
1) HĐZMET TAKĐP EŞLEŞTĐRME 

Hizmet Takip Eşleştirme formu; hizmet ile takibin eşleştirilme veya takibe eklenmiş bir hizmeti, 

ilgili takipten çıkarma işlemleri için kullanılmaktadır. 

ekleme işlemleri de yine hizmet takip eşleştirme formu üz

Hizmet Takip Eşleştirme formu, docking form mantığı ile hazırlanmıştır. Formda yer alan 

sekmelerin görüntüleri, fare yardımıyla sürükle bırak yöntemini kullanarak, kullanıcı tarafından 

istenilen şekilde düzenlenebilmekte

sekmenin tam ekran görüntülenmesi sağlanır. 

Şekil 1.’de görüntülenen Hizmet Takip Eşleştirme 

1 numaralı alanda hasta bilgileri görüntülenmek

tıklayarak ekrana gelen listeden

bilgileri ve yatış hareketleri görüntülenebilmektedir. 

HĐZMET TAKĐP EŞLEŞTĐRME  

Hizmet Takip Eşleştirme formu; hizmet ile takibin eşleştirilme veya takibe eklenmiş bir hizmeti, 

ilgili takipten çıkarma işlemleri için kullanılmaktadır. Hizmet bilgilerini güncelleme ve yeni hizmet 

de yine hizmet takip eşleştirme formu üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. 

Hizmet Takip Eşleştirme formu, docking form mantığı ile hazırlanmıştır. Formda yer alan 

sekmelerin görüntüleri, fare yardımıyla sürükle bırak yöntemini kullanarak, kullanıcı tarafından 

istenilen şekilde düzenlenebilmektedir. Đlgili sekme üzerinde çift tıklandığında, ekranda, seçilen 

sekmenin tam ekran görüntülenmesi sağlanır.  

Şekil 1. Hizmet Takip Eşleştirme Ekranı 

Hizmet Takip Eşleştirme formunda; 

alanda hasta bilgileri görüntülenmektedir. Başvuru bilgileri alanında sağ tuşa 

den, ilgili hastanın refakatçi bilgileri, tanı, defter, paket, maliyet panel 

bilgileri ve yatış hareketleri görüntülenebilmektedir.  

Şekil 1.2. Başvuru Bilgileri Alanı     
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Hizmet Takip Eşleştirme formu; hizmet ile takibin eşleştirilme veya takibe eklenmiş bir hizmeti, 

Hizmet bilgilerini güncelleme ve yeni hizmet 

gerçekleştirilebilmektedir. 

Hizmet Takip Eşleştirme formu, docking form mantığı ile hazırlanmıştır. Formda yer alan 

sekmelerin görüntüleri, fare yardımıyla sürükle bırak yöntemini kullanarak, kullanıcı tarafından 

dir. Đlgili sekme üzerinde çift tıklandığında, ekranda, seçilen 

tedir. Başvuru bilgileri alanında sağ tuşa 

, ilgili hastanın refakatçi bilgileri, tanı, defter, paket, maliyet panel 

 

 



2 numaralı alanda, Hizmet Kaydı Yapılmamış, Laboratuvar Sonuç Geliştirme ve Laboratuvar 

Sonuçları sekmeleri yer almaktadır. 

Hizmet Kaydı Yapılmamış Sekmesi

sekmede listelenmektedir. Hizmet bu alandan 

 düğmeleri aracılığı ile seçili hizmetleri takibe ekleme, takipten çıkarma işlemleri 

gerçekleştirilmektedir. Ekleme sırasında vaka ya da paket olan hizmetler, otomatik olarak vaka 

yada pakete çevrilmektedir.  

Alanda bulunan Paket dahil alanı aktif hale getirildiğinde, listede bulunan tüm hizmetler pakete 

dahil edilmektedir. Tek bir hizmet pakete dahil/hariç hale getirilmek istendiğinde, ilgili hizmet

paket durumu satırı üzerinde çift tıklayarak, işlem ad

Listenin üst bölümünde, hizmetleri görüntüleme kriterleri yer almaktadır. 

yardımıyla, hizmetler; hizmet kodu, işlem tarihi, resmi kod ya da bölüm sıralı olarak 

görüntülenebilmektedir. 

Şekil 

bölümden düzenleme işlemleri yapıldıktan sonra kaydet d

kaydedilmektedir. Medulaya gönderilmeyecek hiz

getirilmektedir. Gss Birim Çarpanı bilgisi de

Kaydı Yapılmamış, Laboratuvar Sonuç Geliştirme ve Laboratuvar 

Sonuçları sekmeleri yer almaktadır.  

Sekmesi: Seçilen hastanın, hiçbir takiple eşleşmemiş hizmetleri bu 

sekmede listelenmektedir. Hizmet bu alandan seçilerek, eklenecek takipte belirlendikten sonra,

düğmeleri aracılığı ile seçili hizmetleri takibe ekleme, takipten çıkarma işlemleri 

Ekleme sırasında vaka ya da paket olan hizmetler, otomatik olarak vaka 

alanı aktif hale getirildiğinde, listede bulunan tüm hizmetler pakete 

dahil edilmektedir. Tek bir hizmet pakete dahil/hariç hale getirilmek istendiğinde, ilgili hizmet

üzerinde çift tıklayarak, işlem adımı gerçekleştirilebilmektedir. 

hizmetleri görüntüleme kriterleri yer almaktadır. 

yardımıyla, hizmetler; hizmet kodu, işlem tarihi, resmi kod ya da bölüm sıralı olarak 

Şekil 1.3. Hizmet Kaydı Yapılmamış Sekmesi 

Đşlem Düzenle : Hizmet seçilerek fare ile sağ tuş

ekrana gelen listeden işlem düzenle seçildiğinde, hizmetler

tarih, miktar, yapan bölüm, doktor, barkod, özel durum, ayrım, 

kesim, ubb bilgileri üzerinde değişiklik yapma

gerçekleştirilebilmektedir. Đşlem düzenleme alanı, listenin alt 

bölümünde görüntülenmektedir. Hizmet seçimi sonrası, alt 

bölümden düzenleme işlemleri yapıldıktan sonra kaydet düğmesi yardımıyla

Medulaya gönderilmeyecek hizmetler için, Gönderilmeyecek alanı aktif hale 

Çarpanı bilgisi de bu alan üzerinde görüntülenir.  

Đşlem Ekle : Đşlem Ekle seçeneğine tıklandığında ekrana, 

işlem ekleme alanı gelmektedir. Hizmet kodu bilinmediği 

durumlarda, işlem kodu alanında, klavyeden F2 fonksiyon 

düğmesine tıklayarak, yardım ekranı kullanılabilir. Đlgili 

tanımlamalar sonrasında kaydet düğmesi ya

ekleme işlemi gerçekleştirilir.      
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Kaydı Yapılmamış, Laboratuvar Sonuç Geliştirme ve Laboratuvar 

Seçilen hastanın, hiçbir takiple eşleşmemiş hizmetleri bu 

seçilerek, eklenecek takipte belirlendikten sonra, 

düğmeleri aracılığı ile seçili hizmetleri takibe ekleme, takipten çıkarma işlemleri 

Ekleme sırasında vaka ya da paket olan hizmetler, otomatik olarak vaka 

alanı aktif hale getirildiğinde, listede bulunan tüm hizmetler pakete 

dahil edilmektedir. Tek bir hizmet pakete dahil/hariç hale getirilmek istendiğinde, ilgili hizmetin 

ımı gerçekleştirilebilmektedir.  

hizmetleri görüntüleme kriterleri yer almaktadır.  düğmesi 

yardımıyla, hizmetler; hizmet kodu, işlem tarihi, resmi kod ya da bölüm sıralı olarak 

 

Hizmet seçilerek fare ile sağ tuş yardımıyla 

ekrana gelen listeden işlem düzenle seçildiğinde, hizmetlerin 

tarih, miktar, yapan bölüm, doktor, barkod, özel durum, ayrım, 

değişiklik yapma işlemi 

Đşlem düzenleme alanı, listenin alt 

bölümünde görüntülenmektedir. Hizmet seçimi sonrası, alt 

yardımıyla, değişiklikler 

metler için, Gönderilmeyecek alanı aktif hale 

 

Đşlem Ekle seçeneğine tıklandığında ekrana, 

işlem ekleme alanı gelmektedir. Hizmet kodu bilinmediği 

durumlarda, işlem kodu alanında, klavyeden F2 fonksiyon 

ım ekranı kullanılabilir. Đlgili 

tanımlamalar sonrasında kaydet düğmesi yardımıyla, işlem 

 



Laboratuvardan gelen sonuçlar için medulaya gönderilecek sonucu tanımlama işlemi, bu alan 

üzerinden gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar sonucu alanına laboratuvardan gelen sonucu, 

medula sonucu alanına ise, medulaya gönderilecek sonuç değerini yazdıktan so

düğmesi yardımıyla, ekleme işlemi gerçekleştirilmektedir. 

Yanlış gönderilen medula sonuçları, yanlış girişin kontrolünün sağlanması amacıyla, kullanıcı 

tarafından silinememektedir.  

Şekil 

 

Laboratuvar Sonuçları Sekmesi

bulunan laboratuvar sonuçları ve birimleri, bu alan üzerinde görüntülenmektedir. 

Şekil 

Hizmet Takip Eşleştirme formunda;

3 numaralı alanda, Takip, Tanı ve Maliyetler sekmeleri bulunmaktadır. 

Takip Sekmesinde; hastaya alınmış takipler listelenmektedir. Takibe eklenecek hizmetlerin 

seçilmesi sonrasında, ekleme yapılacak takip bu alandan seçilerek, ok düğmeleri yardımıyla, 

takiple hizmeti eşleştirme işlemi gerçekleştirilir. 

oluşturulmuş takibi silme, meduladan takip okuma işlemleri de gerçekleştirilebilmektedir.

 Hizmet Takip Eşleştirme 

getirildiğinde, eşleştirme işlemleri paket tarihleri baz alınarak yapılır. 

  

 

 

Yoğun Bakım Ekle : Yoğun Bakım Ekle seçeneği 

yardımıyla da ilgili hastaya yoğun 

tanımlama işlemi gerçekleştirilmektedir. 

 

 

Laboratuvar Sonuç Eşleştirme

Laboratuvardan gelen sonuçlar için medulaya gönderilecek sonucu tanımlama işlemi, bu alan 

üzerinden gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar sonucu alanına laboratuvardan gelen sonucu, 

medula sonucu alanına ise, medulaya gönderilecek sonuç değerini yazdıktan so

düğmesi yardımıyla, ekleme işlemi gerçekleştirilmektedir.  

Yanlış gönderilen medula sonuçları, yanlış girişin kontrolünün sağlanması amacıyla, kullanıcı 

Şekil 1.4. Laboratuvar Sonuç Eşleştirme Sekmesi 

Sekmesi: Seçili hastanın, takiplerle eşleştirilmemiş hizmetlerinde 

bulunan laboratuvar sonuçları ve birimleri, bu alan üzerinde görüntülenmektedir. 

Şekil 1.5. Laboratuvar Sonuçları Sekmesi 

Hizmet Takip Eşleştirme formunda; 

Takip, Tanı ve Maliyetler sekmeleri bulunmaktadır.  

; hastaya alınmış takipler listelenmektedir. Takibe eklenecek hizmetlerin 

seçilmesi sonrasında, ekleme yapılacak takip bu alandan seçilerek, ok düğmeleri yardımıyla, 

irme işlemi gerçekleştirilir. Yine bu alan üzerinden yeni bir takip alma, 

oluşturulmuş takibi silme, meduladan takip okuma işlemleri de gerçekleştirilebilmektedir.

 sırasında, Paket Tarihine Göre Eşleştir 

inde, eşleştirme işlemleri paket tarihleri baz alınarak yapılır.  
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Yoğun Bakım Ekle seçeneği 

ilgili hastaya yoğun bakım 

tanımlama işlemi gerçekleştirilmektedir.  

Laboratuvar Sonuç Eşleştirme Sekmesi: 

Laboratuvardan gelen sonuçlar için medulaya gönderilecek sonucu tanımlama işlemi, bu alan 

üzerinden gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar sonucu alanına laboratuvardan gelen sonucu, 

medula sonucu alanına ise, medulaya gönderilecek sonuç değerini yazdıktan sonra kaydet 

Yanlış gönderilen medula sonuçları, yanlış girişin kontrolünün sağlanması amacıyla, kullanıcı 

 

: Seçili hastanın, takiplerle eşleştirilmemiş hizmetlerinde 

bulunan laboratuvar sonuçları ve birimleri, bu alan üzerinde görüntülenmektedir.  

 

; hastaya alınmış takipler listelenmektedir. Takibe eklenecek hizmetlerin 

seçilmesi sonrasında, ekleme yapılacak takip bu alandan seçilerek, ok düğmeleri yardımıyla, 

Yine bu alan üzerinden yeni bir takip alma, 

oluşturulmuş takibi silme, meduladan takip okuma işlemleri de gerçekleştirilebilmektedir. 

Paket Tarihine Göre Eşleştir alanı aktif hale 



Sıfırla alanı, eşleştirme işlemi sonrasında, 

belirlenen sorgu kriterlerini sıfırlamak ve hastaya ait tüm hizmetleri görüntülemek için 

kullanılmaktadır.  

Tanı Sekmesinde; hastaya eklenmiş tanılar listelenmektedir. Sağ tuş yardımıyla, ilgili hastaya 

tanı ekleme, seçili tanıyı silme, tanıyı başka takibe gönderme ve ana tanı olarak kopyalama 

işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Maliyetler Sekmesinde; hastaya ait maliyetler görüntülenmektedir. Listenin sağ tarafında ise, 

maliyet bilgileri ayrıntılı olarak listelenmektedir. 

geniş açıda incelenebilmektedir.

Meduladaki Fazla Hizmetleri Sil

silmek için kullanılmaktadır.  

Taburcu alanında, hastanın taburcu bilgileri görüntülenmektedir. Herhangi bir değişiklik yapılmak 

istendiğinde, ilgili değişiklik yapılarak, 

Hizmet Takip Eşleştirme formunda;

4 numaralı alanda, Taburcu ve P
  

ı, eşleştirme işlemi sonrasında, 2 numaralı alanda hizmetleri görüntülemek için 

belirlenen sorgu kriterlerini sıfırlamak ve hastaya ait tüm hizmetleri görüntülemek için 

Şekil 1.6. Takip Panel Sekmesi 

; hastaya eklenmiş tanılar listelenmektedir. Sağ tuş yardımıyla, ilgili hastaya 

tanı ekleme, seçili tanıyı silme, tanıyı başka takibe gönderme ve ana tanı olarak kopyalama 

gerçekleştirilebilmektedir. 

Şekil 1.7. Tanılar Sekmesi 

; hastaya ait maliyetler görüntülenmektedir. Listenin sağ tarafında ise, 

maliyet bilgileri ayrıntılı olarak listelenmektedir. Maliyetler sekme adına çift tıklayarak, ilgili döküm

geniş açıda incelenebilmektedir. 

Şekil 1.8. Maliyetler Sekmesi 

Meduladaki Fazla Hizmetleri Sil düğmesi; seçilen takibin, medulada fazla olan hizmetlerini 

alanında, hastanın taburcu bilgileri görüntülenmektedir. Herhangi bir değişiklik yapılmak 

istendiğinde, ilgili değişiklik yapılarak, Uygula düğmesi yardımıyla, kayıt işlemi gerçekleştirilir.

Hizmet Takip Eşleştirme formunda; 

alanda, Taburcu ve Paket Panel sekmeleri yer almaktadır. 
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alanda hizmetleri görüntülemek için 

belirlenen sorgu kriterlerini sıfırlamak ve hastaya ait tüm hizmetleri görüntülemek için 

 

; hastaya eklenmiş tanılar listelenmektedir. Sağ tuş yardımıyla, ilgili hastaya 

tanı ekleme, seçili tanıyı silme, tanıyı başka takibe gönderme ve ana tanı olarak kopyalama 

 

; hastaya ait maliyetler görüntülenmektedir. Listenin sağ tarafında ise, 

Maliyetler sekme adına çift tıklayarak, ilgili döküm 

 

düğmesi; seçilen takibin, medulada fazla olan hizmetlerini 

alanında, hastanın taburcu bilgileri görüntülenmektedir. Herhangi bir değişiklik yapılmak 

düğmesi yardımıyla, kayıt işlemi gerçekleştirilir. 



Paket Panel Sekmesinde; hastaya ait 

paketler görüntülenmektedir. Hizmet takip 

eşleştirme işlemi sırasında, hizmet

seçimi sonrasında, bu alandan paket 

seçilerek eşleştirme yapıldığında, ilgili 

hizmetin, hem takibe hem de seçilen pakete 

eklenmesi sağlanır. Paket seçimi sonrasında 

fare ile sağ tuşa tıklayarak, hastaya yeni bir paket 

ekleme işlemi yapılabildiği gibi, paket hizmet ve paket ilaç malzeme dökümü bilgilerine, rapor 

şeklinde ulaşılabilmektedir.   

 

Taburcu Sekmesinden; hasta ile ilgili taburcu işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Hizmet Takip Eşleştirme formunda;

5 numaralı alanda, takiple eşleştirilmiş hizmetler listelenmektedir.  

Şekil 

Paket Gösterimi aktif hale getirildiğinde, pakete dahil olan hizmetler, paket ismi altında 

gruplanarak gösterilmektedir. Pasif olduğu durumlarda ise, hizme

görüntülenir. 

Listenin üst bölümünde, takiple eşleştirilmiş hizmetleri görüntüleme kriterleri yer almaktadır. 

düğmesi yardımıyla, hizmetler; hizmet kodu, işlem tarihi, resmi kod ya da bölüm sıralı olarak 

görüntülenebilmektedir. 

 

Hizmet Takip Eşleştirme formunda ;

6 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır. 

yöntemiyle düzenlenen ekran görünümünün, ilk halini alması için kullanılmaktadır. .  

  

; hastaya ait 

paketler görüntülenmektedir. Hizmet takip 

eşleştirme işlemi sırasında, hizmet ve takip 

seçimi sonrasında, bu alandan paket 

seçilerek eşleştirme yapıldığında, ilgili 

hem takibe hem de seçilen pakete 

Paket seçimi sonrasında  

fare ile sağ tuşa tıklayarak, hastaya yeni bir paket 

bi, paket hizmet ve paket ilaç malzeme dökümü bilgilerine, rapor 

; hasta ile ilgili taburcu işlemleri gerçekleştirilmektedir.

 

Şekil 1.9. Taburcu Sekmesi 

Hizmet Takip Eşleştirme formunda; 

a, takiple eşleştirilmiş hizmetler listelenmektedir.   

Şekil 1.10. Hizmet Kaydı Yapılmamış Sekmesi 

Paket Gösterimi aktif hale getirildiğinde, pakete dahil olan hizmetler, paket ismi altında 

gruplanarak gösterilmektedir. Pasif olduğu durumlarda ise, hizmetlerin tamamı bir arada 

Listenin üst bölümünde, takiple eşleştirilmiş hizmetleri görüntüleme kriterleri yer almaktadır. 

düğmesi yardımıyla, hizmetler; hizmet kodu, işlem tarihi, resmi kod ya da bölüm sıralı olarak 

Hizmet Takip Eşleştirme formunda ; 

alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır. Ekranı Sıfırla düğmesi, sürükle bırak 

yöntemiyle düzenlenen ekran görünümünün, ilk halini alması için kullanılmaktadır. .  

 

Şekil 1.9. Paket Panel Sekmesi
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bi, paket hizmet ve paket ilaç malzeme dökümü bilgilerine, rapor 

; hasta ile ilgili taburcu işlemleri gerçekleştirilmektedir. 

 

Paket Gösterimi aktif hale getirildiğinde, pakete dahil olan hizmetler, paket ismi altında 

tlerin tamamı bir arada 

Listenin üst bölümünde, takiple eşleştirilmiş hizmetleri görüntüleme kriterleri yer almaktadır.  

düğmesi yardımıyla, hizmetler; hizmet kodu, işlem tarihi, resmi kod ya da bölüm sıralı olarak 

düğmesi, sürükle bırak 

yöntemiyle düzenlenen ekran görünümünün, ilk halini alması için kullanılmaktadır. .   

Paket Panel Sekmesi 



Şekil 2. Sorgu Ekranı 

Son olarak, Hizmet takip eşleştirme formu a

ekrana, bağımsız bir form gibi görülen, sorgulama 

gelmektedir. Bu alan üzerinden, sorgulama kriterleri 

girildikten sonra hastaları görüntüleme işlemi 

gerçekleştirilmektedir. Hasta üzerine çift tıklayarak, 

bilgilerinin, hizmet takip eşleştirme formuna aktarımı 

sağlanır.  
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ip eşleştirme formu açıldığında, 

ekrana, bağımsız bir form gibi görülen, sorgulama sekmesi 

gelmektedir. Bu alan üzerinden, sorgulama kriterleri 

görüntüleme işlemi 

gerçekleştirilmektedir. Hasta üzerine çift tıklayarak, hasta 

p eşleştirme formuna aktarımı 


