‘Randevular’ sekmesinde kullanıcının
login olduğu Merkeze göre seçilen tarih
aralığında birimlerdeki hasta randevuları
listelenir.
Kullanıcı randevu statüsüne(Randevu
Almış,Gelmiş,Gelmedi) ve randevu
türüne göre(Poliklinik,Tetkik,Ameliyat)
kriter belirleyip sorgulama yapılır.
Kullanıcı Randevuları kriteri kullanıcı
adına verilen randevuları listeler,Kullanıcı
Bölüm\Birim Randevuları ise kullanıcın
ilişkili olduğu birim randevuları listeler.
Ön Kayıtlar Dahil kriteri kayıt işlemi
yaptırmamış fakat randevu almış hastalar
listeler.
Anamnez Eksik seçeneği ile randevu
kabul yapılmış fakat muayenesine
anamnez bilgisi girilmeyen hastaları
listeler.
Tanı Eksik seçeneği ile randevu kabul
yapılmış fakat muayenesine tanı
girilmemiş hastaları listeler.

Renkler butonu ile açılan ekranda listede
bulunan renklendirmelerin açıklamaları
bulunur.
Sekme Geçişlerinde otomatik sorgulama
fonksiyonu ile sekme geçişlerde sorgula
butonuna basmadan yeni sekmede
otomatik olarak liste gelir.
Otomatik Tazele fonksiyonu ile seçilen
dakika aralığında liste kullanıcı
tarafından sorgulama yapmaya gerek
kalmadan tazelenir.

İmajı ile kullanıcı ekran yerleşimini kendi isteği gibi şablon oluşturarak kaydedebilir.Birden fazla şablon oluşturulabilir.Şablona Varsayılan
özelliği verilerek ekran ilk ilgili sekme açıldığında şablondaki kriterler ile listelenir.

Hasta üzerinde sağ klik yapılarak seçilen link ile hasta için işlem yapılır.Ekranın sol yanında bulunan butonlarda da aynı linkler mevcuttur.
‘Randevular’ tabında listelenen hastanın üzerinde sağ klik yapılarak randevu kabul seçilir, hasta muayene işlemleri ekranına geçiş sağlanır.
Hasta muayene işlemleri ekranı hastanın muayene sürecindeki işlemlerin düzenlendiği ekrandır.

Anamnez Toplu Metin sekmesinde kullanıcı
Anamnezlerim;Hasta adına kullanıcı tarafından yazılan anamnezleri,
Bölüm Anamnezleri;Hasta adına kullanıcının ilişkili olduğu aynı bölüm farklı birim anamnezleri,
Diğer Anamnezler;Hastaya farklı bölümlerden yazılan anamnezleri,
Bütün Anamnezlerim;Hasta adına kullanıcı birim ilişkisine bakmaksızın bölüm tarafından yazılan anamnezleri,listeler.
Sıralama şekli anamnez seçeneği kullanıcıya özel kaydedilebilir.

Randevu Kabul yapılan hastaya birim ile ilişkili anamnez formlarından istenilen anamnez seçilerek açılan anamnez formatında ilgili alanlar doldurulur ve
kaydedilir.Pembe ile gösterilen alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.Hastanın daha önce yazılan bir anamnezi varsa Kopyalanacak Anamnez alanından seçilerek yeni
anamnez oluşturulabilir.

Anamnez bilgileri kaydedilen hastaya Tanı Giriş linkinden Tanı Seç butonu ile açılan Tanı Bilgileri ekranından seçim yapılabilir .
Tanı alanındaki kulakçık ile açılan popuptan Sık Kullanılan Doktor Tanıları-Sık Kullanılan Bölüm Tanılarından istenilen bir veya birden fazla tanı
hastaya eklenebilir.
Tanı Aktar fonksiyonu ile hastanın geçmiş tanılarından aktarılabilir.
Toplu Tanı Ekle fonksiyonu ile de hastaya birden fazla tanı aynı anda eklenebilir.

Hizmet Giriş İstem Formu linkinden kullanıcının ilişkili olduğu ya da genel özelliği olan istem formları listelenir. Seçilme k istenen hizmet seçim combosuna check atılıp
‘Aktar‘ butonu ile hasta hesabına eklenir. İstek notu zorunlu olan hizmetlerde “ İstek notu “ alanına gerekli açıklama yazılarak seçilecek olan hizmetler için bu notun
aktarılır.
İstem Formundaki ’+’ işareti testin birleşik test ya da panel olduğunu gösterir.Tek başına eklenemez.Sadece içeriği görüntülenir.
İstenilen İstem Formu ‘Varsayılan Ata’ butonu ile seçili duruma gelir.Böylece kullanıcı ekranı görüntülemek istediğinde atadığı istem formu otomatik seçili gelir.Kaldırılmak
istenirse ‘Varsayılan Kaldır’ butonu kullanılır.Hizmet seçilip ‘İlişkili Formlar’ butonu ile o hizmetin hangi istem formu i le ilişkili olduğu görüntülenir.

Hizmet Giriş İstem Formu linkinden kullanıcı sistemde kayıtlı olan istem formlarından hizmet seçip hastaya hizmet ekleyebilir ve kendi istem formunu Ekranda tanımlı olan
(Kullanıcı veya bölüm ile ilişkili yada genel tanımlı) istem formları sol tarafta listelenmektedir.Kullanıcı seçmiş olduğu is tem formu üzerinde sağ klik KULLANICI İSTEM
FORMU OLARAK DÜZENLE fonksiyonu ile seçili form içindeki hizmetlerin tamamını kopyalayarak istediği kullanıcıya özel istem formunu oluşturabilmekt edir. Bu form
içinde istenilen gruplama yapılıp, silinmek istenen satırlar ekrandan kaldırılır.

-Sağ klik KULLANICI İSTEM FORMU OLARAK DÜZENLE ile açılan ekranda kullanıcı Form Adı,Açıklama,Sıra ve Aktiflik bilgilerini girdikten sonra formunu kaydedebilir.Bu
forma başka bir hizmet eklemek isterse sol tarafta bulunan kayıtlı hizmetlerden hizmet türüne göre seçim yaparak Hizmet,Lab,Tetkik,Patoloji ya da hiçbir seçim yapmadan
istediği hizmeti sağ klik HİZMET EKLE ya da TÜM HİZMETLERİ EKLE ile formuna ekleyebilir.Kullanıcı tarafından oluşturulan ve sonrasında kullanılmak istenmeyen istem
formu aktiflikleri ve form içindeki hizmet aktiflikleri yine bu ekrandan düzenlenebilir.
-Başvuru satırında, Açık Özelliği seçilirse oluşturulan istem formu başlığı altındaki hizmetler açık, kapalı seçilirse hizmetler kapalı olarak listele nir.
-B.S. seçeneği başlıkta işaretli olarak kaydedildiğinde, kullanıcı istek yaparken başlığın yanındaki seçim kutusunu işaretlediğinde , başlık altındaki tüm hizmetler seçili olarak
işaretlenir (panel uygulamasında olduğu gibi). Örneğin Ameliyat Hazırlık,Kronik Hastalık Testleri,Yenidoğan Hizmetlerini vb. düzenlemeler yapılarak veri girişi kolaylıkla
sağlanabilir.

-Kullanıcı tek bir istem formuna bağlı kalmaksızın farklı istem formlarından seçtiği hizmetleri de istem formu olarak oluştura bilir. Farklı istem formlarından hizmetleri
seçerek, seçilen Hizmetler tabına geçildiğinde KULLANICI İSTEM FORMU OLARAK DÜZENLE butonu ile açılan ekrana bu hizmetler taş ınır, istenilen düzenlemeler
yukarıda açıklandığı gibi yapılabilmektedir.
-Kullanıcı tarafından oluşturulan istem formları liste şeklinde görüntülenmektedir.

Muayeneler sekmesinde randevu kabul işlemi yapılmış,muayenesine başlanmış ve bitirilmiş hastalar listelenir.Kullanıcı
Benim hastalarım kriteri ile kendi muayenelerini,Birim Hastaları ile de ilişkili olduğu tüm birim muayenelerini
listeleyebilir,görüntüleyebilir ya da düzenleme yapabilir.İptali yapılmış muayeneler de bu ekran üzerinde görüntülenir.

Hasta Muayene Ara fonksiyonu ile seçili hastada Hasta Muayene Bilgileri ekranına geçiş sağlanarak hastanın geçmiş tarihili
Muayenelerine ulaşılır.

Yatan Hastalar sekmesinde hastanede aktif yatışı bulunan hastalar listelenir. Ekran yatak grubu,bölüm ve birim sorgu
kriterleri ile filtrelenebilmektedir. Benim chekboxı işaretlendiğinde kullanıcı adına yatışı yapılmış olan hastalar listelenir.Birim
Hastalarım kullanıcının ilişkili olduğu birim yatışlarını Hepsi ise tüm yatışları listeler. yapılabilir.Rapor statüleri renkler popup
u ile açıklanmıştır.

Hasta üzerinde sağ klik yapılarak seçilen hasta için ilgili ekranlarda işlem yapılır.Ekranın sol yanında aynı linkler
mevcuttur.

Order Listesi sekmesinde yatan hastalara verilen
orderlar listelenir.Genel Order Var ve Benim Verdiğim
Order imajarı ile kullanıcı hasta orderlarını gün gün
kolaylıkla takip edebilir.Hasta üzerinde sağ klik ile ilgili
ekranlara kısayol kullanılarak geçilebilir.

Konsültasyonlar sekmesinde kullanıcının
kendisinden istenmiş ve kendi istemiş olduğu
konsültasyonlar görüntülenir.Ekranda başvuru
türüne ve statüsüne göre sorgu kriteri bulunur.
Ekranın sağ tarafında konsültasyon üzerinde
yapılacak işlemler için linkler bulunur.

Eklenmiş

Hizmetler sekmesinde belirtilen kriterlere göre hizmet
girişi olan hastalar listelenir. Kullanıcının kendi
istediği,kaydedttiği,uyguladığı ve kendi birimindeki ve
diğer birimlerde uygulanmış hizmetleri, seçtiği sorgu
kriterlere göre görüntülenir.Sağ klikle seçilen hizmette
belirtilen değişiklikler yapılabilir.

Ameliyatlar sekmesinde belirtilen tarih aralığındaki
istenmiş,uygulanmış,onaylanmış ameliyatlar
listelenir.Seçilen ameliyatta sağ klik ile ameliyatta
belirtilen işlemler yapılabilir.

Eklenmiş

Tetkikler sekmesinde belirtilen tarih aralığında
kullanıcının yetkili olduğu birimlerde hastalara
eklenmiş olan hizmetler görüntülenir.Bu hizmetler
aynı zamanda statülerine göre (istenmiş,
randevulandırılmış, kabul edilmiş, uygulanmış,
sonuçlanmış olarak) Hasta listesinden sonuç
girilecek tetkik seçilip ekranın sağ tarafında bulunan
tetkik sonuç girişi linki veya sağ klik tetkik sonuç giriş
seçilerek hasta sonucunun yazılacağı ekrana geçiş
sağlanır. Aynı şekilde hasta sonuçlarının
görüntülenmesi içinde hasta sonuçları linki veya sağ
klik hasta sonuçları seçilerek ekrana geçiş sağlanır.

FTR Listesi sekmesinde belirtilen tarih aralığında
hastalar FTR Tedavisi statüleriyle birlikte listelenir.Seçili
hastada Hasta Fizik Tedavi İşlemleri linki veya sağ klik
seçilerek ekrana geçiş sağlanır.

Diyaliz Listesi sekmesinde diyaliz bölümüne tedavi
için başvurusu açılmış hastalar görüntülenir.
Aktif hastalar kriteri işaretlendiğinde tedavisi aktif
olarak devam eden hastalar, belirli bir tarih aralığı
seçilerek sorgulama yapıldığında statüsüne
bakmaksızın işlem görmüş, tedavisi devam
eden,durdurulmuş,sonlandırılmış hastalar listelenir.
Hasta üzerinde sağ klik yapılarak ilgili ekranlarda
seçilen hasta için işlem yapılmaktadır.Ekranın sol
yanında bulunan butonlarda da aynı linkler mevcuttur.

Başvuru Muayene Özetleri sekmesinde belirtilen
başvuru türüne göre ayaktan veya yatan olarak
sorgulama yapılarak hastalara yazılmış olan muayene
özet bilgileri görüntülenmektedir. Özet düzenle
linkinden hastanın medulaya gönderilecek olan
açıklamasında değişiklik yapmak amacı ile kullanılan
ekrana geçiş sağlanır.

Taburcu listesi sekmesinde belirtilen tarih ve kriterlere
göre sorgulama yapılarak kullanıcının kendi adına
taburculuk işlemleri bitirilmiş hastalar, kullanıcının
kendi bölümündeki diğer birimlerdeki taburculuk
işlemleri bitirilmiş hastalar görüntülenir.
Hasta üzerinde sağ klik yapılarak seçilen hasta için
ilgili ekranlarda işlem yapılır.Ekranın sağ tarafında
bulunan butonlarda da aynı linkler mevcuttur.

Medikal Rapor Listesi sekmesinde kullanıcı tarafından
hastaya yazılan medikal raporlar listelenir.
Kullanıcı rapor üzerinde değişiklik,onay,İptal gibi
işlemleri ekranın solunda bulunan ilgili linklerden
yapılabilir.Rapor statüleri renkler popup u ile
açıklanmıştır.

Sevk Onay İşlemleri sekmesinde kullanıcının yaptığı sevkler listelenir.Sevk Bilgilileri Görüntüle,Sevk Onay İptal ve Sevk Onay işlemlerini
ekranın sol tarafında bulunan linklerden yapılabilir.

İlaç Raporları sekmesinde kullanıcının yazdığı ya da adına yazılan raporlar listelenir.Hastanın ilaç raporu görüntülenir.Medula
Gönderimi/Güncellemesi yapılır.Doktor Onay/Red ve Başhekim Onay /Red işlemleri ekranın sağ tarafındaki linklerden yapılır. yapılabilir.Rapor
statüleri renkler popup u ile açıklanmıştır.

