1. AYAKTAN HASTA TEDAVİ SÜRECİ


ÖN BÜRO



HASTA KAYIT



HASTA ARAMA



PROTOKOL ARAMA



YENİ HASTA LİSTESİ

1.1. ÖN BÜRO
 Hasta kayıt işlemi randevulu hasta kayıt ve randevusuz hasta kayıt olmak üzere
iki ayrı şekilde yapılmaktadır.
1.2. RANDEVULU HASTA KAYIT AÇILMASI
 Ön büro - Yeni randevu - Randevu arama işlemleri takip edilerek kayıt ekranına
ulaşılır .

Şekil 1; Randevulu hasta kayıt

 Açılan ekranda üç şekilde arama yapılabilmektedir. ( 1) TC ( 2 ) Ad , Soyad ( 3 )
birim

olarak arama yapabiliriz ve aynı ekranda hastamızın üzerine tıklayıp ( 4 )

hasta kabul diyerek süreci devam ettiriyoruz.

Şekil 2; Randevulu hasta kayıt

 Hasta kabul dediğimizde açılan ekranda bölüm (1) ve hekim (2) seçip yeni dosya aç
(3) ikonuna basarak hasta kayıt işlemimizi tamamlamış olup hastanın barkodunu
otomatik basıp hastayı ilgili bölüme yönlendiriyoruz

Şekil 3; Randevulu hasta kayıt

1.3. RANDEVUSUZ HASTA KAYIT AÇILMASI
 Ön büro (1) ikona basarak sol altta bulunan hızlı arama (2) veya sağ bölmedeki yeni
hasta kayıt (3) ikonuna basarak hasta kayıt ekranı açarız

Şekil 4; Randevusuz hasta kayıt açılması

 Açılan ekranda hasta kimlik doğrulama hasta Kabul ve hasta kaydet ikonları
kullanılarak hastanın kayıt işlemleri yapılmaktadır.

Şekil 5; Randevusuz hasta kayıt açılması

 Açılan ekranda Randevulu hasta kayıtta hasta kabul dediğimizde gelen ekranın aynısı
gelir bölüm (1) ve hekim (2) seçip yeni dosya aç (3) ikonuna basarak hasta kayıt
işlemimizi tamamlamış olup hastanın barkodunu otomatik basıp hastayı ilgili bölüme
yönlendiriyoruz

Şekil 6; Randevusuz hasta kayıt açılması

2. POLİKLİNİK HASTA MUAYENE EKRANI

2.1. HEKİM HASTA LİSTESİ
 Doktor sayfası üstünde hasta bilgilerine ulaşabilir. Hekim hasta listesi butonuna
tıklayarak (1) Hasta arama listesi açılır. Veya kısayol F6 kullanılıp hasta listesine
ulaşabilir.

Şekil 7; Hekim hasta listesi

 Doktor İSHOP’ u açtıktan sonra F6 ( hekime gelen işler ) tuşuna Kısayol F6 ile açılan
ekran aşağıda ki gibi gün içinde gelen hastalar listelenir. Seçtiğimiz hasta ile beraber
gün içinde hastaların muayenesine başlanabilir

Şekil 8; Hekim hasta listesi

 Açılan ekranda hasta kimlik no ve protokol no hasta adı ve soyadı birim ismi gibi üç
farklı şekilde listeleme işlemi yapılabilir. Hasta dosyasına girdikten sonra ilk önce
Muayene butonu tıklanır ve altında bulunan Medikal Özgeçmiş – Genel Muayene –
Hasta Geçmişi – Konsültasyon – E Reçete – Görüntüler – Ölçümler – Ek Epikriz
– Kan Ürünleri İstekleri – Bulaşıcı Hastalıklar – Allerjiler ikonları kullanılarak
hasta muayene bilgileri doldurulmaya başlanacaktır.

Şekil 9; Muayene

2.1.1. MEDİKAL ÖZGEÇMİŞ: Hastanın geçmişteki öyküleri hikayesi ve geçirdiği
hastalıklarının girildiği ekranıdır.

Şekil 10; Medikal özgeçmiş

2.1.2. GENEL MUAYENE: Hastanın tanısının gelişiyle ilgili şikayeti ve bulgularının
girildiği ekrandır. Hastanın geçmiş muayeneleri hastaya işlenmiş eski tanıları ayrıca
Doktorun kendisine özel hastaları için özel not alabileceği özel bölüm bu ekranda
bulunmaktadır.

Şekil 11; Genel muayene

Şekil 12; Genel muayene

2.1.3. HASTA GEÇMİŞİ: Hastanın hastanedeki gelişlerinin özetini görülebildiği
ekrandır.

Şekil 13; Hasta geçmişi

2.1.4. KONSÜLTASYON: Diğer ilgili birimlere danışmak için konsültasyon isteklerinin
yapıldığı ekrandır.

Şekil 14; Konsültasyon

2.1.5. E-REÇETE: Hastaya yazılacak olan reçetenin SGK Medulaya bildirildiği
ekrandır.

Şekil 15; E Reçete

2.1.6. GÖRÜNTÜLER: Hastanın çekilmiş filmlerin görüntülerinin olduğu ekrandır.

Şekil 16; Görüntüler

2.1.7. ÖLÇÜMLER: Hastanın boy kilo bilgilerinin girildiği ekrandır.

Şekil 17; Ölçümler

2.1.8. EK-EPİKRİZ: Hastaya ek epikriz düzenlemek istediğimizde kullandığımız
alandır.

Şekil 18; Ek epikriz

2.1.9. KAN ÜRÜNÜ İSTEKLERİ: Hastaya kan isteminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 19; kan ürünü istekleri

2.1.10. BULAŞICI HASTALIKLAR: Hastanın varsa bulaşıcı hastalığının girildiği
ekrandır.

Şekil 20; Bulaşıcı hastalıklar

2.1.11. ALLERJİLER ; Hastanın varsa Allerjisi girildiği ekrandır.

Şekil 21; Allerjiler

2.1.12. İŞLENEN HİZMETLER – Hastaya kısa yol hizmet arama butonu dahil hizmet
ekleme - hizmet iptal - malzeme ekleme - malzeme iptal - paket ekleme ekranları
bulunmaktadır
 Muayene butonunun altındaki bilgiler doldurulduktan sonra İşlenen Hizmetler
kısmındaki bölüme geçilir.
 HİZMET EKLE: Eklenmesi gereken hizmetlerin bulunduğu (sut) listedir
 HİZMET İPTAL: Eklenen hizmeti iptal etmek için kullanılır
 MALZEME EKLE: Kullanılan malzemelerin eklenebilmesi için kullanılması gereken
butondur
 MALZEME İPTAL: Eklenen fazla veya hatalı malzemeyi silmek için kullanılır
 PAKET EKLE: Paket hizmet ve muayeneleri toplu paket halinde eklemek için
kullanılır

 PAKET İPTAL: eklenen hatalı veya fazla paketi silmek için kullanılır

Şekil 22; İşlenen Tetkikler

 TETKİKLER ; Hastanın muayene ve hizmetleri girildikten sonra hastaya tetkik ve
tahlil istemek için Tetkikler kısmı kullanılmalıdır.

 ilgili bölümden Laboratuvar – Radyoloji – Nükleer tıp – Patoloji – Genetik –
Diğer Raporlar butonları hastalarımız üstüne işlenmek üzere ilgili ekranlarımızı
kullanabiliriz.
 3a:LABARATUAR:

Labaratuar

test

isteklerinin

yapıldığı

ve

sonuçlarının

görülebildiği ekrandır
 3b:RADYOLOJİ: Radyoloji test isteklerinin yapıldığı ve sonuçlarının görülebildiği
ekrandır
 3c:NÜKLEER TIP: Nükleer tıp test isteklerinin yapıldığı ve sonuçlarının
görülebildiği ekrandır
 3d:PATOLOJİ: Patoloji test isteklerinin yapıldığı ve sonuçlarının görülebildiği
ekrandır
 3e:GENETİK: Genetik test isteklerinin yapıldığı ve sonuçlarının görülebildiği
ekrandır
 3f:DİĞER RAPORLAR: Hastanın eko –efor- eeg- emg vs. tetkiklerin rapor
örneklerinin bulunduğu ekrandır

Şekil 23; Tetkikler

 Hastanın tetkik işlemleri bittikten sonra gerek duyulursa Raporlar (4) kısmı na girerek
ekle butonundan ilaç raporu, sağlık kurulu , iş görememezlik , istirahat vs. gibi
medikal raporlar eklenebilir

Şekil 24 ; Raporlar

2.1.13. YENİ AKTİVİTE
yapılabilmektedir.

Şekil 25; Yeni aktivite

–

ilgili

ikondan

hastaya

EKG

–

EKO

istekleri

 FORMLAR – ilgili ikondan alt kırılımlarından ANAMNAZ FORMU – İLAÇ
KULLANIM RAPORU – HİZMET DETAY BİLGİSİ – HASTA YÖNLENDİRME
FORMU – EPİKRİZ YAZDIR bilgilerine ulaşılabilir ihtiyaca göre ilgili işlemler
yapılabilir.

Şekil 26; Formlar

 Son olarak Hasta üstünde tüm işlemler bittikten sonrası gerekirse hastaya yatış işlerini
YATIŞ ikonu ile başlatabiliriz

3. TIBBİ SEKRETER EKRANI
3.1. Tıbbi sekreter ekranında kullanılacak ekranlar
 Hasta geçmişi
 Hizmetler
 ICD
 Reçete
 Görüntüler
 Medikal Raporlar
 Diğer Raporlar
 Konsültasyon
 Kan istekleri
 Tetkik sonuçları yer almaktadır.

Şekil 27; Tıbbi işlem ağacı

3.1.1. HASTA GEÇMİŞİ
 Hasta geçmiş ekranı Pleksus ekranına bağlanacak hastanın geçmiş eski ve yeni
bilgileri Pleksus üstünden gelecektir.

Şekil 28; Hasta Geçmişi

3.1.2. Hizmetler
 Hastaya kısa yol hizmet arama butonu dahil hizmet ekleme - hizmet iptal malzeme ekleme - malzeme iptal - paket ekleme ekranları bulunmaktadır
 HİZMET EKLE: Eklenmesi gereken hizmetlerin bulunduğu (sut) listedir
 HİZMET İPTAL: Eklenen hizmetin iptal etmek için kullanılır
 MALZEME EKLE: Kullanılan malzemelerin eklenebilmesi için girilmrdi gereken
butondur
 MALZEME İPTAL: Eklenen fazla veya hatalı malzemenin silmek için kullanılır
 PAKET EKLE: Paket hizmet ve muayeneleri eklemek için kullanılır
 PAKET İPTAL: Eklenen hatalı veya fazla paketi silmek için kullanılır

Şekil 29; Hizmetler

Şekil 30; Hizmet işleme

3.1.3. ICD KODU EKLEME
 Hastaya uygun ICD kodu gruba ekle seçip ekleme veya eklediğimiz ICD kodu iptal
edebiliyoruz.

Şekil 31; ICD KOD

3.1.4. REÇETE
 Reçete ekranı üstünde alt bölümler REÇETE ve GEÇMİŞ REÇETELER olmak üzere
bölümler vardır bölümlerden REÇETE kısmından hastaya isteyeceğimiz ilaçları
Eczaneye göndermek için ilaç bilgilerini giriş yapıyoruz bilgilerini giriş yaptığımız
ilaç SGK Medula sistemine

düşmektedir. Hasta ilgili ilaçlarını eczaneden gidip

alabiliyor. GEÇMİŞ REÇETELER kısmından hastaya eski istenmiş ilaçlar
görüntülenebilir.

Şekil 32; REÇETE

3.1.5. Görüntüler
 Görüntüler kısmından hastanın tedavi takibini yapmak adına ilk gelişinden son
gelişine kadar hastadan çekilen resimler programa pcden yüklenebilir gerektiği zaman
kontrol amaçlı kullanılabilir.

Şekil 33; Görüntüler

3.1.6. MEDİKAL RAPORLAR
 Hastaya verilmek ilaç raporu üzere şablon şeklinde hazır raporlar seçilip hastaya
verilebilir.

Şekil 34; Medikal Raporlar

 SGK ikonuyla; Takip Numarası Al - Takip Numarası Sil – Takip Güncelle – Başka
Kuruma Sevk – Rapor İşlemleri bölümleri bulunmaktadır.

Şekil 35; SGK

 İŞLEMLER İkonuyla; Kurum Değiştirme – Hizmet Listesi - Yeni Aktivite –
Protokol Açılış Tarihini Değiştir – Protokol Kapanma Tarihini Değiştir – Özel Sigorta
Fiyatlarını Düzenle – Yoğun Bakım Dosyasını Düzenle – İstenen Hizmetler – Mesai
Dışı Protokol Hizmetleri – Protokol İşlemleri – Protokol Aç – Protokol Kapat
işlemlerini yapabiliriz

Şekil 36; İşlemler

 İlgili ekran üstünde RADYOLOJİ
LABORATUVAR

– YENİ NÜKLEER TIP İSTEĞİ

–

ikonları bulunur hasta üstünde isteklerimizi ilgili ikonlar

tıklanarak kolaylıkla isteklerimizi yapabiliriz.

Şekil 37; Radyoloji - Nükleer Tıp – Laboratuvar

 TETKİK SONUÇLARI - LABORATUVAR – RADYOLOJİ – PATOLOJİ –
GENETİK – NÜKLEER TIP sonuçlarını görebiliriz.

Şekil 38; Tetkik istekleri

 PROTOKOL İPTAL EDİLMESİ – ilgili ikonu kullanarak gerektiğinde gerekçesini
belirtip hastanın protokolü iptal edilebiliyor.

Şekil 39; Protokol iptal edilmesi

