotoğraf bölümü bulunmaktadır. 

 

 



5.1.3. Uzmanlık Tanımları 

 
 

Bölüm tanımlamaları Tanımlar menüsü altında Doktor Tanımları dizininde yer alır. Daha 

önceden eklenmiş uzmanlık tanımları “Doktor Uzmanlık Tanımları” ekranında listelenir. Yeni 

bir uzmanlık tanımı eklenmek isteniyorsa butonuna tıklanır ve doktor uzmanlık 

tanımları kartı açılır. Burada uzmanlıklarla ilgili uzmanlığın adını, adının ingilizce 

karşılığı tanımlanır. Ayrıca bu bölümde uzmanlığın cerrahi işlem yapan uzmanlık olup 

olmadığı belirtilmektedir. 

 

5.1.4. Bölümler 

 
 
Bölüm tanımlamaları Tanımlar menüsü altında Doktor Tanımları dizininde yer alır. Doktor 

tanımlarında kullanılması için sağlık kuruluşundaki tüm bölümlerin tanımlanması 

gerekmektedir. 

 

 



5.2. Sağlık Personeli Tanımları 

Tanımlar menüsü altındaki ' Sağlık Personeli Tanımları ' menüsünden yapılmaktadır. Sağlık 

personeli tanımları yapılmadan önce sağlık personeli tanımlarında kullanılacak olan 

uzmanlık tanımlarının tanımlanmış olması gerekmektedir. 

5.2.1. Sağlık Personelleri 

 
 
Sağlık personeli tanımlamaları Tanımlar menüsü altında Sağlık personeli tanımları 

dizininde yer alır.Sağlık personeli ekranında daha önceden tanımlanmış sağlık personelleri 

listesi açılır. Aktif, pasif ve hepsi olmak üzere 3 adet sekme mevcuttur. Doktor kimlik 

kartının içerisinde durum alanına göre durumu aktif olanlar aktif sekmesinde, durumu pasif 

olanlar ise pasif sekmesinde, bütün doktorlar ise hepsi sekmesinde gözükecektir. Yeni bir 

doktor tanımlanmak istenirse butonuna tıklanır ve doktor kartı açılır. 

 

 
 
Sağlık personeli kartında uzmanlık adı ve bölüm alanları listeden seçilebilir diğer 

alanlar ise manuel doldurulmalıdır. Sağlık personeli kartında adres, çalışma saatleri ve 

izinleri olmak  üzere 3 adet sekme mevcuttur. Sağlık personelinin izinleri ve çalışma 

saatlerine bilgi girişi bu sekmeler üzerinden yapılmalıdır. 

 



5.2.2. Uzmanlık Tanımları 

 
 
Sağlık personeli uzmanlık tanımlamaları Tanımlar menüsü altında Sağlık Personeli Tanımları 

dizininde yer alır. Sağlık personeli tanımlarında kullanılması için uzmanlıkların 

tanımlanması gerekmektedir. Yeni bir uzmanlık tanımı eklenmek isteniyorsa butonuna 

tıklanır ve listeye yeni bir satır açılır. Burda “Sağlık Personeli Uzmanlık Adı” alanının 

doldurulup  butonuna basılması uzmanlık tanımlaması için yeterlidir. Eğer bir uzmanlık 

tanımı silinmek isteniyorsa silinmesi istenilen kaydın üzerine bir kez tıklanıp   

butonuna basılması kaydın silinmesi için yeterlidir. 

 

5.3. Finansal Tanımlar 

5.3.1. Vezneler 

 
 
Vezne  tanımlamaları Tanımlar menüsü altında Finansal Tanımlar dizininde yer alır. Ödeme 

alacak her vezne personeli için vezne tanımlaması yapılmalıdır. Yeni bir vezne tanımı 



eklenmek isteniyorsa butonuna tıklanır ve listeye yeni bir satır açılır. Burda 

“Vezne Adı” alanınına ödeme alacak kişinin ad soyad bilgisi girilmesi ve  butonuna 

basılması vezne tanımlaması için yeterlidir. Eğer bir vezne tanımı silinmek isteniyorsa 

silinmesi istenilen kaydın üzerine bir kez tıklanıp   butonuna basılması kaydın 

silinmesi için yeterlidir. 

 

5.3.2. Kurumlar 

 
 
Kurum  tanımlamaları Tanımlar menüsü altında Finansal Tanımlar dizininde yer alır.Yeni bir 

kurum tanımı eklenmek isteniyorsa butonuna tıklanır ve listeye yeni bir satır açılır. 

Burda “Kurum Adı” ve “Ünvanı” alanlarının doldurulması ve  butonuna basılması kurum 

tanımlaması için yeterlidir. Eğer bir kurum tanımı silinmek isteniyorsa silinmesi 

istenilen kaydın üzerine bir kez tıklanıp   butonuna basılması kaydın silinmesi için 

yeterlidir. 

 

5.3.3. Fiyat Listesi 

Fiyat listesi  tanımlamaları Tanımlar menüsü altında Finansal Tanımlar dizininde yer alır. 

Fiyat listesi tanımları yapılmadan önce fiyat listesi tanımlarında kullanılacak olan fiyat 

listesi gruplarının tanımlanmış olması gerekmektedir.  
Hastalara işlem ekleyebilmek için fiyat listelerinin belirlenmesi gerekmektedir. 



 
 
İşlem kodu, işlem türü, işlem adı ve grup adı alanları zorunlu alanlardır ve doldurulmazsa 

fiyat listesi kartı kaydedilemez. Diğer alanlar manuel olarak doldurulmalıdır. İşlem 

türleri ve grup adı listeden seçilmelidir. 

 

5.4. Tıbbi Tanımlar 

5.4.1. Tanılar 

 
 
Tanılar  tanımlamaları Tanımlar menüsü altında Tıbbi Tanımlar dizininde yer alır. ICD 

kodları burada görüntülenebilir. Ekleme veya silme işlemi yapılamaz. 

 

 

 



 

5.4.2. Rapor Tür Tanımları 

 
 
Rapor Tür  tanımlamaları Tanımlar menüsü altında Tıbbi Tanımlar dizininde yer alır. Hasta 

raporları ekranında rapor türleri bu ekran üzerinden tanımlanmaktadır. Yeni bir rapor tür 

tanımı eklenmek isteniyorsa butonuna tıklanır ve listeye yeni bir satır açılır. 

Burada  “Rapor Türü” alanının doldurulması ve  butonuna basılması rapor tür 

tanımlaması için yeterlidir. Eğer bir rapor tür tanımı silinmek isteniyorsa silinmesi 

istenilen kaydın üzerine bir kez tıklanıp   butonuna basılması kaydın silinmesi 

için yeterlidir. 

 

5.4.3. İlaç Tanımları 

 
 



Tanılar  tanımlamaları Tanımlar menüsü altında Tıbbi Tanımlar dizininde yer alır.Reçetenin 

içinde kullanılan ilaçlar burada görüntülenir.Ekleme veya silme işlemi yapılamaz. 

 

5.4.4. Reçete Şablonları 

 

 
 

Şablonlara ekleme yapmak için  butonuna tıklanır ve reçete şablonu kartında Reçete 

Adı(Zorunlu), Şablon Adı, Reçete Türü, Doktor, Bölüm ve Açıklama alanları manuel olarak 

doldurulur. Sonrasında şablonda olmasını istenen ilaçlar şablona eklenir ve   

butonuna basılır ve şablon kaydedilir. İlaçlar içinden bir ilaç silinmek isteniyorsa o 

ilacın üzerine tıklanarak  butonuna basılır ve  ilaç silme işlemi gerçekleştirilir. 

 

 



 

 

5.5. Randevu Tanımları 

5.5.1. Randevu Nedenleri 

 
 
Randevu nedeni  tanımlamaları Tanımlar menüsü altında Randevu Tanımları dizininde yer 

alır.Randevu kartında hasta randevu nedeni seçilirken çıkan listedeki alanlar randevu 

nedeni ekranı üzerinden kontrol edilir.Yeni bir randecu nedeni eklenmek isteniyorsa 

butonuna tıklanır ve listeye yeni bir satır açılır. Burda “Randevu Nedeni” alanının 

doldurulması ve  butonuna basılması randevu nedeni tanımlaması için yeterlidir. Eğer 

bir randevu nedeni silinmek isteniyorsa silinmesi istenilen kaydın üzerine bir kez 

tıklanıp   butonuna basılması kaydın silinmesi için yeterlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.6. Kullanıcılar 

 
 
Sistem kullanıcılarının ve rollerinin tanımlandığı ekrandır. Kullanıcı kodu ve şifresi 

gibi detaylar tanımlanır. Rol kısmına kullanıcının ana rolü yazılır. Bir kullanıcı birden 

fazla rol ile çalışacak ise ek rollerden eklenebilir. 

 

 


