‘Hasta Detay’ tabında kullanıcının
login olduğu Merkez bilgisi
görüntülenir.Bölüm-Birim
combosunda kullanıcının ilişkili
olduğu birimler listelenir.Hasta;T.C
Kimlik No,Ad,Soyadı kriterlerinden
sorgulanabilir.
Hasta Başvuru Bilgileri alanında
Sadece Açık Başvurular checkboxı
işaretlendiğinde hastaya ait açık
başvurular listelenmektedir. Seçili
başvuru üzerindeyken sağ click ile
listelenen linklerden istenilen işlem
yapılır.
Hasta Randevuları alanında
Sadece Kabul Edilmemiş
Randevular check box’ı
işaretlendiğinde randevu kabulü
yapılmamış hastaya ait randevular
listelenmektedir.Seçili randevu
üzerindeyken sağ click ile
listelenen linklerden istenilen
işlem yapılır.
Hasta Fatura Bilgileri alanında
‘Ödenecek Tutar’,’Katılım
Payı,’’Fatura Bilgileri’,’İndirim’
Bilgilerini görüntülelenir.Fatura
bilgileri tabında seçilen satır
üzerinde sağ click ile listelenen
linklerden istenilen işlemler yapılır.
Ekranın sol alt kısmında bulunan
Yeni Kayıt ile açılan Kayıt
Sorgulama ekranından yeni hasta
kaydı yapılır.Örnek Alma butonu
ile kullanıcı ilişkili olduğu
laboratuvar biriminin örnek alma
işlemini yapılır.
Hasta Muayeneleri tabında
muayene Tarihi kriterine göre
sorgulama yapılır.Hastanın
muayeneleri listelenir.
Dosya İstek alanında seçilen dosya
üzerinde sağ click ile arşivden istek
yapılır.

Hasta İşlemleri tabında Hasta Bilgileri Düzenleme,Hasta Başvuru,Hasta Poliklinik Sıralama,Hasta Randevu,Hasta
Randevu Görüntüleme,Sevk Belge Takip,Fatura Hazırlama,Hasta Fatura Görüntüleme,Hasta Hizmet Statü
Görüntüleme ekranlarına ulaşılır.Görüntülenmek istenen bu ekranlar kullanıcı ekran yetkisine bağlıdır.

Aktivite Raporları tabında;
Poliklinik Aktivite;kullanıcı bazlı olup kullanıcının kaydettiği hastalar,açtığı başvurular, vermiş olduğu ön kayıt
randevuları seçilen tarih aralığında listelenir.
Günlük Vezne Raporu;kullanıcı bazlı olup kullanıcı ilişkili olduğu veznelerdeki işlemleri görebilir.

Muayene Protokol İşlemleri; Bölüm-Birim,Randevu Kabul kriterlerine göre sorgulama yapılır.İptaller Dahil checkboxı
işaretlenerek iptal randevular listelenir.Muayenesi bitmiş hastanın karar bilgisi ’Karar’ butonu ile değiştirilebilir,’İptal’
butonu ile iptal edilebilir,’Hasta Ekle’ butonu ile seçilen hasta listeye eklenir.

Açık Hasta Hizmetleri Raporu;tarih aralığı ve başvuru türü kriterleri seçilerek sorgulama yapılır.Kullanıcı bazlı bir
ekran olup kullanıcının açık hasta hizmetleri listelenir. Tüm Personel checkboxı işaretlenerek diğer kullanıcı açık
hasta işlemleri de listelenir.Açık Hasta Hizmetleri Raporu hastanede istenmiş,uygulanmış fakat faturalandırılmamış
hizmetlerin listelendiği ekrandır.

Randeve Ajandası tabında;
Ekrandaki kriterlere göre yapılan sorgulamada hasta randevuları görüntülenir.

Hasta Raporları tabında;
Tetkik Rapor Görüntüleme;Kullanıcının ilişkili olduğu birimlerdeki seçilen tarih aralığında tetkik raporları
listelenir.İptal Edilenler checkboxı işaretlenerek iptal edilen tetkik raporları da görüntülenir.Kullanıcı yetkisi dahilinde
Rapor Görüntüleme,Rapor Bastırma,Rapor Tekrar Bastır,Rapor İptal,Onaylanmış Rapor Bastır,Görüntüle,Finans
Notu ve Rapor Teslim işlemleri yapılır.
Laboratuvar Rapor Görüntüleme;Hastanın onaylanmış statüsündeki testlerinin raporunun görüntülenip,
basılabileceği ve basılmış raporların tekrar basılması ve tüm testlerini statüleri ile görüntüleyebilmek için kullanılan
ekrandır.Basılmış Raporlar tabında ‘Kullanıcı Birim Raporları’ özelliği seçilerek kullanıcı sadece ilişkili olduğu birim
raporlarını görebilir.Dil seçeneği ile farklı dillerden laboratuvar raporu alınabilir.

‘Başvuru Listesi’ tabında Başvuru Tarihi kriteri ile
sorgulama yapılır.Açılan hasta başvuruları T.C
Kimlik No,Hasta No,Başvuru No,Hasta Adı,Başvuru
Tarihi,Bölüm,Birim,Doktor,Başvuruyu Kayıt Eden
Personel vb detay bilgileriyle listelenir.
Hasta üzerinde çift click yapıldığında Ekran Hasta
bilgisi ile Hasta Detay tabına geçer.

İşlem Yaptığım Hastalar checkboxı işaretlenerek
sorgulama yapıldığında sadece kullanıcının açtığı
başvurular listelenir.Pembe renklendirme ‘Takibi
Alınmamış’ hastaları gösterir.GSS Takip Sorgu
butonu ile taklibi alınmamış hastaların ctrl+a ile
toplu olarak GSS Takipleri alınır.

Kullanıcı ‘Konsültasyon Listesi' tabında
Konsültasyon Tarihi ve Kayıt Tarihi kriteri ile
sorgulama yapıp istenilen konsültasyonları
statüleriyle listeler.Sağ click ‘Konsültasyon
Randevusu Ver’ özelliği ile kullanıcı listelenen
konsültasyona randevu verebilir.

Beyaz renklendirme;Randevu Almış ve
Randevuya Gelmemiş ,Mavi
renklendirme;Randevuya Gelmiş,Bordo
renklendirme;İptal Randevular,Sarı
renklendirme;Ön Kayıt Hastasını ,Yeşil
renklendirme ‘Hasta Yaşı 30 Günden
Küçük,Hasta’,Turuncu renklendirme‘Araya
Randevu’,pembe renklendirme ‘Borçlu
Hasta’gösterir.
Ön Kayıt Hastası üzerinde çift click yapıldığında
‘Hasta ön kayıt hastasıdır.Kesin kayıt işlemi yapmak
istiyor musunuz?’ uyarısına ‘Evet’ seçilerek ön kayıt
kesin kayıta çevrilir.
Sağ click ile seçili randevu üzerinde ‘Randevu Türü
Değiştir,Sıramatik No Değiştir,Randevu Açıklama
işlemleri yapılır.
Hasta üzerinde çift click yapıldığında Ekran Hasta
bilgisi ile Hasta Detay tabına geçer.
Ekranın alt bölümünde bulunan Hasta Randevu
Görüntüleme,Randevu Kabul,Randevu İptal,Kesin
Kayıt,Başvuru Seç,Muayene İşlemleri,Diyabet
Takip,Arşiv Dosya İstek linklerinden istenilen işlemeler
yapılır.
Muayene Listesi tabında seçilen tarih kriterinde
muayenesi olan hastalar listelenir.hasta üzerinde çift
click yapıldığında Hasta Detay ekranında hasta seçili
gelir.İptal Muayeneler Dahil checkboxı işaretlendiğinde
iptal muayeneler de listelenir.

Fatura Tarih ya da Kesiliş Tarihi kriteri baz alınıp
seçilen tarih aralığında sorgulama yapılır.İşlem
Yaptığım Hastalar checkboxı işaretlenirse kullanıcı
sadece kendi kestiği faturalar listelenir.İptal Faturalar
Dahil checkboxı işaretlenirse iptal faturalar Pembe
renklendirme ile sorgulanan faturalarla birlikte
listelenir.Bilgi Değiştir butonu ile açılan ekrandan
istenilen değişiklik yapılır.Fatura İptal butonu ile
seçilen faturanın iptal işlemi gerçekleştirilir.

Medikal Rapor Listesi tabında Rapor Tarihi kriteri
ile sorgulama yapılır.Hasta adına yazılan medikal
raporlar görüntülenir.Rapor Düzenlemesi,Medula
Gönderimi ve İptal işlemleri yapılır.

Arşiv İşlemleri tabında Barkod ya da Dosya No
alanından dosya kabul işlemi yapılır.Beklediğim
Dosyalar alanında sağ click Arşiv İstek İptal
butonu ile yapılan arşiv isteği iptal edilir.Dosya
ile ilgili detay bilgiler statüleriyle görüntülenir.
Kabul Ettiğim/Göndermem Gereken Dosyalar
alanından dosya takibi statüleriyle yapılır.
Arşiv Hareketleri alanından ise seçilen tarih
kriterinde iptaller de dahil olmak üzere detay
bilgileriyle dosya takibi yapılır.

