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SUNUŞ 

 

Türkiye’de pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektörünün de kendine özgü çözüm bekleyen 

sorunları bulunmaktadır. Hastanelerde tutulacak düzenli kayıtlar, doğru analizler ve sistemli bir 

çalışma ortamı hem hastane personelinin hem de hastaneye başvuran hastaların sorunlarını 

azaltmanın ilk adımıdır. 

Geleceğimizi yönlendiren “Bilişim Teknolojisi” ile hastanelerin sorunlarına çözüm üretebilecek 

yazılım programları kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu noktadan hareketle Can Eroğlu Bilgi 

Sistemleri Ltd. Şti olarak ana hedefimiz, bilişim teknolojisinde meydana gelen ilerlemeleri 

yakından izleyerek, Türkiye’nin sağlık kültürüne ve sağlık kurumlarına uygun Hastane Bilgi 

Yönetim Sistemleri (HBYS) / Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemleri (LBYS) geliştirmektir. 

LBYS adını verdiğimiz yazılım programları kapsamında yer alan finansal ve yönetimsel modüllerle 

hastane laboratuvarlarının ve burada bulunan cihazların, veri alışverişi yöntemiyle çalışmasını 

sağlayan, tanımlama, istek, onay, sonuç, raporlama, istatistiksel çalışma işlemlerini 

gerçekleştiren, ortak formatta manyetik ortamda tuttuğu bilgiyi Hastane Bilgi Yönetim Sistemi 

(HBYS) ile paylaşan yazılım topluluğudur. 

 

Yazılımda, sistem genelinde bilgi gizliliğine ve güvenirliğine önem verilmiş, tek kaynaktan bir kez 

girilen veriler üzerinde denetim sağlanmıştır. Türkçe hazırlanan yazılımda kullanım kolaylığı esas 

alınmıştır. LBYS’nin kullanıcı arayüzünde, ardışık ekranlar arasında ileriye-geriye gidişler veya 

atlamalı geçişler ile, en kısa zamanda, en az işlem sayısı amaçlanmıştır. Bu kılavuzda Laboratuvar 

Bilgi Yönetim Sistemi, kullanımınıza sunulmaktadır. 

        

      

            

 

 

 

         Saygılarımızla, 
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LABORATUVAR BĐLGĐ 
 

  Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi; hastane laboratu

veri alışverişi yöntemiyle çalışmasını sağlayan, tanımlama, istek girişi, onay, sonuç bildirme, 
raporlama, istatiksel çalışma işlemlerini gerçekleştiren, ortak forma
bilgiyi Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile paylaşan yazılım topluluğudur. 

 

 

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi sayesinde laboratuvarın iş yükü büyük ölçüde azalacak ve 

yetişmiş iş gücü yani laboratuvar personeli klavyeden veri girişi yapmaktan kurtulacaktır. 

Kullanılan cihazların depolama kapasiteleri kısıtlı olduğu için eski bilgiler belirli aralı

silinmektedir. Bu sistemde bilgiler uzunca yıllar korunabilecektir. Hastanın tüm laboratuvarlarda 

çalışılan yeni ve eski test sonuçları

elde edilen sonuçlar ile istatistikî çalışmalar y

takip edilebilecektir. Cihazlar tam otomatik çalışacağı için yıpranma ömürleri uzayacaktır. Cihazın 

ürettiği kontrol sonuçları sistemde depolanarak bunların karşılaştırma işlemleri yapılabilecektir. 

Acil ibaresi ile istenen testlerin kullanıcı insiyatifine bağımlı kalmadan acil olarak çalışılması 

sağlanacaktır. Hastalar laboratuvara örnek vermek ya

durum laboratuvarları büyük ölçüde rahatlatacaktır. Ayrıca hijyen o

olacaktır. Sonuçların onayı veya cihazda çalışılmak üzere gelen örnekler için hasta hakkında 

istenen bilginin ve uyarıların laboratuvar personeline interaktif olarak gönderilmesi sağlanacaktır.

Bilgi birikimini, bilimsel 
amaçla 

değerlendirmektir.

Kaçakları en aza 
indirmek

Performansı arttırmak

BĐLGĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐNE GĐRĐŞ

ar Bilgi Yönetim Sistemi; hastane laboratuvarlarının ve burada bulunan cihazların 

veri alışverişi yöntemiyle çalışmasını sağlayan, tanımlama, istek girişi, onay, sonuç bildirme, 
raporlama, istatiksel çalışma işlemlerini gerçekleştiren, ortak formatta, manyetik ortamda tuttuğu 
bilgiyi Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile paylaşan yazılım topluluğudur.  

Yönetim Sistemi sayesinde laboratuvarın iş yükü büyük ölçüde azalacak ve 

yetişmiş iş gücü yani laboratuvar personeli klavyeden veri girişi yapmaktan kurtulacaktır. 

Kullanılan cihazların depolama kapasiteleri kısıtlı olduğu için eski bilgiler belirli aralı

silinmektedir. Bu sistemde bilgiler uzunca yıllar korunabilecektir. Hastanın tüm laboratuvarlarda 

sonuçları tek bir defada gözlenebilecektir. Çalışılan testler üzerinde ve 

elde edilen sonuçlar ile istatistikî çalışmalar yapılabilecektir. Laboratuvardaki çalışma performansı 

takip edilebilecektir. Cihazlar tam otomatik çalışacağı için yıpranma ömürleri uzayacaktır. Cihazın 

ürettiği kontrol sonuçları sistemde depolanarak bunların karşılaştırma işlemleri yapılabilecektir. 

ibaresi ile istenen testlerin kullanıcı insiyatifine bağımlı kalmadan acil olarak çalışılması 

sağlanacaktır. Hastalar laboratuvara örnek vermek ya da sonuç almak için gelmeyeceklerdir. Bu

laboratuvarları büyük ölçüde rahatlatacaktır. Ayrıca hijyen ortamı sağlamak daha kolay 

olacaktır. Sonuçların onayı veya cihazda çalışılmak üzere gelen örnekler için hasta hakkında 

istenen bilginin ve uyarıların laboratuvar personeline interaktif olarak gönderilmesi sağlanacaktır.

Bilgiyi güvenli bir 
ortamda saklamak

Doğru bilgiye, hızla 
ulaşmak,

İş akışını kolaylaştırmak

Laboratuvar Bilgi Yönetimi 
Sistemimizin Amacı;

Bilgi birikimini, bilimsel 

Kaçakları en aza 
indirmek

Sistemi aslına uygun 
olarak çalıştırmak
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YÖNETĐM SĐSTEMĐNE GĐRĐŞ 

arlarının ve burada bulunan cihazların 

veri alışverişi yöntemiyle çalışmasını sağlayan, tanımlama, istek girişi, onay, sonuç bildirme, 
tta, manyetik ortamda tuttuğu 

 

Yönetim Sistemi sayesinde laboratuvarın iş yükü büyük ölçüde azalacak ve 

yetişmiş iş gücü yani laboratuvar personeli klavyeden veri girişi yapmaktan kurtulacaktır. 

Kullanılan cihazların depolama kapasiteleri kısıtlı olduğu için eski bilgiler belirli aralıklarla 

silinmektedir. Bu sistemde bilgiler uzunca yıllar korunabilecektir. Hastanın tüm laboratuvarlarda 

tek bir defada gözlenebilecektir. Çalışılan testler üzerinde ve 

apılabilecektir. Laboratuvardaki çalışma performansı 

takip edilebilecektir. Cihazlar tam otomatik çalışacağı için yıpranma ömürleri uzayacaktır. Cihazın 

ürettiği kontrol sonuçları sistemde depolanarak bunların karşılaştırma işlemleri yapılabilecektir. 

ibaresi ile istenen testlerin kullanıcı insiyatifine bağımlı kalmadan acil olarak çalışılması 

da sonuç almak için gelmeyeceklerdir. Bu 

rtamı sağlamak daha kolay 

olacaktır. Sonuçların onayı veya cihazda çalışılmak üzere gelen örnekler için hasta hakkında 

istenen bilginin ve uyarıların laboratuvar personeline interaktif olarak gönderilmesi sağlanacaktır. 

Doğru bilgiye, hızla 
ulaşmak,

İş akışını kolaylaştırmak

Sistemi aslına uygun 
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Laboratuvar Bilgi Yönetimi Sistemimizin Sağladıkları; 

 Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ile çift yönlü doğru ve hızlı bilgi alış verişi, 

 Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde tahlil/tetkik girişi  yapılan hasta bilgilerine direkt, güvenli ve 

hızlı olarak erişim, 

 Laboratuvar sistemine ait tüm tanımlamaların yapılıp, mevcut bilgilerin değerlendirilmesi, 

 Laboratuvardaki tüm cihaz bilgilerinin detaylı şekilde takibi, host bağlantısı olanların, 

otomasyona bağlantısı, 

 Yetki bazında modül çalışması, 

 Barkodlanan örnek tüplerinin doğru ve güvenli iş akışı, 

 Laboratuvar içinde onay, kabul, 

 Eksik veya hatalı örnek işlemlerinin engellenmesi, örneği gelmeyen istemlerin gözlenmesi, 

 Đstemi olmayan örneklerin çalışılmasının engellenmesi, 

 Acil istenen testlerin, inisiyatife bağlı kalmaksızın önceliği, 

 Manuel ve otomatik çalışılan test sonuçlarının sisteme aktarılması, 

 Alınan sonuçların kontrol ve onayı, 

 Onay verilmiş sonuçlarla ilgili tekrar çalışabilme, 

 Biyokimya ve mikrobiyoloji özel çalışmalarına imkan, 

 Laboratuvar istem ve sonuçlarının değişik kriterler bazında sorgulanması, 

 Geçmişe ait otomasyonda tutulan bilgiye kolay ulaşım, 

 Çeşitli sorgulamalarla, mali kayıtlardaki test sayıları ile laboratuvarın çalıştığı test sayısının 

kıyaslanarak, tutarsızlıklarda sebebin kolayca bulunması, kaçakların engellenmesi, 

 Sonuçların, mali veya bilimsel analizleri ve istenen istatistiklerin alınması, 

 Kalite kontrol örnek sonuçlarının ve istatistiki hesaplamaların yetki bazında yapılarak, 

raporlanması, 

 Kalite kontrol sonuç değerlerinin, "Levey Jennings Grafiği"nde izlenebilmesi, 

 Kontrol sonuçlarının, istenen "Westguard Kuralları"na göre kontrol edilmesi, güvenilirliğine 

karar verilmesi, 

 Sonuçları görüntülenen cihaza ait tek kontrol testinin üç farklı grafikte ( Levey Jennings, 

CuSum, Data Grafiği ) değerlendirmesi,  

 Çok yönlü raporlama imkanı. 
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LBYS’nin bazı özellikleri şunlardır: 

 

 Yazılımda, sistem genelinde bilgi gizliliğine ve güvenirliğine önem verilmiş, tek kaynaktan bir 

kez girilen veriler üzerinde denetim sağlanmıştır. 

 Türkçe hazırlanan yazılımda kullanım kolaylığı esas alınmıştır. LBYS’nin kullanıcı arayüzünde, 

ardışık ekranlar arasında ileriye-geriye gidişler veya atlamalı geçişler için en kısa zaman ve en 

az işlem sayısı amaçlanmıştır. 

 Yazılım gerekli olan aralık ve tutarlılık kontrolünü yaparak hataları kendisi düzeltmektedir. 

Hatalı veri girişlerinde, kullanıcıya otomatik seçenekler sunularak hatanın kısa sürede 

düzeltilmesi sağlanmıştır. 

 Birden çok bilgi alanı içeren ekranlarda hatalı girişin engellenmesi için kullanıcının, her bir 

alandan önceki ve sonraki alanlara geçebilmesi ve kaydın bütün alanlar girilip test edildikten 

sonra, kullanıcının onaylaması ile işleme alınması olanaklı kılınmıştır. 

 Formatı önceden hazırlanmış raporlar menülerden seçilerek kolayca hazırlana-bilmektedir. 

Üretilen raporlar amaca uygun, kolay anlaşılır özelliktedir. Kullanıcı hazırlanan raporu ekranda 

görme, rapor hazırlama aşamalarında geri/ileri gitme ya da iptal etme olanaklarına sahiptir. 

 

 Her terminal ve kullanıcının kullanacağı yazıcılar dinamik olarak tasarlanmış ve kullanıcının 

tanımlı olduğu yazıcıdan döküm alması sağlanmıştır. 
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LABORATUVAR BĐLGĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ MENÜLERĐ 
Şekil 1. ’de görüldüğü gibi Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi altı menüden oluşmaktadır. Sistemin 

ilk menüsü olan Referanslar menüsünde, tüm tanımlama ve atamaların yapılmasını sağlayan 

formlar, ikinci menü olan Đşlemler menüsünde, istem ve sonuçların kabul, kontrol ve onay 

işlemlerinin uygulanıp, takip edilmesini sağlayan formlar yer almaktadır. Raporlar menüsünde 

bulunan formlar sayesinde sistemde yer alan Laboratuvar, tahlil/test ve cihaz kriterlerine göre olan 

bilgilerin sonuca yönelik raporlarının alınması sağlanır. Diğer bir menü olan Sorgular menüsü 

içerisinde tarih, hasta, tahlil/test kriterlerine göre detaylı bilgiye kolay ve hızlı ulaşmayı sağlayan 

formlar bulunmaktadır. Son olarak Analiz menüsünde bilimsel amaçlı çalışmaları destekleyen ve 

yönetimi bilgilendirme amaçlı çalışmalarda istenen doğru bilgiye kolay  ve çabuk ulaşmayı sağlayan 

formlar yer almaktadır. Bu kılavuzda bütün menülerde yer alan formların özellikleri ve kullanımları 

anlatılmaktadır. 

 

 

Şekil 1. Laboratuvar Yönetim Sistemi Form Hiyerarşisi 

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemini etkin bir şekilde kullanabilmek için öncelikle Laboratuvar 

tanımlamaları yapılması gerekmektedir. Hasta Takip Yönetim Sistemi modülünde yapılan 

işlemin ardından Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. Bir 

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemine birden fazla laboratuvar tanımlaması yapılabilmektedir. Bu 

birimlerin tanımlanma işlemi de Hasta Takip Yönetim Sistemi modülünden gerçekleştirilir. 

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sisteminde yetkilendirme durumu kullanıcının erişmesi gerektiği cihazlar 

bazında gerçekleştirilmektedir. Yetkilendirme işlemi form bazında değil ilgili cihaza yetkilendirme 

verilerek yapılır. 

Laboratuvar

Yönetim

 Sistemi

Referanslar

İşlemler

Raporlar Sorgular

Analizler

Kalite Kontrol
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Şekil 2. Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Đşlem Akış Yapısı   



BÖLÜM. 1 – REFERANSLAR MENÜSÜ
Laboratuvar Bilgi Yönetim Sisteminin ilk menüsü 

tüm testlere ilişkin, referans tanımlarının,

Mikrobiyolojiye ait özel çalışmaların,

kontrol çalışmalarının, yetkilendirme ve raporlama çalışmalarına ait ayarların yapılmasını sağlayan 

formların yer aldığı menüdür. Referanslar menüsü 

13 formdan oluşmaktadır. 

     

Şekil 

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sisteminde kullanıcılar sadece yetkilendirildikleri cihazların ilgili olduğu 

formlara ulaşabilmekte ve cihazın dahil olduğu laboratu

Hiçbir yetkisi bulunmayan bir 

Tanıtma ve Laboratuvar Yetkilendirmesi

menüsünde bulunan formların işleyişini inceleyelim.

 

Tahlil Aktif 
/ Pasif

Genel 
Tanımlamalar

Mikrobiyoloji 
Tanımları

Kalite 
Kontrol 
Tanıtma

Online 
Barkod 

Tanımları

REFERANSLAR MENÜSÜ 
Sisteminin ilk menüsü Referanslar menüsüdür. Laboratuvarda çalışılan 

eferans tanımlarının, istem, istem onay, sonuç, sonuç onay işlemlerinin, 

Mikrobiyolojiye ait özel çalışmaların, çeşitli kriterlerde sorgulamaların, istem analizleri

etkilendirme ve raporlama çalışmalarına ait ayarların yapılmasını sağlayan 

Referanslar menüsü kendi içerisinde Şekil 3.’de görüntülendiği gibi 

Şekil 3. Referanslar Menüsü Form Hiyerarşisi 

Yönetim Sisteminde kullanıcılar sadece yetkilendirildikleri cihazların ilgili olduğu 

cihazın dahil olduğu laboratuvar gruplarında işlem yapabilmektedir. 

 kullanıcı, Laboratuvar Bilgi Yönetim Sisteminde sadece 

Laboratuvar Yetkilendirmesi formlarına erişim sağlayabilir. 

menüsünde bulunan formların işleyişini inceleyelim. 

REFERANSLA
R ALT 

MENÜLERİ

Cihaz 
Tanıtma

Test 
Grubu 
Hazır 
Değer 

Tanıtma

Tahlil 
Tanıtma

Toplu Test 
Alımı

Laboratuar 
Yetkilendirmesi

Tahlil Bilgi 
Düzenleme

Online 
Barkod 

Tanımları
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Laboratuvarda çalışılan 

, sonuç onay işlemlerinin, 

istem analizlerin,kalite 

etkilendirme ve raporlama çalışmalarına ait ayarların yapılmasını sağlayan 

ekil 3.’de görüntülendiği gibi 

 

Yönetim Sisteminde kullanıcılar sadece yetkilendirildikleri cihazların ilgili olduğu 

işlem yapabilmektedir. 

Yönetim Sisteminde sadece Cihaz 

formlarına erişim sağlayabilir. Şimdi Referanslar 

Tahlil 
Tanıtma

Bileşik 
tanımları

İhlal 
Tanımları

Toplu Test 
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1) Cihaz Tanıtma 

Referanslar menüsünün ilk formu Cihaz Tanıtma formudur. Cihaz Tanıtma formu; sisteme yeni 

bir cihaz eklemek, oluşturulmuş bir cihazı silmek, cihaz bilgilerinde güncelleme yapmak için 

kullanılmaktadır. Laboratuvar Bilgi Yönetim Sisteminde; sanal cihaz ve mevcut cihaz olmak üzere 

iki çeşit cihaz bulunmaktadır. Sanal Cihaz; kurumda tanımlanan nitelikte cihaz bulunmayan, 

ancak; testlerin tanımlanması için oluşturulmuş, kayıtları tutabilmek için tanımlanmış cihazlardır. 

Mevcut cihazlar ise; entegre ve manuel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Cihazlar için tüm 

tanımlamalar bu formda yapılmaktadır. 

            

Şekil 4. Cihaz Tanıtma Formu 

Cihaz Tanıtma formundaki bazı satırlar kurumun 

isteğine bağlı olarak boş bırakılabilir. Fakat sistem 

tarafından bağlantılı alanlara mutlaka veri girilmesi 

gerekir (Örnek: Cihaz Kodu ). Zorunlu alanlara Giriş 

yapılmadığı durumlarda sistem “Boş Geçilemez!” 

uyarısı vermektedir. Zorunlu alanlar  “*” şekli ile 

belirtilmektedir. 

Şekil 4.’de görüntülenen Cihaz Tanıtma formunda; 

1 numaralı alanda, sisteme daha önceden 

tanımlanmış olan laboratuvar isimleri 

listelenmektedir. 

2 numaralı alanda, laboratuvara tanımlanmış cihaz 

isimleri görüntülenir. 

3 numaralı alan, cihaz tanımlama ve cihaz tanımları üzerinde güncelleme yapmak için 

kullanılmaktadır. 

Dikkat: Đşlem Sıralaması 

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 

formlarda, yapılan işlemlerde herhangi bir 

öncelik sırası yoktur. Fakat Laboratuvar  Bilgi 

Yönetim Sisteminin kullanılabilmesi, kayıtların 

tutulabilmesi için öncelikle Laboratuvar 

tanımlaması sonrasında mutlaka cihaz 

tanıtılmış olmalıdır. Bu tanımlama yapılmadan 

kayıt tutma işlemi yapılamamaktadır. 
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Cihaz Kodu, Cihaz Adı, Firması, Kablo Tipi alanlarına ilgili tanımlamalar yazılmaktadır. Protokol 

kutusuna cihazın bağlantı protokolü tanımlanır. Çalışma Listesi açılır listesinde çalışma şekilleri 

listelenmektedir. Buradan uygun olan tanımlama seçilir. Cihaz Aktif seçeneklerinden cihaz 

kullanımdaysa “Evet”, kullanımdan kalktıysa “Hayır” seçeneklerinden uygun olan seçilir. 

4 numaralı alan; entegre programda kullanılacak özel değerler varsa, gerekli parametrelerin 

eklenmesini ve listelenmesini sağlar. Eklenmek istenen parametrenin kodu; Kodu kutusuna, 

parametre değeri ise Değer kutusuna yazılarak Ekle düğmesine tıklandığında, yeni hazır değer 

tanımlama işlemi gerçekleştirilir. 

5 numaralı alana cihazın bağlantı ayarları tanımlanmaktadır. Cihaz bağlantı ayarları RS232 (seri 

port), TCP/IP (ethernet üzerinden) olmak üzere iki çeşittir. Rs232 bağlantı çeşidinde sisteme Port 

bilgisi, Hızı, Data Bit, Eşlik Bit, Stop Bit ve Akış Yönü tanımlamaları açılır listelerden seçilerek 

tanımlanır. TCP/IP bağlantı türünde ise; sisteme IP ve Port ayarları tanımlanmaktadır. Rs232 

bağlantı çeşidinde kullanıcıya Port ve Hızı seçeneklerinden yeni tanımlamalar yapma olanağı 

sağlanmıştır. Yeni bir Port ve Hız seçeneği tanımlanmak istendiğinde listede bulunan işlem 

düğmesine tıklanır ve Şekil 5.’de görüntülenen port/hızı ayarları ekranından gerekli tanımlamalar 

yapılır.                                           

 

 Şekil 5. Port Ayarları Ekranı 

 

Değeri kutusuna ayarın değeri, Sıra kutusuna ise ayarın listelemede kaçıncı sırada yer  alacağı 

yazdırılmaktadır. Varsayılan kutusu aktif hale getirildiğinde, tanımlanan değer listede seçili halde 

gelmektedir. Tüm tanımlamalar ardından Kaydet düğmesine tıklandığında, kayıt işlemi 

gerçekleşmiş olacaktır. Hız ayarları tanımlama işlemi de aynı şekilde gerçekleştirilmektedir. 

6 numaralı alan kurum tarafından istenilen parametrelerin eklenebileceği alandır. 

7 numaları alanda Cihaz Kopyalama ve Cihaz Hareketleri düğmeleri bulunmaktadır. Cihaz 

kopyalama düğmesi aynı cihazdan tekrar tanımlanmak istendiğinde kullanıcıya büyük bir kolaylık 

sağlamaktadır. Kopyalanacak olan cihaz seçildikten sonra Cihazı Kopyala düğmesine 

tıklandığında aynı tanımlamaları içeren yeni bir cihaz tanımlama işlemi gerçekleştirilir. Cihaz 

Hareketleri düğmesi hareketleri görüntülenmek istenen cihazda, hangi kullanıcı tarafından, hangi 

tarihlerde güncelleme yapıldıysa bu kayıtların görüntülenmesini sağlar.  
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8 numaralı alanda işlem düğmeleri yer almaktadır. 

Sisteme yeni bir cihaz tanıtmak için;  

Öncelikli olarak Tanımlı Laboratuvarlar açılır 

listesinden cihazın tanımlanacağı laboratuvar ismi 

seçilir. Cihaz Kodu, Cihaz Adı ve Firması kutularına 

gerekli bilgiler yazılır. Kablo Tipi kutusuna cihazın 

kablo tipini, Protokol kutusuna ise, iletişim protokol 

bağlantı bilgileri yazılmaktadır. Çalışma Listesinden 

cihazın çalışma türü seçilir. Cihaz kullanımdaysa Cihaz Aktif seçeneklerinden “Evet” seçeneğini, 

aksi halde ise “Hayır” seçeneği işaretlenir. Entegre programında kullanılacak özel değerler varsa, 

eklemek istenen parametrenin kodu; Kodu kutusuna, parametre değeri ise Değer kutusuna 

yazılarak Ekle düğmesine tıklanır. Bağlantı ayarlarından uygun olan bağlantı türü seçilerek gerekli 

tanımlamalar yapılır. Bu işlemler ardından Kaydet düğmesine tıklandığında yeni bir cihaz tanıtma 

işlemi gerçekleşmiş durumdadır. 

Yazdır düğmesine tıklandığında laboratuvarda tanımlı cihazların isimleri ve bağlantı bilgilerinin 

yazdırılması sağlanmaktadır. Tanımlanan cihaz silinmek istendiğinde; cihaz ile ilgili test sonucunun 

olup olmadığı kontrol edilir. Eğer sonuç varsa sistem silme işlemine izin vermemektedir. Sonuç 

yoksa silme işlemi gerçekleştirilir. 

 

Đpucu:   

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sisteminde tüm 

formlarda tanımlamalar ardından metin 

kutuları arasında geçiş yapmak için klavyeden 

Giriş (ENTER) düğmesini kullanabilirsiniz 
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2) Test Grubu ve Hazır Değer Tanıtma 
Referanslar menüsünün ikinci formu Test Grubu ve Hazır Değer Tanıtma formudur. Bu form 

sayesinde, laboratuvarda çalışılan testleri gruplandırarak, rapor düzeninin gerçekleşmesi 

sağlanmaktadır. Çalışılan tüm testler bu gruplar altında listelenmektedir.  

       

Şekil 6. Test Grubu ve Hazır Değer Tanıtma Formu 

Şekil 6.’ da görüntülenen Test Grubu ve Hazır Değer Tanıtma formunda; 

1 numaralı alanda, daha önce tanımlanmış olan test 

grubu isimleri listelenmektedir. Yeni bir grup 

tanımlandığında grup ismi bu alanda 

görüntülenmektedir. Grup liste isimleri sıralamasını; 

fare ile sürükle bırak yöntemini kullanarak kullanıcıya 

değiştirme imkânı sağlanmıştır. Sıralama 

değiştirildikten sonra Sıralamayı Kaydet düğmesine 

tıklanmaktadır. 

2 numaralı alan grup tanımlama ve tanımlanmış 

gruplar üzerinde güncelleme yapmak için 

kullanılmaktadır. Grup Kodu kutusuna tanımlanacak 

olan grubun kodu, Grup Adı kutusuna ise grup ismi yazılır. Rapor Tipi açılır listesinden grubun 

rapor tipi seçilmektedir. Grup Üst Metni ve Grup Alt Metni kutularına rapor sayfasının alt ve üst 

bölümlerinde görüntülenmesi istenen metinler yazılmaktadır. Barkod Metni kutusuna ise basılan 

barkod üzerinde grup bilgisinin hangi isimle görüntülenmesi gerekiyorsa onun tanımlaması yapılır. 

Dikkat:  

Formlarda bulunan bazı satırlar 

kurumun isteğine bağlı olarak boş 

bırakılabilir. Fakat sistem tarafından 

bağlantılı alanlara mutlaka veri 

girilmesi gerekir(Örnek:Grup Kodu). 

Bu alanlar alan adı yanında bulunan 

“(*)” ifadesiyle belirtilmiştir. 
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3 numaralı alan kurum tarafından istenilen parametrelerin eklenebileceği alandır. 

4 numaralı alan; programda kullanılacak özel değerler varsa, gerekli parametrelerin eklenmesini 

ve listelenmesini sağlar. Eklenmek istenen hazır değer; tanım kutusuna yazılarak Ekle düğmesine 

tıklandığında, yeni hazır değer tanımlama işlemi gerçekleştirilir. Bu alandaki hazır değer 

isimlerinin, fare ile sürükle bırak yöntemini kullanarak sıralamaları değiştirilebilmektedir. Değişiklik 

sonrasında Sıralamayı Kaydet düğmesine tıklandığında sıralamayı kaydetme işlemi 

gerçekleştirilir. 

Sisteme Yeni bir test grubu ve hazır değer tanımlamak için; 

Đlk olarak Grup Kodu ve Grup adı kutularına ilgili tanımlamalar yapılır. Rapor Tipi açılır 

listesinden grubun rapor tipi seçilir. Bu alan da rapor tipi belirleme işlemi önemlidir. Rapor tipi 

sayesinde sonuç çıktısı alınırken, kullanıcıya gruplama yapabilme imkanı verilmektedir. Grup Üst 

Metni ve Grup Alt Metni kutularına rapor sayfalarının üst ve alt kısmında yazılması istenen 

açıklama metinleri yazılmaktadır. Barkod Metni kutusuna barkodda görüntülenecek grup ismi 

yazılır. Açıklama kutusuna raporda görüntülenmesi istenen açıklama metni yazılır. Eklenmek 

istenen hazır değer seçimi sonrasında Kaydet düğmesine tıklandığında grup tanımlama işlemi 

gerçekleştirilmiş durumdadır. 

Yazdır düğmesine tıklandığında tanımlanmış olan test gruplarının bilgilerinin yazdırılması 

sağlanmaktadır. Tanımlanan test grubu silinmek istendiğinde; grup ismini seçip Sil düğmesine 

tıklayarak tanımlı olan grubun silme işlemi gerçekleştirilir. 
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3) Tahlil Tanıtma 
Referanslar menüsünün üçüncü formu Tahlil Tanıtma formudur. Bu formda kullanıcı; seçtiği 

cihaza ait tahlil bilgisi tanımlama, tanımlanan bilgileri kontrol etme ve raporları sıralama işlemlerini 

gerçekleştirmektedir. Form kendi içerisinde Tahlil bilgileri, Tahlil Kontrol ve Rapor sıralaması olmak 

üzere üç bölümden oluşmaktadır. 

 

Şekil 7. Tahlil Tanıtma Formu 

Şekil 7.’ de görüntülenen Tahlil Tanıtma formunda; 

 1 numaralı alanda, tahlil tanıtma,  tahlil kontrol ve rapor sıralaması formlarına geçişi sağlayan 

düğmeler yer almaktadır. 

2 numaralı alanda, sisteme cihaz tanıtma formundan tanıtılmış olan cihaz isimleri yer almaktadır. 

Kullanıcı bu bölümdeki cihazları yetkisi dahilinde görebilmektedir. 

3 numaralı alanda ,seçilen cihaza tanımlı olan tahlil isimleri listelenmektedir.  

4 numaralı alan, yeni bir tahlil tanıtılmak istendiğinde, özelliklerin yazılması gereken alanların 

bulunduğu bölümdür. Güncelleme işlemleri de bu alan üzerinden gerçekleştirilir. Tahlil Adı 

kutusuna tanımlanmak istenen tahlilin ismi yazılır.  Đletişim No kutusuna cihazla haberleşmede 

bilgi gönderilir ve veri alınırken kullanılan iletişim kodu yazılır.  Hbys No kutusuna hasta takip 

yönetim sistemine tanımlı olan hizmet kodu yazılır. Buradan da anlaşılacağı gibi bu tahlilin 

öncelikle Hasta Takip Yönetim Sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.  Barkod Metni kutusuna 

barkod üzerinde çıkacak olan tahlil adı yazılır. Açıklama kutusuna rapor ve randevu bölümünde 

çıkması istenen tahlille ilgili açıklama yazılır. Kısa Adı metin kutusuna uzun isimli olan tahlil 
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isimlerinde kısaltma yapmak için kullanılır.  Seyrelti Oranı kutusuna seyrelti yapılacaksa seyrelti 

oranı yazılır. Kontrol Aktif açılır listesinden “tahlille ilgili kontrol çalışması yapılıyor mu?” 

sorusunu cevaplayacak şekilde, durumlardan “Evet” ya da “Hayır” seçeneklerinden uygun olan 

seçilir. Çalışma Şekli seçeneklerinden tahlil “cihazda mı”, yoksa “manuel mi” yapılacağı 

seçeneklerinden uygun olan tanımlama seçilir. Cinsiyet açılır listesinden, tahlil için cinsiyet kriteri 

varsa uygun olan cinsiyet seçilir. Test Aktif açılır listesi, test kullanımdaysa “Evet”, kullanımda 

olmadığı durumlarda ise “Hayır” konumunda tutulur. Analizlerde Göster açılır listesinden “Evet” 

seçeneğine tıklandığında analizlerde testin görünmesi sağlanır. Test Grubu açılır listesinden testin 

dahil olduğu grup seçilir. Grup seçilmesi sonrasında tüm onaylamalar ve bu işlemler bu gruba göre 

yapılmaktadır. Listeye yeni bir grup eklenmek istendiğinde Test Grubu ve Hazır Değer 

Tanımlama formuna Referanslar alt menüsünden ulaşılacağı gibi, bu form üzerinden de işlem 

düğmesine tıklayarak tanımlama yapılabilmektedir.  

Randevu Profili açılır listesinden testin sonucunun ne zaman alınabileceği kriteri 

belirlenmektedir. Açılır listede uygun seçenek yoksa Randevu Profil işlem düğmesine tıklayarak 

Randevu Tanıtma formu üzerinden yeni bir tanımlama yapılabilmektedir. 

                              

Şekil 8. Randevu Tanıtma Ekranı 

Şekil 8.’de görüntülenen ekranda, Randevu Adı tablosunda daha önceden tanımlanmış olan 

Randevu Profilleri listelenmektedir. Yeni bir randevu profili eklemek için Randevu Kodu kutusuna 

tanımlanacak profilin randevu kodu, Randevu Adı kutusuna ise adı yazılmaktadır. Bu 

tanımlamaların ardından kaydet düğmesine tıklandığında kayıt işlemi gerçekleştirilir.  

Tüp Tipi açılır listesinde, numune tüpleri seçenekleri listelenmektedir. Buradan uygun olan 

seçenek belirlenir. Listede bulunmayan bir tüp tipi eklenmek istendiğinde, Genel Tanımlamalar 

altında bulunan Tüp-Kap Tanımları formundan yapılabildiği gibi, Tüp Tipi işlem düğmesine 

tıklayarak da, Tüp- Kap tanımlama işlemi gerçekleştirilebilmektedir. (Bu alandan tanımlamanın 

nasıl yapıldığını incelemek için bakınız: Tüp - Kap Tanımları formu ). 

Örnek Tipi açılır listesinden, hangi örnek tipi alınacaksa uygun olan tanımlama seçilmektedir. 

Listede bulunmayan bir örnek tipi eklenmek istendiğinde, Genel Tanımlamalar altında bulunan 

Örnek Tipi Tanıtma formundan yeni bir örnek tipi tanımlanabildiği gibi, Örnek Tipi işlem 

düğmesine tıklandığında da Örnek Tipi Tanıtma işlemi gerçekleştirilebilmektedir.(Bu alandan 

tanımlamanın nasıl yapıldığını incelemek için bakınız: Örnek Tipi Tanıtma formu ). 



Cihazda Çalışabilir seçmeli kutusu

tutulmaktadır. Her test bir cihaza tanımlıdır. Cihazla ilgili herhangi bir problem olduğunda test 

cihazda çalışamayacaksa işaret kaldırılır.

5 numaralı alan tahliller ile ilgili parametrelerin tanımlandığı alandır.  Bir 

parametresi olabilir. Tek bir test altında birden çok parametre 

bu alan üzerinden gerçekleştirilir.  

Basılacak Ad kutusuna ise raporda görüntülenmesi istenen parametre adı tanımlanır. 

kutusuna parametrenin kısaltılması yazılmaktadır.

cihazdaki testin karşılığı gelen kod 

Numerik ve Üst Limit Numerik

Test; işlem yaparken bu alanı referans alarak işlem yapmaktadır. 

Text alanları ise aynı referansların raporda görüntülenmesini sağlamaktadır. 

Numerik/Üst Limit Numerik alanları ile 

Buraya girilen değerler çıkan sonuçlar doğrult

renklerle vurgulanmasına yardımcı olmaktadır. 

referans tanımlaması yapmak gerekiyorsa bu değerlerin tanımlaması yapılmaktadır. (Örnek: 

Glukoz hastaları için değerler farklı olması gerekiyorsa)

Şekil 

Parametreler arasında Analizde görüntülenmesi istenen test 

belirlenmektedir. Her testin sadece bir adet ana parametresi olabilir ve testlerde genellikle ilk 

parametre ana parametre olarak seçilmektedir.

seçmeli kutusu, test cihazda çalışabilir olduğu sürece aktif halde 

. Her test bir cihaza tanımlıdır. Cihazla ilgili herhangi bir problem olduğunda test 

cihazda çalışamayacaksa işaret kaldırılır.                                         

Şekil 9-1. Parametre Tanıtma Bölümü  

alan tahliller ile ilgili parametrelerin tanımlandığı alandır.  Bir 

parametresi olabilir. Tek bir test altında birden çok parametre olması gerekiyorsa tanımlamalar,

gerçekleştirilir.  Parametre Adı kutusuna parametrenin adı, 

kutusuna ise raporda görüntülenmesi istenen parametre adı tanımlanır. 

kutusuna parametrenin kısaltılması yazılmaktadır. Đletişim No kutusuna 

kod yazılır. Birim kutusuna testin birimi yazılmaktadır. 

Üst Limit Numerik kutularına testlerin alt ve üst referans aralıkları yazılmaktadır. 

işlem yaparken bu alanı referans alarak işlem yapmaktadır. Alt Limit Text

alanları ise aynı referansların raporda görüntülenmesini sağlamaktadır. 

alanları ile Alt Limit Text/Üst Limit Text alanları aynı olmaktadır. 

Buraya girilen değerler çıkan sonuçlar doğrultusunda Çıkan Sonuç Onaylama formunda 

renklerle vurgulanmasına yardımcı olmaktadır. Özel Referanslar kutusuna ise

referans tanımlaması yapmak gerekiyorsa bu değerlerin tanımlaması yapılmaktadır. (Örnek: 

rler farklı olması gerekiyorsa) 

Şekil 9-2. Parametre Tanıtma Bölüm Devamı 

Parametreler arasında Analizde görüntülenmesi istenen test Ana Parametre

belirlenmektedir. Her testin sadece bir adet ana parametresi olabilir ve testlerde genellikle ilk 

rametre ana parametre olarak seçilmektedir. 
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çalışabilir olduğu sürece aktif halde 

. Her test bir cihaza tanımlıdır. Cihazla ilgili herhangi bir problem olduğunda test 

 

alan tahliller ile ilgili parametrelerin tanımlandığı alandır.  Bir testin birden fazla 

olması gerekiyorsa tanımlamalar, 

kutusuna parametrenin adı, Rapora 

kutusuna ise raporda görüntülenmesi istenen parametre adı tanımlanır. Kısa Adı 

kutusuna iletişim sağlarken 

kutusuna testin birimi yazılmaktadır. Alt Limit 

kutularına testlerin alt ve üst referans aralıkları yazılmaktadır. 

Alt Limit Text ve Üst Limit 

alanları ise aynı referansların raporda görüntülenmesini sağlamaktadır. Alt Limit 

alanları aynı olmaktadır. 

Sonuç Onaylama formunda sonucun 

kutusuna ise; testle ilgili özel 

referans tanımlaması yapmak gerekiyorsa bu değerlerin tanımlaması yapılmaktadır. (Örnek: 

 

Ana Parametre olarak 

belirlenmektedir. Her testin sadece bir adet ana parametresi olabilir ve testlerde genellikle ilk 



Alanda bulunan Cut Off kutusuna kesim değeri yazılmaktadır. Bu alan 

birlikte çalışmaktadır. Cut Off 

girilmektedir. Yöne göre cut off alanına tanımlanan değer yorumlanmaktadır. Cut Off Yön değeri  

“+” olduğunda; çıkan değer cut off değerinin üzerindeyse 

olarak yorumlanır. Cut Off Yön değeri 

“negatif”, değerin altında ise “pozitif”

Yazıcı sırası kutusuna parametrelerin listede çıkacağı sıralama yazılır. Açıklama kutusuna raporda 

görüntülenmek istenen açıklama yazılmaktad

Formül alanı; parametreye formül tanımlamak için kullanılmaktadır. Alanda bulunan onay 

işaretinin aktif olması, daha önce

ile çift tıklandığında ekrana Şekil

Şekil 10.’da görüntülenen Formül Bilgisi

 1 numaralı alan yapılan işlem formüllerini göstermektedir. 

2 numaralı alan formüle edilebile

3 numaralı alanda ise işlem kriterlerinin girilmesini sağlayan hesap makinesi bulun

Ayrıca bu alandan ondalık hane seçimi 

tıklandığında formül kayıt altına alınır.

Ana formda, Parametre alanında bulunan 

değerin “yüksek mi?” yoksa “düşük mü

işaretleri ile vurgulanmasını sağla

bayrakları görüntülenmektedir. 

Yazıcı seçmeli alanı, testin parametresinin raporda görüntülenip 

ayarlanmasını sağlamaktadır. Đlgili parametrenin kutusu aktif hale getirildiğinde

görüntülenmektedir. 

kutusuna kesim değeri yazılmaktadır. Bu alan Cut Off Yön

Cut Off kutusuna değer, Cut Off Yön kutusuna ise 

girilmektedir. Yöne göre cut off alanına tanımlanan değer yorumlanmaktadır. Cut Off Yön değeri  

değer cut off değerinin üzerindeyse “pozitif”, değerin altında ise 

olarak yorumlanır. Cut Off Yön değeri “-” olduğunda ise; çıkan değer cut off değerinin üzerindeyse 

“pozitif” olarak yorumlanmaktadır.  

Yazıcı sırası kutusuna parametrelerin listede çıkacağı sıralama yazılır. Açıklama kutusuna raporda 

görüntülenmek istenen açıklama yazılmaktadır.  

formül tanımlamak için kullanılmaktadır. Alanda bulunan onay 

, daha önce bir formül tanımlandığını ifade etmektedir. Đşaretin üzerine fare 

ile çift tıklandığında ekrana Şekil 10.’ da görüntülenen Formül Bilgisi formu gelir.

 

Şekil 10. Formül Bilgisi Ekranı 

Formül Bilgisi ekranında; 

alan yapılan işlem formüllerini göstermektedir.  

bilecek testlerin listelendiği alandır.  

alanda ise işlem kriterlerinin girilmesini sağlayan hesap makinesi bulun

Ayrıca bu alandan ondalık hane seçimi yapılır. Đşlem basamakları ardından 

tıklandığında formül kayıt altına alınır. 

alanında bulunan Flag alanı; limit değerinin hesaplanması ardından

düşük mü?” olduğunu çıkan sonuç onaylama

leri ile vurgulanmasını sağlamaktadır. Đlgili testle bağlantılı kutu aktif hale getirildiğinde

 

testin parametresinin raporda görüntülenip görüntülenmeyeceğinin

ayarlanmasını sağlamaktadır. Đlgili parametrenin kutusu aktif hale getirildiğinde
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Cut Off Yön alanı ile 

kutusuna ise “+ / -” değerleri 

girilmektedir. Yöne göre cut off alanına tanımlanan değer yorumlanmaktadır. Cut Off Yön değeri  

, değerin altında ise “negatif” 

cut off değerinin üzerindeyse 

Yazıcı sırası kutusuna parametrelerin listede çıkacağı sıralama yazılır. Açıklama kutusuna raporda 

formül tanımlamak için kullanılmaktadır. Alanda bulunan onay 

bir formül tanımlandığını ifade etmektedir. Đşaretin üzerine fare 

gelir. 

alanda ise işlem kriterlerinin girilmesini sağlayan hesap makinesi bulunmaktadır. 

Đşlem basamakları ardından Kaydet düğmesine 

limit değerinin hesaplanması ardından, 

çıkan sonuç onaylama formunda bayrak 

. Đlgili testle bağlantılı kutu aktif hale getirildiğinde, uyarı 

görüntülenmeyeceğinin 

ayarlanmasını sağlamaktadır. Đlgili parametrenin kutusu aktif hale getirildiğinde, raporda parametre 



Ölçülebilir Alt Limit / Ölçülebilir Üst Limit

Kat Sayı kutusuna, cihazdan gelen verinin bir değerle çarpılması gerekiyorsa, belirlenen değer bu 

alana girilmektedir. Ondalık Kat Sayı

gerekiyorsa, virgülden sonra kaç değer olacağı bu alana tanımlanmaktadır. 

Test Referans Sınıfları alanı, 

varsa, bu tanımlamaların yapılabileceği a

bir kriter tanımlandığını ifade etmektedir. Đşaretin üzerine fare ile 

Şekil 11.’de görüntülenen Test Referans Sını

Ekran üzerinden gerekli sınıflandırmalar belirle

sınıflandırma işlemi gerçekleşmiş durumda olacaktır.

Şekil 7.’de incelemiş olduğumuz 

düğmesi yer almaktadır.  Bu sayede seçili testi

cihaza kopyalama işlemi gerçekleştirilir.

7 numaralı alan Parametre Ekle

Parametre Ekle düğmesine tıklayarak parametre eklemek için listeye yeni bir satırın eklenmesi 

sağlanır. Silme işlemi için ise; 

tıklamak yeterlidir. 

8 numaralı alanda işlem düğmeleri yer almaktadır. 

Tahlil tanıtma formunun 2. Bölümü Şekil 

tanımlanan testlerin kontrolü için kullanılmaktadır. Sistem yeni bir test tanımlanacağında

testten farklı isimlerde tanımla

istendiğinde tanımlanacak testten 

kullanarak kontrolün yapılması gerekmektedir. Aynı test

Bu alanlardan farklı cihaz ismi ve farklı ileti

birbirinden farklı olması bir hata olduğunu göstermektedir.

Ölçülebilir Üst Limit kutularına testin ölçülebilir limit aralığı girilir. 

cihazdan gelen verinin bir değerle çarpılması gerekiyorsa, belirlenen değer bu 

Ondalık Kat Sayı kutusuna cihazdan gelen veri ondalık değer olması 

virgülden sonra kaç değer olacağı bu alana tanımlanmaktadır.  

 ilgili testte cinsiyet, gün ve yaşa göre değişen alt/üst limit kriterleri 

bu tanımlamaların yapılabileceği alandır. Alanda bulunan onay işareti aktif olması daha önce 

bir kriter tanımlandığını ifade etmektedir. Đşaretin üzerine fare ile çift tıklandığında ekrana 

Test Referans Sınıfları tanımlama ekranı gelir. 

 

Şekil 11. Test Referans Sınıfları Ekranı 

Ekran üzerinden gerekli sınıflandırmalar belirlendikten sonra Kaydet düğmesine tıklandığında

sınıflandırma işlemi gerçekleşmiş durumda olacaktır. 

’de incelemiş olduğumuz Tahlil Tanıtma formunda, 6 numaralı alanda 

ğmesi yer almaktadır.  Bu sayede seçili testi, aynı tanımlamalar ve parametrelerle başka bir 

cihaza kopyalama işlemi gerçekleştirilir. 

Parametre Ekle ve Parametre Sil düğmelerinin yer aldığı bölümdür. 

düğmesine tıklayarak parametre eklemek için listeye yeni bir satırın eklenmesi 

 listeden silinecek parametreyi seçerek Parametre Sil

alanda işlem düğmeleri yer almaktadır.  

anıtma formunun 2. Bölümü Şekil 12.’ de görüntülenen Tahlil Kontrol

tanımlanan testlerin kontrolü için kullanılmaktadır. Sistem yeni bir test tanımlanacağında

estten farklı isimlerde tanımlama yapılmasına izin vermektedir. Yeni bir

istendiğinde tanımlanacak testten var olup olmadığı kontrolünü yapmak iç

kullanarak kontrolün yapılması gerekmektedir. Aynı test, aynı isimle farklı cihazlara tanımlanabilir. 

Bu alanlardan farklı cihaz ismi ve farklı iletişim numarası olması normal ancak

birbirinden farklı olması bir hata olduğunu göstermektedir. 
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kutularına testin ölçülebilir limit aralığı girilir. Birim 

cihazdan gelen verinin bir değerle çarpılması gerekiyorsa, belirlenen değer bu 

an gelen veri ondalık değer olması 

ilgili testte cinsiyet, gün ve yaşa göre değişen alt/üst limit kriterleri 

landır. Alanda bulunan onay işareti aktif olması daha önce 

çift tıklandığında ekrana  

düğmesine tıklandığında, 

alanda Tahlil Kopyala 

aynı tanımlamalar ve parametrelerle başka bir 

düğmelerinin yer aldığı bölümdür. 

düğmesine tıklayarak parametre eklemek için listeye yeni bir satırın eklenmesi 

Parametre Sil düğmesine 

Tahlil Kontrol formudur. Bu alan 

tanımlanan testlerin kontrolü için kullanılmaktadır. Sistem yeni bir test tanımlanacağında, aynı 

mektedir. Yeni bir test tanımlamak 

var olup olmadığı kontrolünü yapmak için, hizmet kodunu 

aynı isimle farklı cihazlara tanımlanabilir. 

şim numarası olması normal ancak; diğer alanların 



Kontrolün yapılabilmesi için Hbys No

kodların ve tahlil isimlerinin listelenmesi sağlanm

tıklayarak bilgilerin listelenmesi sağlanır ve kontrol işlemi gerçekleştirilir.

Hbys No kutusuna hizmet kodu yazılarak, bu kodla tanımlanmış olan 

kodların ve tahlil isimlerinin listelenmesi sağlanmaktadır. Listelenen alandan 

tıklayarak bilgilerin listelenmesi sağlanır ve kontrol işlemi gerçekleştirilir. 

Şekil 12. Tahlil Kontrol Ekranı 

Şekil 13. Rapor Sıralaması Ekranı 
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bu kodla tanımlanmış olan 

aktadır. Listelenen alandan tahlil seçeneğine 

 

 

 



Tahlil tanıtma formunun son bölümü

alan; testlerin raporda çıkacak olan sıralamasını ayarlamak için kullanılmaktadır. Test sıralaması

Parametre Sırasına Göre / Test Adına Göre

üzerinden sürükle bırak yöntemi ile de düzenlenebilmektedir. Yapılan işlem ardından 

Kaydet düğmesine tıklandığında

4) Bileşik Tanımları
Referanslar menüsünün dördüncü formu

çalışacak bir testin yanında başka t

işlemi gerçekleştirilir. 

Şekil 14.’de görüntülenen Bileşik Tanımları

1 numaralı alanda tanımlanmış 

2 numaralı alanda açılır listede tanımlanmış olan grup isimleri, liste kısmında ise; seçilen 

laboratuvar grubuna tanımlanmış olan tahliller görüntülenir

3 numaralı alan, yeni bir bileşik tanımlama ve tanımlanmış bile

için kullanılmaktadır. 

nıtma formunun son bölümü, Şekil 13.’ de görüntülenen Rapor Sıralaması

testlerin raporda çıkacak olan sıralamasını ayarlamak için kullanılmaktadır. Test sıralaması

Test Adına Göre otomatik olarak sıralanabileceği gibi

kle bırak yöntemi ile de düzenlenebilmektedir. Yapılan işlem ardından 

düğmesine tıklandığında, sıralama kayıt işlemi gerçekleştirilmektedir. 

Bileşik Tanımları 
Referanslar menüsünün dördüncü formu Bileşik Tanımları formudur. Bu formda labo

ka testin de çalışması gerekiyorsa, ana teste başka bir testi 

Şekil 14. Bileşik Tanımları Formu 

Bileşik Tanımları formunda; 

tanımlanmış olan bileşik adları listelenmektedir. 

alanda açılır listede tanımlanmış olan grup isimleri, liste kısmında ise; seçilen 

buna tanımlanmış olan tahliller görüntülenir.  

yeni bir bileşik tanımlama ve tanımlanmış bileşik üzerinde güncelleme yapmak 
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Rapor Sıralaması formudur. Bu 

testlerin raporda çıkacak olan sıralamasını ayarlamak için kullanılmaktadır. Test sıralaması 

otomatik olarak sıralanabileceği gibi, fare ile alan 

kle bırak yöntemi ile de düzenlenebilmektedir. Yapılan işlem ardından Sıralamayı 

formudur. Bu formda laboratuvarda 

teste başka bir testi ekleme 

 

alanda açılır listede tanımlanmış olan grup isimleri, liste kısmında ise; seçilen 

şik üzerinde güncelleme yapmak 



4 numaralı alan, Hbys tarafından yapılması istenen 

tahlillerin atanacağı alandır. Buraya ana test 

tanımlanır. Test tanımlama işlemi 

test seçme işlemi sonrasında

tıklandığında gerçekleşmektedir. 

5 numaralı alan, 4 numaralı

testle birlikte çalıştırılacak testlerin 

Test tanımlama işlemi; 2 numaralı

düğmesiyle ekleyerek gerçekleşmektedir.

Kendisi Var seçmeli kutusu aktif hale getirildiğin

sağlanmaktadır. Kutu pasif hale getirildiğinde sadece bileşiğin içinde bulunan testler 

görüntülenmektedir. 

 

5) Đhlal Tanımları
Referanslar menüsünün beşinci 

işleminin gerçekleştirilmesidir. Test bazında çıkan sonuç

sistemin yapması gereken işlem bu form üzerinden tanımlanır.

büyük/küçük/eşitse uyarı versin.)

Şekil 15.’de görüntülenen Đhlal Tanımları

1 numaralı alanda, tanımlanmış olan ihlaller listelenmektedir.

2 numaralı alanda, cihaz bazında cihaza bağlı olan testler 

Hbys tarafından yapılması istenen 

tahlillerin atanacağı alandır. Buraya ana test 

tanımlanır. Test tanımlama işlemi 2 numaralı alandan 

sonrasında geçiş ok düğmesine 

tıklandığında gerçekleşmektedir.  

4 numaralı alanda bulunan ana 

testle birlikte çalıştırılacak testlerin eklendiği bölümdür. 

2 numaralı alandan seçme işlemi yapıldıktan sonra, ilgili bölüm

gerçekleşmektedir. 

seçmeli kutusu aktif hale getirildiğinde, Hbys’den istenen testin de görüntülenmesi 

sağlanmaktadır. Kutu pasif hale getirildiğinde sadece bileşiğin içinde bulunan testler 

Đhlal Tanımları 
 formu Đhlal Tanımları formudur. Đhlal, teste göre kural 

işleminin gerçekleştirilmesidir. Test bazında çıkan sonuç, tanımlanmış olan ihlal sınırları dışındaysa

sistemin yapması gereken işlem bu form üzerinden tanımlanır.(Örnek: Testin değeri 100’den 

büyük/küçük/eşitse uyarı versin.) 

 Şekil 15. Đhlal Tanımları Formu 

Đhlal Tanımları formunda; 

tanımlanmış olan ihlaller listelenmektedir. 

cihaz bazında cihaza bağlı olan testler görüntülenir. 

Bilgi: Atanmış Tahlili Đptal 
Etmek 

Alana atanmış olan bir testin iptal 

edilmesi için tanımlanmış olan 

testin üzerine gelip fare ile çift 

tıklamak gerekmektedir.
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ilgili bölüme geçiş ok 

Hbys’den istenen testin de görüntülenmesi 

sağlanmaktadır. Kutu pasif hale getirildiğinde sadece bileşiğin içinde bulunan testler 

Đhlal, teste göre kural tanımlama 

tanımlanmış olan ihlal sınırları dışındaysa, 

(Örnek: Testin değeri 100’den 

 

Atanmış Tahlili Đptal 

Alana atanmış olan bir testin iptal 

edilmesi için tanımlanmış olan 

testin üzerine gelip fare ile çift 

tıklamak gerekmektedir. 



3 numaralı alan tahlil ve kriterlerin tanımlanmasını sağlayan alandır. Bu bölümde 

kutusuna tanımlanacak olan ihlalin kodu, 

kutusuna yazılacak olan metin;

Đşlevi açılır listesi, ihlal durumunda sistemin ne yapacağı durumlarının belirlenmesini 

sağlamaktadır. Seçilen kriterlerin işlem basamakları da bu alandaki ekranda gösterilmektedir. 

Sayısal Sonuç seçmeli kutusu aktif

göstermektedir. Yorumsal Sonuç

“pozitif” ya da “eşit” yorumları ile kullanıcıya uyarı sunulmaktadır.

4 numaralı alan ihlal tanımlamalarında tanımlanmış olan k

kullanılmaktadır. Her kurala mutlaka bir kullanıcı yetkilendirilmelidir. Kullanıcılar sadece 

yetkilendirildikleri kural üzerinde işlem yapabilmektedirler. Kullanıcı yetkilendirmek için 

kodu kutusuna kullanıcı kodunu yazarak 

durumlarda imleç kullanıcı kodu kutusundayken

Şekil 16.’da görüntülenen Kullanıcı 

bulunabilmektedir.  

Kurala yetkilendirilmiş bir kullanıcının yetkisi alınmak istendiğinde

düğmesine tıklamak yeterlidir. 

5 numaralı alanda fonksiyon işaretleri yer almaktadır. 

verilebilmektedir. 

6 numaralı alanda işlem düğmeleri yer almaktadır.

alan tahlil ve kriterlerin tanımlanmasını sağlayan alandır. Bu bölümde 

kutusuna tanımlanacak olan ihlalin kodu, Kural Adı kutusuna ihlal adı yazılır. 

; test ihlali olduğunda ekrana çıkacak olan uyarı me

ihlal durumunda sistemin ne yapacağı durumlarının belirlenmesini 

sağlamaktadır. Seçilen kriterlerin işlem basamakları da bu alandaki ekranda gösterilmektedir. 

seçmeli kutusu aktif hale getirildiğinde sistem, ihlali sayısal değerler bazında 

Yorumsal Sonuç kutusu aktif hale getirildiğinde ise; ihlal sonucu “negatif”, 

da “eşit” yorumları ile kullanıcıya uyarı sunulmaktadır. 

alan ihlal tanımlamalarında tanımlanmış olan kurala kullanıcı yetkilendirme için 

kullanılmaktadır. Her kurala mutlaka bir kullanıcı yetkilendirilmelidir. Kullanıcılar sadece 

yetkilendirildikleri kural üzerinde işlem yapabilmektedirler. Kullanıcı yetkilendirmek için 

kutusuna kullanıcı kodunu yazarak Ekle düğmesine tıklanmaktadır. Kullanıcı kodu bilinmediği 

ç kullanıcı kodu kutusundayken, klavyeden F2 fonksiyon tuşuna tıkla

Kullanıcı Yardım Ekranından, Ara düğmesi

Şekil 16. Kullanıcı Yardım Ekranı 

Kurala yetkilendirilmiş bir kullanıcının yetkisi alınmak istendiğinde: kullanıcı ismini seçerek 

fonksiyon işaretleri yer almaktadır. Bu alandan ihlale sabit değerde 

alanda işlem düğmeleri yer almaktadır. 
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alan tahlil ve kriterlerin tanımlanmasını sağlayan alandır. Bu bölümde Kural Kodu 

kutusuna ihlal adı yazılır. Kural Mesajı 

olduğunda ekrana çıkacak olan uyarı mesajıdır. Kural 

ihlal durumunda sistemin ne yapacağı durumlarının belirlenmesini 

sağlamaktadır. Seçilen kriterlerin işlem basamakları da bu alandaki ekranda gösterilmektedir. 

li sayısal değerler bazında 

ihlal sonucu “negatif”, 

urala kullanıcı yetkilendirme için 

kullanılmaktadır. Her kurala mutlaka bir kullanıcı yetkilendirilmelidir. Kullanıcılar sadece 

yetkilendirildikleri kural üzerinde işlem yapabilmektedirler. Kullanıcı yetkilendirmek için Kullanıcı 

. Kullanıcı kodu bilinmediği 

fonksiyon tuşuna tıklayarak  

düğmesi ile kullanıcı kodu 

 

kullanıcı ismini seçerek Çıkar 

Bu alandan ihlale sabit değerde 



6) Toplu Test Alımı

Referanslar menüsünün altıncı formu 

testlerini laboratuvara tanıtmak iç

formdur. Toplu Test Alımı formu

tanımlanmış olan testleri, cihaz ve gruplara otomatik olarak atama işlemi gerçekleştirilir. 

test alımı formu kendi içerisinde Tahlil Sorgula ve Tahlil Ekle olmak üzere 2 formdan oluşmaktadır.

 

Şekil 17

 

Şekil 17.’de görüntülenen Tahlil sorgula ekranında

sorgulama işlemi yaparak kontrol etme işlemi gerçekleştirilir. Aynı kodla iki testin tanımlanmış 

olması bir hata teşkil etmektedir. Tek bir kod

takdirde analiz ve sorgulama yapıldığında doğru sonuç vermemektedir.

test hangi cihazda ve hangi teste tanımlandığını, test grubunda hangi cihazların yer aldığı

görüntülemektedir.  

Sorgulama işlemi; 1 numaralı

yapılabildiği gibi, 2 numaralı 

yapılabilmektedir. 4 numaralı 

ise seçilen grupta bulunan cihaz isimleri listelenmektedir.  

 

 

Toplu Test Alımı 

formu Toplu Test Alımı formudur. Bu form, Hasta Takip 

aboratuvara tanıtmak için, Tahlil Tanıtma formuna alternatif olarak hazırlanmış bir 

Toplu Test Alımı formu ile, elle tahlil tanıtma işlemi yerine, hasta takip sisteminden 

cihaz ve gruplara otomatik olarak atama işlemi gerçekleştirilir. 

test alımı formu kendi içerisinde Tahlil Sorgula ve Tahlil Ekle olmak üzere 2 formdan oluşmaktadır.

17. Toplu Test Alımı Formu Tahlil Sorgula Ekranı 

’de görüntülenen Tahlil sorgula ekranında; sisteme tanımlanmış bulunan testleri, 

ma işlemi yaparak kontrol etme işlemi gerçekleştirilir. Aynı kodla iki testin tanımlanmış 

olması bir hata teşkil etmektedir. Tek bir koda, tek bir test tanımlaması yapılabilmektedir. Aksi 

takdirde analiz ve sorgulama yapıldığında doğru sonuç vermemektedir. Tahlil sorgulama formu bir 

test hangi cihazda ve hangi teste tanımlandığını, test grubunda hangi cihazların yer aldığı

1 numaralı alanda görüntülenen His Kodu bölümüne his kodu yazılarak 

 alandan cihaz adı, 3 numaralı alandan grup ismi seçilerek

 alanda seçilen cihazda bulunan tahlil isimleri, 5 numaralı

ise seçilen grupta bulunan cihaz isimleri listelenmektedir.   
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Hasta Takip Sistemi 

formuna alternatif olarak hazırlanmış bir 

hasta takip sisteminden 

cihaz ve gruplara otomatik olarak atama işlemi gerçekleştirilir. Toplu 

test alımı formu kendi içerisinde Tahlil Sorgula ve Tahlil Ekle olmak üzere 2 formdan oluşmaktadır. 

 

sisteme tanımlanmış bulunan testleri, 

ma işlemi yaparak kontrol etme işlemi gerçekleştirilir. Aynı kodla iki testin tanımlanmış 

tek bir test tanımlaması yapılabilmektedir. Aksi 

Tahlil sorgulama formu bir 

test hangi cihazda ve hangi teste tanımlandığını, test grubunda hangi cihazların yer aldığını 

His Kodu bölümüne his kodu yazılarak 

alandan grup ismi seçilerek de 

5 numaralı alanda 



Şekil 18

Şekil 18.’de görüntülen Tahlil Ekle

kullanılmaktadır.   

1 numaralı alanda tahlilleri sisteme çağırmak için

isimlerinin 2 numaralı alana listelenmesi sağlanır. Tanımlanmak istenen tahlil ismi 

alandan seçilmektedir.  

3 numaralı alandan tahlilin ekleneceği cihaz ismi, 

grup ismi seçilir. 

5 numaralı alana, seçilen testle ilgili tanımlama işlemleri yapılmakt

no, sisteme HBYS’den otomatik olarak gelir. 

yazılır. Barkod Metni kutusuna

test ile ilgili açıklama varsa tanımlanır.

testlerin alt ve üst referans aralıkları yazıl

yapmaktadır. Alt Limit Text

görüntülenmesini sağlamaktadır. 

Text/Üst Limit Text alanları aynı olma

doğrultusunda Çıkan Sonuç Onaylama formunda

olmaktadır. Birim kutusuna testin birimi yazıl

6 numaralı alanda Örnek Tipi

almaktadır.  

Tahlil ekleme anında eklenecek testi seçme işlemi sonrasında

ismi, tanımlanacak grup, örnek tipi, tüp tipi ve randevu tipi seçim işlemleri gerçekleştirilir.

8. Toplu Test Alımı Formu Tahlil Ekleme Ekranı 

Tahlil Ekle formu; belirlenen cihaz ve gruba tahlil ekleme 

alanda tahlilleri sisteme çağırmak için; His Kodu veya His Adını

alana listelenmesi sağlanır. Tanımlanmak istenen tahlil ismi 

alandan tahlilin ekleneceği cihaz ismi, 4 numaralı alandan tahlilin dahil edileceği 

seçilen testle ilgili tanımlama işlemleri yapılmaktadır. Tahlil adı

den otomatik olarak gelir. Kısa Adı kutusuna test ismine verilecek

kutusuna barkodda görüntülenecek test ismi yazılır. Açıklama

test ile ilgili açıklama varsa tanımlanır. Alt Limit Numerik ve Üst Limit Numerik

testlerin alt ve üst referans aralıkları yazılır. Test işlem yaparken, bu alanı referans alarak işlem 

Alt Limit Text ve Üst Limit Text alanları ise aynı referansların raporda 

görüntülenmesini sağlamaktadır. Alt Limit Numerik/Üst Limit Numerik alanları ile 

alanları aynı olmaktadır. Buraya girilen değerler

doğrultusunda Çıkan Sonuç Onaylama formunda, sonucun renklerle vurgulanmasına yardımcı 

kutusuna testin birimi yazılır. 

Örnek Tipi, Tüp Tipi ve Randevu Tipinin listelendiği bölümler yer 

il ekleme anında eklenecek testi seçme işlemi sonrasında, sırasıyla anlatılan

örnek tipi, tüp tipi ve randevu tipi seçim işlemleri gerçekleştirilir.
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cihaz ve gruba tahlil ekleme işlemi için 

His Adını kullanarak, tahlil 

alana listelenmesi sağlanır. Tanımlanmak istenen tahlil ismi 2 numaralı 

alandan tahlilin dahil edileceği 

Tahlil adı ve iletişim 

e verilecek kısa ad 

Açıklama kutusuna 

Üst Limit Numerik kutularına 

bu alanı referans alarak işlem 

rı ise aynı referansların raporda 

alanları ile Alt Limit 

ktadır. Buraya girilen değerler, çıkan sonuçlar 

sonucun renklerle vurgulanmasına yardımcı 

listelendiği bölümler yer 

anlatılan alanlardan cihaz 

örnek tipi, tüp tipi ve randevu tipi seçim işlemleri gerçekleştirilir. 



7) Laboratuvar Yetkilendir

Referanslar menüsünün yedinci

sayesinde kullanıcılara cihaz bazında kullanım yetkisi verme işlemi gerçekleştirilir. Laboratuvar 

Yetkilendirmesi formu Kullanıcı Parametreleri, Yetki Kopyalama ve Parametre Ayarları olmak üzere 

üç formdan oluşmaktadır. 

 

Şekil 

Kullanıcı Parametreleri ekranı 3 bölümde incelenebilmektedir. Kullanıcıya yetki vermek için

öncelikle Kullanıcı Kodu kutusuna yetkilendirme yapılacak kullanıcının kodu girilir. Kod bilinmediği 

durumlarda, F2 kullanıcı kodu yardım penceresinden y

Şekil 19.’da belirtilen Laboratuvar Yetkilendirmesi

 1 numaralı alanda işaretleme kutularının tanımlarını 

almaktadır. Resim anlamları; 

: Kullanıcıya cihazları görüntüleme yetkisi vermek 

: Kullanıcıya seçilen cihazda sonuçları onaylama yetkisi

: Kullanıcıya cihazda sonuç reddetme yetkisi ve

Laboratuvar Yetkilendirmesi 

yedinci formu Laboratuvar Yetkilendirmesi formudur

ayesinde kullanıcılara cihaz bazında kullanım yetkisi verme işlemi gerçekleştirilir. Laboratuvar 

Yetkilendirmesi formu Kullanıcı Parametreleri, Yetki Kopyalama ve Parametre Ayarları olmak üzere 

Şekil 19. Laboratuvar Yetkilendirmesi Formu 

Kullanıcı Parametreleri ekranı 3 bölümde incelenebilmektedir. Kullanıcıya yetki vermek için

öncelikle Kullanıcı Kodu kutusuna yetkilendirme yapılacak kullanıcının kodu girilir. Kod bilinmediği 

F2 kullanıcı kodu yardım penceresinden yardım alınabilir.  

aboratuvar Yetkilendirmesi formunda; 

alanda işaretleme kutularının tanımlarını belirten yetki çeşitleri resimleri yer 

a cihazları görüntüleme yetkisi vermek için işaretli hale getirilir. 

ullanıcıya seçilen cihazda sonuçları onaylama yetkisi verir. 

ullanıcıya cihazda sonuç reddetme yetkisi verir. 
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formudur. Bu form 

ayesinde kullanıcılara cihaz bazında kullanım yetkisi verme işlemi gerçekleştirilir. Laboratuvar 

Yetkilendirmesi formu Kullanıcı Parametreleri, Yetki Kopyalama ve Parametre Ayarları olmak üzere 

 

Kullanıcı Parametreleri ekranı 3 bölümde incelenebilmektedir. Kullanıcıya yetki vermek için; 

öncelikle Kullanıcı Kodu kutusuna yetkilendirme yapılacak kullanıcının kodu girilir. Kod bilinmediği 

yetki çeşitleri resimleri yer 
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: Seçilen cihazda sonuçları düzeltme yetkisi vermektedir. 

Kullanıcıya yetkilendirme yapılırken, seçilen cihazda bu kriterlere göre yetkilendirme işlemi 

gerçekleştirilir. 

2 numaralı alanda cihaz isimleri listelenmektedir. Kullanıcıya cihaz bazında yetkilendirme işlemi 

buradaki kutuların işaretlenmesi ile gerçekleştirilir.  

3 numaralı alanda Kullanıcı Paremetreleri, Yetki Kopyalama ve Parametre Ayarları ekranları 

görüntülenmektedir.  

Parametre Ayarları ekranı; sistemde bulunan parametrelere sabit değerler eklemek ve bu 

parametlerle seçilen kullanıcıyı ilişkilendirmek için kullanılır. Parametre Kodu Listesinde; 

sistemde bulunan parametre isimleri listelenmektedir. Parametreye çift tıklayarak seçme işlemi 

gerçekleştirilir. Olasılık Listesinde parametreye tanımlanmış olan sabit değerler listelenmektedir. 

Bu alanda bulunan Ekle/Çıkar düğmesinin aktif olması halinde bu parametreye yeni bir olasılık 

eklenebilir. Olasılık Değeri kutusuna sabit değer yazılarak Ekle düğmesine tıklandığında sabit 

değer ekleme işlemi gerçekleşmiş olacaktır. Olasılık seçimi ardından bu parametre sadece seçilen 

kullanıcıya eklenmek isteniyorsa “Değişikliği Aktif Kullanıcıya Göre” seçeneğine ve sonrasında 

Uygula düğmesine tıklayarak ekleme işlemi gerçekleştirilir. “Değişikliği Tüm Kullanıcılara  

Göre” uygula seçeneği ise; ilgili parametreyi tüm kullanıcılara ekler.  

Parametre Kodu listesinde yer alan parametreleri tek tek incelemek istersek; 

BileşikKontrol: Mikrobiyolojide bilesik testlerde ureme olmadiginda hisden silinsinmi ? E / H 

DışLabKontrol: Dis laba gonderilen testler iptal edilebilir mi ? E / H 

EHastaKontrol: Onaylanmayan Test Kontrolu (Gun olarak) / Olasılık Seçilir. 

Đstem Giriş: Istem Giris Yapabilrmi?  / Olasılık seçilir. 

Đstem Sil: Istem Kabulde Istem Silebilir mi? E / H 

Numune  Kontrol: Islem Yapilan numuneler reddedilebilir mi ? E / H 

Numune Alma: Istem Kabulde Otomatik Numune Alma Yapılıyormu E / H 

Onay Kontrol: Onaylamış Sonuçlar değiştirilebilir mi? E / H 

Onay Tür: Sonuç Onay Tür / Olasılık seçilir. 

Panik Bildirim: Panik Deger Bildirimi Zorunlumu? E/H 

Randevu Barkod: Randevu Barkod Yazicisi / Olasılık seçilir. 

Rapor Đmza: Raporda Grup Alt Đmza Metni / Olasılık seçilir. 

Red Neden: Reddetmede Neden Girilecek mi? E/H 

Referans Tür: Referans Aralıkları Kontrolü / Olasılık seçilir. 

Sıra Barkod: Sıra Numarası Yazıcısı / Olasılık seçilir. 

Sıra Grup: Sıra Numarası Takip Grubu / Olasılık seçilir. 



Sonuç Durum: Sonuç Verme Formunda Durum Bilgisi

Sonuç Profil: Sonuç Onaylamada Profil Testleri Kontrolü

Tahlil Bilgi: Kullanıcı Tahlil Bilgilerini Formlarda F5 kullanarak g

Test Ekle Kontrol: Tahlil Tanıtmada Kontrolleri ge

Toplu Onay: Toplu Onaylama Yapabilir mi ?

Tüp Barkod: Barkod Yazıcı Markas

Ücret Kontrol: Đstem Ücret Kontrol

Yazdır Kontrol: Yazdırılmış Sonuçlarda Đşle

 

 

Şekil 20. Laboratuvar Yetkilendirmesi Formu Yetki Kopyalama Ekranı

 

Şekil 20.’de görüntülenen Yetki Kopyalama

yetkilerini, aynı özelliklerde başka bir kullanıcıya eklemek için kullanılır

Kullanıcı açılır listesinden, yetkileri kopyalanacak kullanıcının seçimi yapılır. 

Kopyalanacak Parametreler 

Kullanıcı listesinden, kopyalama yapılacak 

aktif halde iken Kopyala düğmesine tıklandığında cihaz yetkileri

haldeyken de, sadece parametre kopyalama işlemi gerçekleştirilir. 

Sonuç Verme Formunda Durum Bilgisi E/H 

Sonuç Onaylamada Profil Testleri Kontrolü E / H 

Kullanıcı Tahlil Bilgilerini Formlarda F5 kullanarak görebilsin mi? E/H

Tahlil Tanıtmada Kontrolleri geçebillir mi? E/H 

Toplu Onaylama Yapabilir mi ? E/H 

Markası / Olasılık seçilir. 

Đstem Ücret Kontrolü / Olasılık seçilir. 

Yazdırılmış Sonuçlarda Đşlem Yapılsın mı? E/H 

Laboratuvar Yetkilendirmesi Formu Yetki Kopyalama Ekranı

Yetki Kopyalama ekranı; yetkileri tanımlanmış bir kullanıcının 

aynı özelliklerde başka bir kullanıcıya eklemek için kullanılır. Öncelikle 

yetkileri kopyalanacak kullanıcının seçimi yapılır. 

 listesinde kaynak kullanıcıya ait parametreler listenir. 

opyalama yapılacak kullanıcılar seçilir. Cihaz Yetkileriyle Kopyala

düğmesine tıklandığında cihaz yetkileri de kopyalanmaktadır. Pasif 

sadece parametre kopyalama işlemi gerçekleştirilir.  
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E/H 

 

Laboratuvar Yetkilendirmesi Formu Yetki Kopyalama Ekranı 

yetkileri tanımlanmış bir kullanıcının 

. Öncelikle Kaynak 

yetkileri kopyalanacak kullanıcının seçimi yapılır. Seçim ardından 

listesinde kaynak kullanıcıya ait parametreler listenir. Hedef 

Cihaz Yetkileriyle Kopyala kutusu 

de kopyalanmaktadır. Pasif 



 

Şekil 21. Laboratuvar Yetkilendirmesi 

 

Şekil 21.’de görüntülenen Kullanıcı Parametreleri ekranı; seçilen kullanıcıya eklenmiş olan 

parametreleri görüntüleme ve parametre olasılıkları üzerinde 

kullanılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratuvar Yetkilendirmesi Formu Kullanıcı Parametreleri Ekranı

’de görüntülenen Kullanıcı Parametreleri ekranı; seçilen kullanıcıya eklenmiş olan 

parametreleri görüntüleme ve parametre olasılıkları üzerinde değişiklik
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Formu Kullanıcı Parametreleri Ekranı 

’de görüntülenen Kullanıcı Parametreleri ekranı; seçilen kullanıcıya eklenmiş olan 

değişiklik yapmak için 



8) Tahlil Bilgi Düzenleme

Referanslar menüsünün sekizinci formu

formu; tanımlanmış tahliller üzerinde değişiklik 

. 

Şekil 22. Laboratuvar Yetkilendirmesi Formu Kullanıcı 

Şekil 22.’de görüntülenen Tahlil Bilgi Düzenleme

1 Numaralı alanda, sisteme tanımlı olan cihazların isimleri listelenmektedir.

2 numaralı alanda, seçilen cihaza 

3 numaralı alanda, teste tanımlanmış olan parametre listesi görüntülenir.

4 numaralı alan, ilgili testin parametre bilgilerinin görüntülendiği alandır. Bu alan üzerinden bilgi 

düzenleme işlemi gerçekleştirilir. 

Test Referans Sınıfları düğmesine tıklayarak, test referans sınıfı ta

(Bakınız: Tahlil Tanıtma Formu / Test Referans Sınıfları ekranı)

Đşlem sıralaması ; 

Cihaz Listesinden testin tanımlı olduğu cihaz ismi seçilir. 

Seçim işleminden sonra, cihaza tanımlanmış olan testler

Bu alanda seçim işlemi sonrasında teste ait parametreler

 Parametre ismi seçimi ile, parametre bilgileri 

gelmektedir. Bu alanda düzenleme işlemi ger

tıklandığında yapılan düzenlemeler kayıt altına alınmaktadır. 

doldurulmuş tüm alanların temizlenmesi sağlanmaktadır. 

Tahlil Bilgi Düzenleme 

sekizinci formu Tahlil Bilgi Düzenleme formudur. Tahlil Bilgi Düzenleme 

tanımlanmış tahliller üzerinde değişiklik yapmak için kullanılmaktadır. 

Laboratuvar Yetkilendirmesi Formu Kullanıcı Parametreleri Ekranı

Tahlil Bilgi Düzenleme formunda; 

sisteme tanımlı olan cihazların isimleri listelenmektedir. 

seçilen cihaza eklenmiş test isimleri yer almaktadır. 

tanımlanmış olan parametre listesi görüntülenir. 

ilgili testin parametre bilgilerinin görüntülendiği alandır. Bu alan üzerinden bilgi 

düzenleme işlemi gerçekleştirilir.  

düğmesine tıklayarak, test referans sınıfı tanımlaması yapılabilmektedir. 

Tahlil Tanıtma Formu / Test Referans Sınıfları ekranı) 

nden testin tanımlı olduğu cihaz ismi seçilir.  

ihaza tanımlanmış olan testler, Test Listesi alanında listelenmektedir. 

Bu alanda seçim işlemi sonrasında teste ait parametreler, Parametre Listesinde

parametre bilgileri Parametre Bilgileri alanına otomatik olarak 

enleme işlemi gerçekleştirilir. Đşlemler sonrasında 

tıklandığında yapılan düzenlemeler kayıt altına alınmaktadır. Temizle düğmesine tıklayarak 

doldurulmuş tüm alanların temizlenmesi sağlanmaktadır.  
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Tahlil Bilgi Düzenleme formudur. Tahlil Bilgi Düzenleme 

 

Parametreleri Ekranı 

ilgili testin parametre bilgilerinin görüntülendiği alandır. Bu alan üzerinden bilgi 

nımlaması yapılabilmektedir. 

alanında listelenmektedir. 

Parametre Listesinde görüntülenir. 

alanına otomatik olarak 

çekleştirilir. Đşlemler sonrasında Kaydet düğmesine 

düğmesine tıklayarak 
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9) Tahlil Aktif / Pasif 

Referanslar menüsünün dokuzuncu formu Tahlil Aktif / Pasif formudur. Tahlil Aktif / Pasif formu; 

laboratuvarda kitin bitmesi ya da cihazda sorun olması durumlarında, bu testin HBYS tarafından 

istenmesini önlemek için kullanılmaktadır.  

 
 

 

Şekil 23. Tahlil Aktif / Pasif Formu 

Şekil 23.’de görüntülenen Tahlil Aktif / Pasif formunda; 

1 Numaralı alanda, sisteme daha önce eklenmiş tahlil kısıtları görüntülenmektedir. 

2 numaralı alan, sisteme yeni bir kısıt eklemek için kullanılmaktadır. Yeni düğmesine 

tıklandığında, sistem tarafından yeni bir ID numarası verilir. Kısıt adını yazma işlemi sonrasında 

gerekli kriterlerin seçimi gerçekleştilir.  

Đşlenemez seçeneği aktif olduğunda belirtilen kriterde işlem yapılamaz, Đşlenebilir seçeneğinde 

ise; belirtilen kriterde işlem yapılması sağlanır. 

Uyar seçeneği kısıt ile ilgili uyarı mesajı vermesini sağlar. Engelle durumu; kısıt olduğu 

durumlarda işlem yapılmasını engellemektedir. 

Alanda bulunan Kısıtlama Nedeni kutusuna kısıtlama nedeni girmek zorunludur.  

3 numaralı alandan kısıt kriterleri girilmektedir. Kısıt tipinden; işlem, tarih ve saat bazında kısıt 

tanımlamalarının yapılması sağlanmaktadır. Alandan seçme işlemi sonrasında Kodu alanından; 

Đşlem seçildiyse; işlemin hizmet kodu, tarih/saat seçilmesi durumlarında ise; tarih ve saat 

belirtildikten sonra Ekle düğmesine tıklanır. 

4 numaralı alanda eklenen kısıt detayları görüntülenmektedir.  

 
 
  



10) Genel Tanımlamalar
 

Referanslar menüsünün onuncu

içerisinde 7 formdan oluşmaktadır. Test

Şimdi genel tanımlamalar menüsünde

 

a) Örnek Tipi Tanıtma

Genel tanımlamalar menüsünün ilk formu Örnek Tipi Tanıtma formudur. Bu alandan testler için 

örnek tanımlama işlemi gerçekleştirilir. Burada tanımlanan örnek tipleri 

menüsünde yer alan formlara etki etmektedir. 

                        

Tanımları

Hazır 
Değer 

Tanıtma

Test Uyarı 
Mesajları

Genel Tanımlamalar 

onuncu bölümü Genel Tanımlamalar menüsüdür. Bu menü kendi 

tadır. Test ve programla ilgili genel tanımlamalar bu alanda yer alır. 

menüsünde neler olduğunu inceleyelim: 

Şekil 24. Genel Tanımlamalar Formları 

Örnek Tipi Tanıtma 

Genel tanımlamalar menüsünün ilk formu Örnek Tipi Tanıtma formudur. Bu alandan testler için 

örnek tanımlama işlemi gerçekleştirilir. Burada tanımlanan örnek tipleri tahlil tanıtma ve işlemler 

menüsünde yer alan formlara etki etmektedir.  

Şekil 25. Örnek Tipi Tanıtma Formu 

GENEL 
TANIMLAMALAR

Örnek Tipi 
Tanıtma

Tüp-Kap 
Tanımları

Randevu 
Tanıtma

Kısa Yol 
Tuşu 

Tanımları

Renk 
Tanımları

Test Uyarı 
Mesajları
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üdür. Bu menü kendi 

ilgili genel tanımlamalar bu alanda yer alır. 

 

Genel tanımlamalar menüsünün ilk formu Örnek Tipi Tanıtma formudur. Bu alandan testler için 

tahlil tanıtma ve işlemler 

 



b) Tüp – Kap Tanımları

Genel tanımlamalar menüsünün ikinci formu Tüp 

kaplarının tanımlanması için kullanılmaktadır. Burada tanımlanan Tüp 

tanıtma ve işlemler menüsünde yer alan formlara etki etmektedir. 

 

Đki çeşit tanımlama türü vardır. Bunlardan 

tanımlarıdır. Sadece tüp bilgileri 

alanından işlem yapılmaktadır. Bu Alanda 

Metni kutusuna etiket metni girilmektedir. 

Barkod Adedi kutusuna yazılan sayı

kutusu seçili olduğu sürece ilgili 

getirildiğinde; seçilen tüpe tanımlı testler

kutusu pasif halde tutulması

verilmemesini sağlamaktadır.  

 

Kap Tanımları 

Genel tanımlamalar menüsünün ikinci formu Tüp – Kap  Tanımları formudur. Numune tüplerinin ve 

kaplarının tanımlanması için kullanılmaktadır. Burada tanımlanan Tüp – Kap tanımları tahlil 

ve işlemler menüsünde yer alan formlara etki etmektedir.  

Şekil 26. Tüp - Kap Tanımları Formu 

Đki çeşit tanımlama türü vardır. Bunlardan biri tüp bilgileri tanımları, diğeri ise bileşik 

üp bilgileri tanımlamak istendiğinde; Şekil 26. ‘da görüntülenen 

yapılmaktadır. Bu Alanda Tüp Adı ve Kodu alanlarına ad ve kod yazılır. 

kutusuna etiket metni girilmektedir. Barkod Tipi açılır listesinden barkod tipi seçilir. 

kutusuna yazılan sayı, ilgili barkoddan kaç adet basılacağını belirlemektedir. 

ilgili tanımlama kullanılmaktadır. Ayrı Barkod 

seçilen tüpe tanımlı testler için ayrı barkod yazdırılması sağlanır

kutusu pasif halde tutulması durumunda; işlem daha sonra yapılacaksa sıra numarası 

Şekil 27. Tüp - Kap Tanımları Formu 

S a y f a  | 27 

 

Kap  Tanımları formudur. Numune tüplerinin ve 

Kap tanımları tahlil 

 

, diğeri ise bileşik tüp 

görüntülenen Tüp bilgileri 

alanlarına ad ve kod yazılır. Etiket 

açılır listesinden barkod tipi seçilir. 

barkoddan kaç adet basılacağını belirlemektedir. Aktif 

 seçeneği aktif hale 

sağlanır. Sıra Numarası 

daha sonra yapılacaksa sıra numarası 

 



Bileşik Tüp Tanımları seçeneğine tıklandığında 

ekrana gelmektedir. Bileşik Tüp Tanımlama

sağlamaktadır. Gruplanmak istenen 

için tek bir barkod yazdırma imkanı sağlamaktadır. 

Bileşik Tanımlama işlemi kullanıcıya oldukça kolaylık sağlamakta ve 

gerçekleştirilecek tüpler için fazla barkod 

önceden tanımlanmış olan bileşik isimleri listelenmektedir. Tüp adı listesinde 

tanımlanmış olan tüp isimleri görüntülenmektedir. 

Yeni bir bileşik tanımlamak için

barkodda görüntülenecek ad yazılarak 

Tanımlanmış bir bileşiği silmek için

tıklandığında, ilgili bileşik silinmektedir.

listelenen tüp adı alanından, çıkarılmak istenen 

 

 

c) Randevu Tanıtma

Genel tanımlamalar menüsünün üçüncü formu Randevu Tanıtma formudur.

görüntülenen Randevu Tanıtma formu

verileceğini tanımlamak için kullanılmaktadır. 

 

      

Randevu tanıtma işlemi için Randevu Kodu

randevu adı yazılır ve Kaydet düğmesine tıklanır. Tanımlanmış olan randevu tanımları, 

Adı listesinde sıralanmaktadır. 

 

 

Bileşik Tüp Tanımları seçeneğine tıklandığında Şekil 27.’ de görüntülenen tanıml

Bileşik Tüp Tanımlama işlemi, tüplerde gruplama yapılmasını 

sağlamaktadır. Gruplanmak istenen tüp isimleri bir grup ismi altında toplanır. Bu işlem ayrı 

imkanı sağlamaktadır.  

Tanımlama işlemi kullanıcıya oldukça kolaylık sağlamakta ve çok yönlü

fazla barkod basımını önlemektedir. Bileşik adı listesinde daha 

önceden tanımlanmış olan bileşik isimleri listelenmektedir. Tüp adı listesinde 

isimleri görüntülenmektedir.  

; Bileşik Adı kutusuna bileşiğin adı, Barkod Metni

yazılarak Ekle düğmesine tıklanmaktadır.  

lmek için; bileşik ismini seçme işlemi sonrasında 

ilgili bileşik silinmektedir. Bileşiğe atanmış olan tüp adını iptal etmek için

çıkarılmak istenen tüpe çift tıklanır.  

Randevu Tanıtma 

enel tanımlamalar menüsünün üçüncü formu Randevu Tanıtma formudur.

anıtma formu; test sonuçlarının laboratuvar tarafından ne zaman 

verileceğini tanımlamak için kullanılmaktadır.  

Şekil 28. Tüp - Kap Tanımları Formu 

Randevu Kodu kutusuna randevu kodu, Randevu adı

düğmesine tıklanır. Tanımlanmış olan randevu tanımları, 
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görüntülenen tanımlama seçenekleri 

gruplama yapılmasını 

isimleri bir grup ismi altında toplanır. Bu işlem ayrı tüpler 

çok yönlü, aynı anda 

Bileşik adı listesinde daha 

önceden tanımlanmış olan bileşik isimleri listelenmektedir. Tüp adı listesinde ise bileşiğe 

Barkod Metni kutusuna ise 

eçme işlemi sonrasında Çıkart düğmesine 

adını iptal etmek için ise;  

enel tanımlamalar menüsünün üçüncü formu Randevu Tanıtma formudur. Şekil 28.’de 

test sonuçlarının laboratuvar tarafından ne zaman 

 

Randevu adı kutusuna ise 

düğmesine tıklanır. Tanımlanmış olan randevu tanımları, Randevu 



d) Kısa Yol Tuş Tanımları

Genel tanımlamalar menüsünün 

Çıkan Sonuç Onaylama formunda sonuç girme işlemlerinde Ctrl tuşu ile birlikte kullanılmaktadır. 

 

 

e) Renk Tanımları 

Genel tanımlamalar menüsünün 

belirlenmiş alanlara renk ataması yapılmaktadır. 

Đlk alanda; renk ataması yapılacak 

yapılacak alanın seçim işlemi gerçekleştirilir.

Tanımları 

mlamalar menüsünün dördüncü formu Kısa Yol Tuş Tanımları formudur. Kısa yol 

naylama formunda sonuç girme işlemlerinde Ctrl tuşu ile birlikte kullanılmaktadır. 

Şekil 29. Tüp - Kap Tanımları Formu 

 

Genel tanımlamalar menüsünün beşinci formu Renk Tanımları formudur. Bu form sayesinde 

belirlenmiş alanlara renk ataması yapılmaktadır.  

Şekil 30. Renk Tanımları Formu 

renk ataması yapılacak bölümlerin isimleri listelenmektedir. Buradan renk a

yapılacak alanın seçim işlemi gerçekleştirilir. 
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formu Kısa Yol Tuş Tanımları formudur. Kısa yol tuşları; 

naylama formunda sonuç girme işlemlerinde Ctrl tuşu ile birlikte kullanılmaktadır.  

 

Bu form sayesinde 

 

isimleri listelenmektedir. Buradan renk ataması 



Arka Plan Rengi düğmesine tıkladığında Şekil 

seçme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Yazı Rengi düğmesinden ise al

renk paletinden seçilerek gerçekleştirilir.

Şekil 

f) Hazır Değer Tanıtma

Genel tanımlamalar menüsünün altıncı formu Hazır Değer Tanıtma formudur. Bu form sayesinde 

sisteme hazır değer isimleri tanımlama işlemleri gerçekleştirilir.

değerler, sistem içerisinde hazır değer ekleme alanlarında görüntülenmektedir.

 

                

Şekil 32.’de görüntülenen Hazır Değer Tanıtma 

1 numaralı alanda, hazır değer tipi listesi yer almaktadır.

2 numaralı alanda, daha önce tanımlanmış olan hazır değerler listelenmektedir.

3 numaralı alanda, hazır değer tanımlama işlemi 

değere verilecek olan isim girilmektedir.

Gösterim Sırası alanına, hazır değerin liste sayısı girilmektedir. 

 

düğmesine tıkladığında Şekil 31.’de görüntülenen renk ayar ekranlarından renk 

seçme işlemi gerçekleştirilmektedir. 

düğmesinden ise alanların yazı rengini düzenleme işlemi gerçekleştirilir.

renk paletinden seçilerek gerçekleştirilir. 

Şekil 31. Renk Tanımları Formu Renk Paletleri 

Hazır Değer Tanıtma 

Genel tanımlamalar menüsünün altıncı formu Hazır Değer Tanıtma formudur. Bu form sayesinde 

isimleri tanımlama işlemleri gerçekleştirilir. Bu bölümde tanımlanan hazır 

sistem içerisinde hazır değer ekleme alanlarında görüntülenmektedir. 

Şekil 32. Hazır Değer Tanıtma Formu 

’de görüntülenen Hazır Değer Tanıtma formunda; 

hazır değer tipi listesi yer almaktadır. 

daha önce tanımlanmış olan hazır değerler listelenmektedir.

hazır değer tanımlama işlemi gerçekleştirilmektedir. Hazır Değer alanına hazır 

rilecek olan isim girilmektedir. 

hazır değerin liste sayısı girilmektedir.  
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’de görüntülenen renk ayar ekranlarından renk 

çekleştirilir. Yazı renkleri 

 

Genel tanımlamalar menüsünün altıncı formu Hazır Değer Tanıtma formudur. Bu form sayesinde 

Bu bölümde tanımlanan hazır 

 

 

daha önce tanımlanmış olan hazır değerler listelenmektedir. 

. Hazır Değer alanına hazır 
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g) Test Uyarı Mesajları 

Genel tanımlamalar menüsünün yedinci formu, Test Uyarı Mesajları formudur. Test Uyarı Mesajları 

formu; belirli gruplanmış testler, tahlil sonuçlarında görüntülendiğinde, sistem tarafından uyarı 

verilmesi için kullanılmaktadır. Uyarı bölümü test bazında çalışır ve sadece mesaja tanımlanmış 

kullanıcılar tarafından görüntülenir.  

 

Şekil 33. Hazır Değer Tanıtma Formu 

Şekil 33.’de görüntülenen Test Uyarı Mesajları formunda; 

1 numaralı alanda, sisteme daha önce tanımlanmış olan test uyarı msjları görüntülenmektedir. 

Daha önce tanımlanmış testler buradan seçilebilir ve üzerinde güncelleme işlemi yapılabilmektedir. 

2 numaralı alan, yeni bir test uyarı mesajı tanımlama işlemi için kullanılmaktadır. Uyarı Adı 

kutusuna uyarı adı yazılır. Uyarı Aktif açılır listesinden “Evet” seçeneği durumu seçildiğinde, 

mesaj kullanılabilir durumda olmaktadır. Formlar alanında, mesajın çalışacağı formların seçildiği 

bölüm bulunmaktadır. Mesaj metin kutusuna ise, sistemde görüntülenecek metin yazılmaktadır. 

3 numaralı alanda, test tanımlama ile ilgili işlem düğmeleri yer alır. 

4 numaralı alan, uyarı verilecek testlerin belirlenmesi için kullanılmaktadır. Test Ekle düğmesine 

tıklayarak Şekil 34.’de görüntülenen ekrandan testlerin seçimi gerçekleştirilir.  
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Şekil 34. Test Ekle Ekranı 

Eklenmiş testi durumdan çıkartmak için Tanımlı Testler alanından çıkartılmak istenen test 

seçilerek Test Çıkart düğmesine tıklanır. 

5 numaralı alan, durum gerçekleştiğinde mesajı görecek kullanıcıların görüntülendiği alandır. 

Kullanıcı Ekle düğmesine tıklayarak Şekil 35.’de görüntülenen Kullanıcı ekle ekranından, mesaja 

kullanıcı ekleme işlemi gerçekleştirilmektedir.  

 

Şekil 35. Kullanıcı Ekle Ekranı 

Mesajdan kullanıcı çıkartmak için ise Test Uyarı Mesajları ekranında bulunan Tanımlı 

kullanıcılar listesinden, kullanıcı seçim işlemi sonrasında Kullanıcı Çıkart düğmesine tıklanır. 

6 numaralı alanda Tanımlı Uyarıları görüntüleme kriterleri bulunmaktadır. Bu seçenekler 

sayesinde, sisteme tanımlı bulunan aktif, pasif ve mesajların tümünün görüntülenmesi 

sağlanmaktadır.  

 

 

  



11) Mikrobiyoloji

Referanslar menüsünün bir diğer

içerisinde dört formdan oluşmaktadır. 

bulunan formlar aracılığı ile yapılmaktadır

.                    

Şekil 

Şimdi Mikrobiyoloji tanımları menüsü formlarını inceleyelim

a) Bakteri Tanımları

Mikrobiyoloji Tanımları menüsünün ilk formu Bakteri Tanımları formudur.

mikrobiyoloji çalışmaları için

antibiyotiklerle ilişkilendirme işlemi gerçekleştirilir. Bu form 

etmektedir.                       

Kısıtlı 
Bildirim 

Tanımları

Mikrobiyoloji Tanımları 

bir diğer bölümü mikrobiyoloji tanımları menüsüdür. Bu menü kendi 

formdan oluşmaktadır. Mikrobiyoloji testleri ile ilgili tanımlamalar

yapılmaktadır 

Şekil 36. Mikrobiyoloji Tanımları Formları 

Mikrobiyoloji tanımları menüsü formlarını inceleyelim: 

Bakteri Tanımları 

Mikrobiyoloji Tanımları menüsünün ilk formu Bakteri Tanımları formudur. Bu form sayesinde 

ikrobiyoloji çalışmaları için, sisteme bakteri tanıtma ve bakteriler

ilişkilendirme işlemi gerçekleştirilir. Bu form çıkan sonuç onaylama formuna etki 

Şekil 37. Bakteri Tanımları Formu 

GENEL 
TANIMLAM

ALAR

Bakteri  
Tanımları

Antibiyotik 
Tanımları

Antibiyotik 
Profil 

Tanıtma

Kısıtlı 
Bildirim 

Tanımları
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menüsüdür. Bu menü kendi 

ile ilgili tanımlamalar, bu menüde 

 

Bu form sayesinde 

sisteme bakteri tanıtma ve bakterileri duyarlı olduğu 

ıkan sonuç onaylama formuna etki 

 



Şekil 37.’de görüntülenen Bakteri Tanımları

1 numaralı alanda, sisteme tanıtılan bakteri isimleri listelenmektedir. Liste sıralaması fare ile 

sürükle bırak yöntemi ile değiştirilebilmektedir. Đşlem ardından 

tıklayarak sıralama kayıt işlemi gerçekleştirilir.

2 numaralı alan, bakteri tanımla

3 numaralı alanda, sisteme tanıtılmış olan 

4 numaralı alan, üzerinde işlem yapılan ya

görüntülendiği alandır. 

Bakteri Ara / Antibiyotik Ara kutularına tanım 

yapılabilmektedir. 

Bakteriye antibiyotik tanımlama işlemi için

seçme işlemi gerçekleştirilir. Antibiyotik listesinden

bakteriye ekleme işlemi gerçekleştirilir. Đşlem basamakları sonrasında 

tıklandığında, kayıt işlemi gerçekleştirilmiş 

 

b) Antibiyotik Tanımları

Mikrobiyoloji Tanımları menüsünün ikinci formu 

çalışmalarında, sisteme antibiyotik tanımlama işlemi için kullanılmaktadır. 

Antibiyotik Adı alanında, 

listelenmektedir. Bu alandaki sıralama

Sıralamayı Kaydet düğmesine tıklandığında yapılan sıralama kayıt altına alınır.

 

Yeni bir antibiyotik tanımlama işlemi 

tanımlamalar yapılır. Rapor Sırası

Đşlemler ardından Kaydet düğmesine tıklayarak kayıt işlemi tamamlanır.

Bakteri Tanımları Formunda; 

sisteme tanıtılan bakteri isimleri listelenmektedir. Liste sıralaması fare ile 

sürükle bırak yöntemi ile değiştirilebilmektedir. Đşlem ardından Sıralamayı K

tıklayarak sıralama kayıt işlemi gerçekleştirilir. 

akteri tanımlama işleminin gerçekleştirildiği alandır.  

sisteme tanıtılmış olan antibiyotik isimleri listelenmektedir. 

üzerinde işlem yapılan ya da seçilen bakteriye eklenmiş olan antibiyotiklerin 

/ Antibiyotik Ara kutularına tanım yazılarak, bakteri ve antibiyotik arama işlemi 

Bakteriye antibiyotik tanımlama işlemi için; bakteri listesinden antibiyotik tanımlanacak bakteri

seçme işlemi gerçekleştirilir. Antibiyotik listesinden, eklenmek istenen antibiyotiğe çift tıklayarak

bakteriye ekleme işlemi gerçekleştirilir. Đşlem basamakları sonrasında K

kayıt işlemi gerçekleştirilmiş olur. 

Antibiyotik Tanımları 

Mikrobiyoloji Tanımları menüsünün ikinci formu Antibiyotik Tanımları formudur.

eme antibiyotik tanımlama işlemi için kullanılmaktadır.  

 sisteme daha önce tanımlanmış olan antibiyotik isimleri 

elenmektedir. Bu alandaki sıralama, sürükle bırak yöntemini kullanarak değiştirilebilmektedir. 

düğmesine tıklandığında yapılan sıralama kayıt altına alınır.

Şekil 38. Bakteri Tanımları Formu 

Yeni bir antibiyotik tanımlama işlemi yapılırken; Kodu, Adı, Açıklama 

Rapor Sırası; tanımın raporda çıkması istenen sırayı belirlemektedir. 

düğmesine tıklayarak kayıt işlemi tamamlanır. 
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sisteme tanıtılan bakteri isimleri listelenmektedir. Liste sıralaması fare ile 

Kaydet düğmesine 

ntibiyotik isimleri listelenmektedir.  

da seçilen bakteriye eklenmiş olan antibiyotiklerin 

bakteri ve antibiyotik arama işlemi 

; bakteri listesinden antibiyotik tanımlanacak bakteriyi 

eklenmek istenen antibiyotiğe çift tıklayarak, 

Kaydet düğmesine 

formudur. Mikrobiyoloji 

sisteme daha önce tanımlanmış olan antibiyotik isimleri 

sürükle bırak yöntemini kullanarak değiştirilebilmektedir. 

düğmesine tıklandığında yapılan sıralama kayıt altına alınır. 

 

 kutularına gerekli 

tanımın raporda çıkması istenen sırayı belirlemektedir. 



c) Antibiyotik Profil Tanıtma

Mikrobiyoloji Tanımları menüsünün 

Mikrobiyoloji çalışmaları için,

kullanılmaktadır. 

 

Şekil 39.’da görüntülenen Antibiyotik Profil Tanıtma

1 numaralı alan, profil eklemek için kullanılan alandır. Metin kutusuna eklenmek istenen profil adı 

yazılır ve Profil Ekle düğmesine tıklanır.

2 numaralı alan, sisteme tanıtılmış olan profil isimlerinin listelendiği ala

3 numaralı alan, seçilen profile eklenmiş antibiyotik tanımlarının listelendiği alandır.

4 numaralı alanda ise, sisteme tanımlan

Eklenmiş bir antibiyotik profiline antibiyotik tanımlamak için

ismine çift tıklayarak profile ekleme işlemi gerçekleştirilir. Yapılan işlemler ardından 

Antibiyotikleri Kaydet düğmesine tıklandığında

Eklenmiş bir antibiyotiği listeden çıkarma işlemi i

gerçekleştirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Antibiyotik Profil Tanıtma 

anımları menüsünün üçüncü formu Antibiyotik Profil Tanıtma

, sistemde bulunan antibiyotikleri profil altında gruplama işlemi için 

Şekil 39. Bakteri Tanımları Formu 

Antibiyotik Profil Tanıtma Formunda; 

eklemek için kullanılan alandır. Metin kutusuna eklenmek istenen profil adı 

düğmesine tıklanır. 

sisteme tanıtılmış olan profil isimlerinin listelendiği alandır. 

seçilen profile eklenmiş antibiyotik tanımlarının listelendiği alandır.

sisteme tanımlanmış olan antibiyotik tanımları görüntülenmektedir

Eklenmiş bir antibiyotik profiline antibiyotik tanımlamak için; Antibiyotik listesinden antibiyotik 

ismine çift tıklayarak profile ekleme işlemi gerçekleştirilir. Yapılan işlemler ardından 

düğmesine tıklandığında, kayıt işlemi gerçekleştirilir. 

Eklenmiş bir antibiyotiği listeden çıkarma işlemi ise; antibiyotik ismine çift tıklayarak 
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Antibiyotik Profil Tanıtma formudur. 

istemde bulunan antibiyotikleri profil altında gruplama işlemi için 

 

eklemek için kullanılan alandır. Metin kutusuna eklenmek istenen profil adı 

seçilen profile eklenmiş antibiyotik tanımlarının listelendiği alandır. 

görüntülenmektedir.  

Antibiyotik listesinden antibiyotik 

ismine çift tıklayarak profile ekleme işlemi gerçekleştirilir. Yapılan işlemler ardından 

se; antibiyotik ismine çift tıklayarak 



d) Kısıtlı Bildirim Tanımları

Mikrobiyoloji Tanımları menüsünün 

Mikrobiyoloji çalışmalarında, bir bakteriye uygulanabilecek en iyi antibiyotikleri gruplar altında 

filtrelemek için kullanılmaktadır. 

Şekil 

Şekil 40.’da görüntülenen Kısıtlı Bildirim

1 numaralı alanda, bakteri listesi bulunmaktadır. 

bu alandan gerçekleştirilir. 

2 numaralı alanda, antibiyotik grup isimleri listelenir. A grubu antibiyotikleri en etkili antibiyotik 

grubu olmak üzere, D grubuna kadar etki bakı

3 numaralı alan, seçilen bakteriye eklenmiş antibiyotiklerin listelendiği alandır.

4 numaralı alanda ise, sisteme tanımlı olan antibiyotik tanımları görüntülenmektedir. 

Bakteriye antibiyotik tanımlamak için; 

numaralı alandan antibiyotiğin etki grubu,

tıklanarak eklenmesinden sonra 

gerçekleştirilmiş durumdadır.  

Eklenmiş bir antibiyotiği listeden çıkarma işlemi ise; antibiyotik ismine çift tıklayarak 

gerçekleştirilmektedir. 

  

rim Tanımları 

Mikrobiyoloji Tanımları menüsünün dördüncü formu Kısıtlı Bildirim Tanımları

Mikrobiyoloji çalışmalarında, bir bakteriye uygulanabilecek en iyi antibiyotikleri gruplar altında 

filtrelemek için kullanılmaktadır.  

 

Şekil 40. Kısıtlı Bildirim Tanımları Formu 

Kısıtlı Bildirim Formunda; 

bakteri listesi bulunmaktadır. Kısıtlı bildirim tanımlanacak bakterinin seçimi 

antibiyotik grup isimleri listelenir. A grubu antibiyotikleri en etkili antibiyotik 

D grubuna kadar etki bakımından azalarak derecelendirilir. 

seçilen bakteriye eklenmiş antibiyotiklerin listelendiği alandır.

sisteme tanımlı olan antibiyotik tanımları görüntülenmektedir. 

antibiyotik tanımlamak için; bakteri listesinden bakteri seçim işlemi gerçekleştirilir. 2 

numaralı alandan antibiyotiğin etki grubu, 4 numaralı alandan ise eklenecek antibiyotiklerin çift 

tıklanarak eklenmesinden sonra Kaydet düğmesine tıklandığında, kısıtılı birim tanımlama işlemi 

Eklenmiş bir antibiyotiği listeden çıkarma işlemi ise; antibiyotik ismine çift tıklayarak 
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im Tanımları formudur. 

Mikrobiyoloji çalışmalarında, bir bakteriye uygulanabilecek en iyi antibiyotikleri gruplar altında 

 

tanımlanacak bakterinin seçimi 

antibiyotik grup isimleri listelenir. A grubu antibiyotikleri en etkili antibiyotik 

mından azalarak derecelendirilir.  

seçilen bakteriye eklenmiş antibiyotiklerin listelendiği alandır. 

sisteme tanımlı olan antibiyotik tanımları görüntülenmektedir.  

bakteri seçim işlemi gerçekleştirilir. 2 

4 numaralı alandan ise eklenecek antibiyotiklerin çift 

düğmesine tıklandığında, kısıtılı birim tanımlama işlemi 

Eklenmiş bir antibiyotiği listeden çıkarma işlemi ise; antibiyotik ismine çift tıklayarak 



12) Kalite Kontrol

Referanslar menüsünün onikinci bölümü

Şekil 41.’de görüntülendiği gibi

Tanıtma olmak üzere iki formdan oluşmaktadır. 

çalışmadan önce, çıkan sonucun standartlar içinde olup olmadığını kontrol 

kalibrasyon çalışmaktadırlar. 

standartların girişi bu alandan yapılmaktadır.

hangi kontrollerin, hangi lotların çalıştığ

minimum/maksimum değerlerini bilmesi gerekmektedir.

                    

           

Şekil 

 

Kalite kontrol işlem basamakları Şekil 

                  

Şekil 

KALİTE KONTROL VE 
LOT TANITMA

•Öncelikle Kontrol 
Tanımlama işlemi 
yapılır.

Kalite Kontrol 
ve Lot Tanıtma

Kalite Kontrol Tanımları 

onikinci bölümü Kalite Kontrol Tanımları menüsüdür. Bu menü

görüntülendiği gibi kendi içerisinde Kalite Kontrol Lot Tanıma ve Kalite Kontrol Test 

iki formdan oluşmaktadır. Laboratuvarda bulunan cihazlar testler üzerinde 

çalışmadan önce, çıkan sonucun standartlar içinde olup olmadığını kontrol am

kalibrasyon çalışmaktadırlar. Kalite Kontrol çalışmaları için sisteme tanıtılması gereken 

girişi bu alandan yapılmaktadır. Kullanıcının bu girişleri gerçekleştirmesi için; cihazda 

, hangi lotların çalıştığını, hangi testlerin olduğunu ve testlerin 

minimum/maksimum değerlerini bilmesi gerekmektedir.  

Şekil 41. Kalite Kontrol Tanımları Formları 

ntrol işlem basamakları Şekil 42.’de görüntülendiği gibidir. 

Şekil 42. Kalite Kontrol Đşlem Basamakları 

KALİTE KONTROL 
TANIMLARI

KALİTE KONTROL VE 
LOT TANITMA

KALİTE KONTROL TEST 
TANITMA

Öncelikle Kontrol 
Tanımlama işlemi 

Kalite Kontrol 
ve Lot Tanıtma

•Tanımlanan 
kontrole Lot 
ekleme işlemi 
gerçekleştirilir.

Kalite Kontrol 
ve Lot Tanıtma •Tanımlanan  

kontrol ve lot'a 
test ekleme işlemi 
gerçekleştirilir.

Kalite Kontrol 
Test Tanıtma
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Kalite Kontrol Tanımları menüsüdür. Bu menü  

Kalite Kontrol Lot Tanıma ve Kalite Kontrol Test 

Laboratuvarda bulunan cihazlar testler üzerinde 

amacıyla, kontrol ve 

Kalite Kontrol çalışmaları için sisteme tanıtılması gereken 

Kullanıcının bu girişleri gerçekleştirmesi için; cihazda 

ını, hangi testlerin olduğunu ve testlerin 

 

 

KALİTE KONTROL TEST 

Tanımlanan  
kontrol ve lot'a 
test ekleme işlemi 
gerçekleştirilir.

Kalite Kontrol 
Test Tanıtma
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a) Kalite Kontrol ve Lot Tanıtma 

Kalite Kontrol Tanımları menüsünün ilk formu Kalite Kontrol ve Lot Tanıtma formudur. Bu form 

sayesinden kontrol tanıtma ve kontrole ait lot ekleme işlemi gerçekleştirilir. 

 

Şekil 43. Kalite Kontrol ve Lot Tanıtma Formu 

Şekil 43.’ de görüntülenen Kalite Kontrol ve Lot Tanıtma formunda; 

1 numaralı alanda, sisteme tanımlı olan cihazlar listelenmektedir.  

2 numaralı alanda, daha önce sisteme tanımlanmış kontrol isimleri listelenmektedir. Kontrol 

tanımları alanında bulunan açılır listeden seçim işlemi gerçekleştirilerek, Aktif/Pasif/Tümü olarak 

kontrol isimlerini durum bazında görüntüleme işlemi gerçekleştirilir. 

3 numaralı alanda daha önce sisteme tanımlanmış lot isimleri listelenmektedir. Lot tanımları 

alanında bulunan açılır listeden seçim işlemi gerçekleştirilerek, Aktif/Pasif/Tümü olarak lot 

isimlerini durum bazında görüntüleme işlemi gerçekleştirilir. 

4 numaralı alan yeni bir kontrol ismi tanımlamak ve oluşturulmuş kontrol üzerinde değişiklik 

yapmak için kullanılmaktadır. Yeni düğmesine tıklama işlemi sonrasında kontrol adı girilerek 

Kaydet düğmesine tıklandığında, kontrol tanımlama işlemi gerçekleştirilir. 

5 numaralı alan yeni bir lot ismi tanımlamak ve oluşturulmuş lot üzerinde değişiklik yapmak için 

kullanılmaktadır. Yeni düğmesine tıklama işlemi sonrasında Lot Adı ve Lis numarası girilerek 

Kaydet düğmesine tıklandığında lot tanımlama işlemi gerçekleştirilir. Lis numarası; cihaz sonuç 

gönderirken sonucu bu numara ile göndermektedir. 
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b) Kalite Kontrol Test Tanıtma 

Kalite Kontrol Tanımları menüsünün ikinci formu Kalite Kontrol Test Tanıtma formudur. Kalite 

Kontrol Test Tanıtma formu ile; tanıtılmış olan kontrol ve lot’a test ekleme işlemi gerçekleştirilir.  

 

 

                Şekil 44. Kalite Kontrol Test Tanıtma Formu 

Şekil 44.’de görüntülenen Kalite Kontrol Test Tanıtma 

formunda; 

1 numaralı alanda, tanıtılmış olan Cihaz/Kontrol ve Lot listesi 

görüntülenmektedir. Bu alandan uygun olan tanımlama seçilir. 

2 numaralı alanda, lot’a eklenmiş testler görüntülenmektedir. 

Listede test adı, parametre adı, minimum/maksimum, ortalama 

ve SD(standart sapma) değerleri bulunmaktadır.  

Bu alana manuel olarak değer girme işlemi gerçekleştirilir. Tüm 

alanlar elle girilebildiği gibi Hesaplama Seçenekleri 

düğmesine tıklayarak da değer hesaplama işlem seçenekleri belirlenebilmektedir.  

Hesaplama Seçenekleri düğmesine tıklandığında, Şekil 45.’de görüntülenen form ekrana 

gelmektedir. 

 

Dikkat: Eklenebilecek 
Testler 

Tahlil Tanıtma formunda test 

tanımlarken sadece, Kontrol 

Tanıtma seçeneği “Evet” olan 

testler kontrole 

eklenebilmektedir. 
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Şekil 45. Hesap Seçenekleri Ekranı 

Bu alanda ilk seçenek; tüm alanların elle girilmesini sağlar. Diğer seçenekler ise; sistemin 

formülsel olarak hesaplanması için kullanılmaktadır. Seçilen duruma göre, girilmesi gereken 

alanların yazılması sonrasında ana ekrandan Otomatik Hesapla düğmesine tıklayarak, diğer 

alanların hesaplanması sağlanmaktadır. 

2 numaralı alanda bulunan  işaretleri yardımı ile seçilen lot’a test ekleme işlemi 

gerçekleştirilir. 

 düğmesi; seçilen lot’a test ekleme işlemi için kullanılmaktadır. Düğmeye tıklandığında,  

Şekil 46.’da görüntülenen test ekleme formu ekrana gelir. Listede bulunan testleri seçme işlemi 

sonrasında Ekle düğmesine tıklandığında ekleme işlemi gerçekleştirilir.  

 

          Şekil 46. Test Ekleme Ekranı  

 

 düğmesi ise; seçilen testin lot’dan çıkartılması için kullanılmaktadır.  
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13) Online Barkod Tanımları 

Referanslar menüsünün son formu Online Barkod Tanımları formudur. Online Barkod Tanımları 

formu; sistemde kullanılacak barkod yazıcılarının, barkod tasarımını yapmak için kullanılmaktadır. 

Bu tasarımı gerçekleştirebilmek için barkod yazıcısının tasarım özelliklerinin bilinmesi gereklidir. 

Sistem her barkoda göre farklı bir işleyiş içermektedir. Standart bir yapısı yoktur. 

 

 

     Şekil 47. Online Barkod Tanımları Formu 

Şekil 47.’de görüntülenen Online Barkod Tanımları formunda; 

1 numaralı alanda, sisteme tanımlı bulunan barkod tasarımları yer almaktadır. Yeni bir barkod 

tanımlamak için; Adı kutusuna barkod ismi yazma işlemi sonrasında Kaydet düğmesine 

tıklandığında, barkod adı tanımlama işlemi gerçekleştirilmiş durumdadır. 

2 numaralı alanda, barkod parametreleri listelenir. Barkod numarası, bağlantı portu ve port 

bilgileri de bu alanda görüntülenir.  

3 numaralı alanda tasarım detayları alanı görüntülenmektedir.  

 

 



BÖLÜM. 2 – ĐŞLEMLER
Laboratuvar Bilgi Yönetim Sisteminin 

laboratuvarda çalışılan tüm işlemlere ilişkin

sonucun onaylanması ve sonuç vermeye 

formlar bulunmaktadır. 

Đşlemler menüsü kendi içerisinde 

     

Şekil 

 

 

Đşlemler menüsünde kullanıcılar sadece yetkilendirildikleri 

ulaşabilmekte ve yetkili oldukları 

 

 

 

Otomatik  
Sonuç İptali

Tahlil Adı 
Değiştirme

Dış 
Laboratuvar 

Test 
Gönderme

Kontrol ve 
Kalibrasyon 
Düşümleri

ĐŞLEMLER MENÜSÜ 
Yönetim Sisteminin ikinci menüsü Đşlemler menüsüdür. Đşlemler menüsünde;

aboratuvarda çalışılan tüm işlemlere ilişkin; numune kabul aşamasından, test üzerinde çalışılması, 

onaylanması ve sonuç vermeye kadar yapılan tüm işlemlerin gerçekleştrilmesini sağlayan 

kendi içerisinde Şekil 48.’de görüntülendiği gibi 9 formdan oluşmaktadır.

Şekil 48. Đşlemler Menüsü Form Hiyerarşisi 

kullanıcılar sadece yetkilendirildikleri işlemlerin ilgili olduğu formlara 

yetkili oldukları laboratuvar gruplarında işlem yapabilmektedir

İŞLEMLER ALT 
MENÜLERİ

İstem Kabul

Numune 
Alma

Numune 
Kabul

Çıkan Sonuç 
Onaylama

Seçimli Test 
Sonuç Girişi

Otomatik  
Sonuç İptali
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Đşlemler menüsünde; 

, test üzerinde çalışılması, 

kadar yapılan tüm işlemlerin gerçekleştrilmesini sağlayan 

formdan oluşmaktadır. 

 

ilgili olduğu formlara 

ar gruplarında işlem yapabilmektedirler.  

Numune 
Kabul

Çıkan Sonuç 



 

Laboratuvarda işlem basamakları Ş

yapılan istemin, laboratuvar tarafından Đstem Kabul formunda kabul işlemi gerçekleştirilir. Kabul 

edilen istemin bir sonraki aşaması Numune Alma işlemidir. Sonraki işlem

kontrol edilerek laboratuvar tarafından 

edilen testin sonuçları kontrol edilerek

 

Şimdi Đşlemler menüsünde bulunan formların işleyişini inceleyelim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

•Đstem Laboratuvar 
tarafından kabul 
edilir.

Đstem Kabul

•Numune alma işlemi 
gerçekleştirilir.

Şekil 49. Laboratuvar Đşlemleri Süreci 

aboratuvarda işlem basamakları Şekil 49.’da görüntülendiği gibidir. Öncelikle

laboratuvar tarafından Đstem Kabul formunda kabul işlemi gerçekleştirilir. Kabul 

edilen istemin bir sonraki aşaması Numune Alma işlemidir. Sonraki işlem, 

laboratuvar tarafından kabul edilmesi aşamasıdır. Son olarak

edilen testin sonuçları kontrol edilerek, çıkan sonuca onay verme işlemi gerçekleştirilir.

Şimdi Đşlemler menüsünde bulunan formların işleyişini inceleyelim: 

 

Numune alma işlemi 
gerçekleştirilir.

Numune Alma

•Alınan numuneler 
kontrol edilerek 
kabul edilir.

Numune Kabul
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görüntülendiği gibidir. Öncelikle; HBYS tarafından 

laboratuvar tarafından Đstem Kabul formunda kabul işlemi gerçekleştirilir. Kabul 

 alınan numunenin 

olarak, numunesi kabul 

çıkan sonuca onay verme işlemi gerçekleştirilir. 

•Test sonuçları 
kontrol edilerek 
onaylanır.

Çıkan Sonuç 
Onaylama
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1) Đstem Kabul 

Đşlemler menüsünün ilk formu Đstem Kabul formudur. Đstem Kabul formu; Hasta Takip sisteminde 

hasta için laboratuvardan tetkik istendiğinde; bu tetkiklerin laboratuvar tarafından kabul edilmesi, 

barkod numarasının basılması ve numunelerin etiketlendirilmesi için kullanılmaktadır. Laboratuvar 

hasta tetkik işlemlerinde ilk adım, istemin kabul edilmesi aşamasıdır. 

 

 

Şekil 50. Đstem Kabul Formu 

Şekil 50.’de görüntülenen Đstem Kabul formunda ; 

1 numaralı alanda, sorgulanacak hastaya ait kriter alanı bulunmaktadır. Đstem No ve Barkod No 

bazında istem sorgulandığında tek kayıt gelmektedir. TC kimlik numarası ya da dosya numarası 

bazında sorgulama yapıldığında ise hastaya ait tüm istemler görüntülenir. Tarih belirtilerek sadece 

o güne ait istemler sorgulanabilmektedir.                                 

2 numaralı alanda, sorgu kriterine ait sonuçların bölüm isimleri listelenmektedir.  

3 numaralı alanda, girilen kriterlere ait hasta istemleri listelenmektedir.  

4 numaralı alanda, seçilen istemin test detayları görüntülenmektedir. Bu alanda test grupları 

laboratuvardaki tanımlamalara göre gruplandırılarak listelenmektedir. Görüntülenen listede barkod 

numarası bulunan testlerin, laboratuvar tarafından daha önce kabul edildiği anlaşılmaktadır. 

Barkod numarası yoksa test henüz kabul edilmemiş durumdadır. 

5 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır. Bu düğmeler, yetki bazında kullanıcıya aktif 

sunulmaktadır. Şimdi bu işlem düğmelerinin kullanım amaçlarını inceliyelim:  
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Barkod Bilgisi düğmesi; 

Seçilen isteme tekrar barkod yazdırmak istendiğinde, Şekil 51.’de görüntülenen barkod yazdır 

ekranı kullanılmaktadır. Barkod yazdır ekran üzerinde, isteme ait barkod numaraları ve barkod 

tüpleri görüntülenmektedir. Đstenilen tüp barkodları bu alandan tekrar yazdırılabilir.  

 

                         Şekil 51. Barkod Yazdır Ekranı 

Ekranın sağ tarafında barkod çeşitleri listelenmektedir. Randevu barkodu, istem evrağı(hasta 

dosyasına yapıştırmak için), sıra numarası ya da tümünün seçilerek yazdırılması sağlanmaktadır.  

 

Sıra Numarası düğmesi; 

Kan alma işlemlerinde, hastaya işlem numarası vermek için kullanılmaktadır. Sistem tarafından 

otomatik sıralı numara verildiği gibi, özel durumlarda manuel olarak da sıra numarası 

verilebilmektedir.  

 

Đstem Sil düğmesi; 

Yetkiye bağlı olarak çalışan bir 

düğmedir. Yetkisi bulunan 

kullanıcılarda aktif olarak görüntülenir. 

Herhangi bir yanlışlık durumunda, 

istemin sadece laboratuvar tarafından 

silinmesini sağlar. Đstem sil işleminin 

gerçekleştirilebilmesi için, hizmete 

ilişkin bir işlemin yapılmamış olması 

gerekmektedir. Test için herhangi bir 

işlem yapıldıysa silme işlemi 

gerçekleştirilemez. Silme işlemi 

gerçekleştirilirken silme nedeni 

yazılmalıdır.  

 

                       Şekil 52. Đstem Silme Ekranı 

  

Dikkat: Barkod Yazdırma 

Barkod yazdırma işlemi için 

istemin öncelikle kabul 

edilmiş olması gerekmektedir. 
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Đstem Bilgisi düğmesi; 

Đstem bilgisi ekranı ile hastanın istemi ile ilgili detaylara ulaşılmaktadır.  

 

     

                      Şekil 53. Đstem Bilgileri Ekranı 

Şekil 53.’de görüntülenen Đstem Bilgileri ekranında;  

1 numaralı alanda, hastanın özlük bilgileri görüntülenmektedir. 

2 numaralı alanda, hastanın istem bilgileri yer alır. 

3 numaralı alanda, hastanın istem kabul bilgilerine ilişkin hangi tarihte, hangi kullanıcı tarafından 

kabul edildiği bilgileri görüntülenir. 

4 numaralı alanda, hastanın numune kabul formunda yapılan işlemlerinin detayları 

görüntülenmektedir.  

5 numaralı alanda ise, hasta takip sisteminden girilen tanı kodları görüntülenmektedir.  

 

 

Randevu Bilgisi düğmesi; 

Đsteme ait testlerin randevu bilgisine ulaşmak için kullanılmaktadır. 
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Đstem Listesi düğmesi; 

Kullanıcının kabul ettiği son 50 istem bu alanda listelenmektedir. Đsteme çift tıklayarak istemin 

görüntülenmesi sağlanabilmektedir. 

 

Bölüm Güncelle düğmesi; 

Bölüm alanını yenilemek (refresh) için kullanılmaktadır. 

 

Ayarlar düğmesi; 

Đstem Kabul formundaki ayarları gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. 

 

Şekil 54. Ayarlar Ekranı 

Şekil 54.’de görüntülenen Ayarlar Ekranında; 

Kayıtta Otomatik Barkod Yazdır: Đstem laboratuvara kaydedilirken bu seçenek işaretliyse, kayıt 

anında otomatik barkod yazdırılmaktadır. 

Đstem Kabul Edilmişse Uyarı Ver: Seçenek işaretli olduğu durumlarda; Đstem daha önce kullanıcı 

tarafından kabul edildiyse, ekranda istem seçildiğinde uyarı mesajı görüntülenir. 

Kayıtta Otomatik Randevu Bilgilerini Yazdır: Seçenek işaretli olduğunda, tahlil sonuçlarının ne 

zaman çıkacağı bilgisi otomatik olarak kayıt anında yazdırılır. Randevu Bilgilerini Gönder 

alanından, yazdırma işleminin yazıcıya mı yoksa ekrana mı 

gönderileceği belirlenmektedir. 

Đstem Kabul Test Durumu: Açılır listeden sorgu sonucunda 

görüntülenecek testleri seçme işlemi gerçekleştirilir. 

Test Uyarı Kriteri: Uyarı mesajlarının istem no ya da barkod 

no bazında görüntülenmesini sağlar. 

Đpucu: Test Uyarı Mesajı 

Test Uyarı kriterinde; Test 

Uyarı mesajları formunda 

tanımlanmış ve “Đstem Kabul 

formunda görüntülensin” 

şeklinde kayıt edilen mesajlar 

görüntülenmektedir.   
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Bilgi Menüleri Göster: Seçenek işaretli olduğunda, işlem düğmeleri üzerine fare ile gelindiğinde, 

bilgi açıklamalarının görüntülenmesini sağlar. 

Kabulden Sonra Bilgileri Temizle: Đstem kabul işleminden sonra tüm alanların temizlenmesini 

sağlar. 

 

Şekil 55. Barkod Ayarı Alanı 

Şekil 55.’de görüntülenen 6 numaralı alanda bulunan Çoğaltılacak Barkod kutusu, barkod bilgisi 

düğmesine alternatif olarak hazırlanmıştır. Barkod numarası bu alana yazılarak, tekrar yazdırılması 

sağlanmaktadır.  

 

ĐSTEM KABUL ĐŞLEM BASAMAKLARI; 

Hasta sorgulama işlemi sonrasında görüntülenen istemlerden, kabul edilmek istenen istemi seçme 

işlemi gerçekleştirilir. Test isimlerinin listelendiği alandan kabul edilecek testler işaretli 

gelmektedir. Kabul edilmek istenmeyen testlerin işaretleri bu alandan kaldırılır. Seçimler sonrası 

Kabul Et düğmesine tıklandığında istemi kabul etme işlemi gerçekleştirilmiş olur. 
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2) Numune Alma 

Đşlemler menüsünün ikinci formu Numune Alma formudur.Đstem kabul aşamasından sonraki 

aşama, numune alma işlemidir. Hastanın kabul edilmiş istemlerinden numune alma işlemi 

gerçekleştirilirken bu form kullanılmaktadır. Bu form sayesinde; numune alım işlemi sonrasında 

hangi numunelerin, hangi tarih ve saatte, hangi kullanıcı tarafından alındığı takip edilir.  

 

 

Şekil 56. Numune Alma Formu 

  

Şekil 56.’da görüntülenen Numune Alma formunda;  

1 numaralı alanda, hastanın barkod numarası girilerek hastanın özlük bilgilerinin görüntülenmesi 

sağlanır. 

2 numaralı alanda, kabul şekli kriterleri görüntülenmektedir. Bu alandan Gruba ya da tüpe göre 

kabul kriterleri seçilir. Otomatik olarak Kabul Edilecek Test Tüpleri alanında, kullanıcının 

yetkisinde bulunan test tüpleri listelenmektedir. Bu tüpte bulunan testlerin işaretli olması ile; 

hasta hesabında seçili olan tüpe ait test varsa onların görüntülenmesi ve otomatik olarak seçili 

gelmesi sağlanmaktadır. 

3 numaralı alanda, Otomatik Kabul Et seçeneği aktif olduğunda kabul et düğmesine tıklamaya 

gerek kalmadan, barkod numarası girildiğinde testler otomatik olarak kabul edilir.  

Đşlem Yapılan Numuneler Hariç seçeneğinin aktif olduğu durumlarda ise; daha önce sonuç 

onaylama formunda işlem yapılmış olan numunelerin ekrana getirilmesi önlenmektedir. 
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4 numaralı alanda, isteme ait test isimleri listelenmektedir. Bu alanda numunesi alınan testlerin 

seçimi yapılır. 

5 numaralı alanda, listede bulunan testlere ait renklerin açıklamaları ve renk bazında toplam test  

sayıları görüntülenmektedir. 

6 numaralı alanda, istemin hesabında başka barkod numarası varsa listelenir. 

7 numaralı alanda, isteme ait barkod tüp/grup isimleri yer alır. Grup/tüp adı işaretlendiğinde o 

grub/tüpe ait testlerin otomatik olarak seçimi sağlanır. 

 

Kabul Etme Đşlemi; 

Testler 4 numaralı alandan seçilerek Kabul Et düğmesine tıklandığında, numune alma işlemi 

gerçekleştirilmiş olur.  

 

Numune Reddetme Đşlemi; 

Testler seçilerek reddet düğmesine tıklandığında, reddetme nedeni girilerek, numune almayı iptal 

etme işlemi gerçekleştirilebilmektedir. 
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3)  Numune Kabul 

Đşlemler menüsünün üçüncü formu Numune Kabul formudur. Numune alma sonrasındaki aşama 

numunenin kabul edilmesi aşamasıdır. Numune kabul formu ile; laboratuvar kullanıcısı tarafından 

alınan numunenin laboratuvara kabul edilme işlemi gerçekleştirilmektedir. Hastadan alınan 

numunelerin laboratuvara düzgün bir şekilde gelip gelmediğini kontrol etmek amaçlı 

kullanılmaktadır. Form sayesinde hangi tarih ve saatte, hangi numunelerin, hangi kullanıcı 

tarafından kabul edildiği kayıt altına alınmaktır. 

 

 

Şekil 57. Numune Kabul Formu 

Şekil 57.’de görüntülenen Numune Kabul formunda;  

1 numaralı alanda, hastanın barkod numarası girilerek, hastanın özlük bilgilerinin görüntülenmesi 

sağlanır. 

2 numaralı alanda, kabul şekli kriterleri görüntülenmektedir. 

Bu alandan Gruba ya da tüpe göre kabul kriterleri seçilir. 

Otomatik olarak Kabul Edilecek Test Tüpleri alanında, 

kullanıcının yetkisinde bulunan test tüpleri listelenmektedir. Bu 

tüpte bulunan testlerin işaretli olması ile; hasta hesabında 

seçili olan tüpe ait test varsa onların görüntülenmesi ve 

otomatik olarak seçili gelmesi sağlanmaktadır. 

Đpucu: Gruba Ait Testleri 
Seçme 

Grup bazında testleri kabul 

etmek için; listeden ilgili 

grup/tüp ismi seçildiğinde, o 

gruba ait tüm testlerin seçimi 

sağlanmaktadır. 
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3 numaralı alanda, Otomatik Kabul Et seçeneği aktif olduğunda, kabul et düğmesine tıklamaya 

gerek kalmadan, barkod numarası girildiğinde testler otomatik olarak kabul edilir. Đşlem Yapılan 

Numuneler Hariç seçeneğinin aktif olduğu durumlarda ise; daha önce sonuç onaylama formunda  

yapılmış olan numunelerin ekrana getirilmesi önlenmektedir. Numune Almadan Geçenler 

seçeneğinin aktif olması, sadece numune almadan geçen testlerin görüntülenmesini sağlar. 

Otomatik Barkod Yaz düğmesinin aktif olması ise; kabul et düğmesine tıklandığında otomatik 

olarak barkod yazılmasını sağlamaktadır. 

4 numaralı alanda, isteme ait test isimleri listelenmektedir. Bu alanda numunesi alınan testlerin 

seçimi yapılır. 

5 numaralı alanda, listede bulunan testlere ait renklerin açıklamaları ve renk bazında toplam test  

sayıları görüntülenmektedir. 

6 numaralı alanda, istemin başka barkod numarası varsa listelenir. 

7 numaralı alanda, isteme ait barkod tüp/grup isimleri yer alır. Grup/tüp adı işaretlendiğinde o 

grup/tüpe ait testlerin otomatik olarak seçimi sağlanır. 

 

Kabul Etme Đşlemi; 

Test 4 numaralı alandan seçilerek Kabul Et düğmesine tıklandığında, numune kabul işlemi 

gerçekleştirilmiş olur.  

 

Numune Reddetme Đşlemi; 

Testler seçilerek Reddet düğmesine tıklandığında, reddetme nedeni girilerek, numuneyi iptal 

etme işlemi gerçekleştirilmektedir. 
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4) Çıkan Sonuç Onaylama 

Đşlemler menüsünün dördüncü formu Çıkan Sonuç Onaylama formudur. Sonuçların girilmesi, 

kontrolü, onaylanması ve gerekli durumlarda sonucun reddedilmesi için kullanılmaktadır. Çıkan 

sonuç onaylama formu 3 ekrandan oluşmaktadır. Bunlar; sorgu sayfası, normal sonuç onay 

sayfası ve mikrobiyolojik sonuç onay sayfasıdır. Sonuç onay formu, yetki dahilinde çalışmaktadır. 

Bu forma sadece yetkisi olan kullanıcılar erişebilmekte ve sadece yetkileri dahilinde bulunan 

laboratuvar / cihaz / test bazında işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. 

 

Şekil 58. Çıkan Sonuç Onaylama 

Şekil 58.’de görüntülenen Çıkan Sonuç Onaylama formunda;  

1 numaralı alanda, durum, tarih ve saat kriterleri bulunmaktadır. Test Grupları ya da cihaz 

bazında sorgulama işlemi gerçekleştirilebilmektedir. 

2 numaralı alanda, renk durum listesi yeralmaktadır.  

Bekleyenler: Etiketi bastırılmış, üzerinde henüz işlem yapılmamış, geçerli olmayan ve reddedilmiş 

istem testlerinin listelenmesini sağlar.  

Kesinleştirilecekler: Sonucu cihazdan gelmiş, laborant onayı bekleyen istem testlerinin 

görüntülenmesini sağlamaktadır.  

Onaylanacaklar: Sonucu cihazdan gelmiş, laborant tarafından onaylanmış, uzman hekim 

tarafından onay bekleyen istem testlerinin, görüntülenmesini sağlar. 

Tamamlanmışlar: Laboratuvardaki işlemlerinin sonlandığı ve hastaya verilmek üzere hazır olan 

istem testlerinin listelenmesini sağlamaktadır. 
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Testler, belirtilen bu dört duruma göre çalışmaktadır. 

3 numaralı alanda, sorgu kriterleri yer almaktadır. Đlgili alanlardan kriter seçimleri 

gerçekleştirilmektedir. Numune durumu alanı; numune kabul ve numune alma formundan geçen 

hastaların testlerini görüntülenmesi için kullanılmaktadır. Đstenilen durumlarda, arama yapılacak 

yer ve arama metni girilerek de (hasta adı soyadı/barkod numarası / istem numarası) sorgulama 

yapılabilmektedir. 

Alınan numuneler alanında, hastadan alınan numuneler gösterilmektedir. 

4 numaralı alanda, hasta listesi görüntülenmektedir. Hasta ismine tıklandığında ise; 5 numaralı 

alanda seçilen hastanın hesabında bulunan testler listelenir. Renk anlamları, 2 numaralı alanda 

bulunan renk durumları ile bağlantılıdır. Testler, grup mantığında görüntülenir. Alt bölümde ise, 

listede bulunan toplam grup ve test sayıları hakkında bilgi veren alan bulunmaktadır. Test bilgi 

alanında “Test = 4/24”   ifadesi, işaret öncesi sayı; onaylanan test sayısını, işaret sonrası sayı ise; 

toplam test sayısını vermektedir. 

 

Çıkan sonuç onaylama formunda; Normal Testler ve Mikrobiyolojik Testler olmak üzere iki farklı 

test durumu vardır. 4 numaralı alanda bulunan hasta ismine çift tıklandığında, normal test 

sonuçlarının görüntülendiği form ekrana gelmektedir. Mikrobiyolojik Testler, 5 numaralı alanda 

görüntülenmekte ve test isimlerinin başında “ ” simgesi yardımı ile ayırt edilmektedir. Pencere 

simgesine tıklandığında ise, mikrobiyolojik sonuçların ekranda görüntülenmesi sağlanmaktadır.  

 

 

Şekil 59. Mikrobiyolojik Testler 

 

Ek Not düğmesi: Hastanın test gruplarına ilişkin ek not yazılmasını sağlamaktadır. Hasta ismine 

tıklandığında düğmenin  şeklinde görüntülenmesi, hastaya daha önce 

tanımlanmış bir ek notun bulunduğunu ifade etmektedir. 

 

Ek not ekranında, işlem yapılan form ile ilgili not girilebilmekte, diğer formlara (Đstem Kabul, 

Numune Alma, Numune Kabul) bağlı olan ek notlar ise görüntülenebilmektedir. Bu ekran, tüm 

sistemde tek bir ekrana bağlı olarak görüntülenmekte ve kaydı tutulmaktadır. 
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Şekil 60. Eknot Ekranı 

 

Şekil 60.’da görüntülenen Ek Not ekranında; 

 1 numaralı alanda, form isimleri listesi yer almaktadır. Test Grubu seçeneği aktifken, çıkan 

sonuç onaylamaya not tanımlama işlemi gerçekleştirilir. Diğer formalara ait notlar ise, seçilerek 

görüntülenebilmektedir.  

2 numaralı alanda, isteme ait test grupları listelenmektedir. 

3 numaralı alandan hazır değer seçerek, ek not tanımlama işlemi gerçekleştirilir.  

 

Đstem Bilgileri düğmesi: Hastanın istem kayıt bilgilerinin görüntülenmesini sağlar. Düğme diğer 

formlarda bulunan istem bilgileri ile aynı mantıkta çalışmaktadır. (Bknz: Đstem Kabul Formu / 

Đstem Bilgileri Düğmesi) 

Liste Yazdır düğmesi: Hasta listesini yazdırmak için kullanılmaktadır. 

Yazdır düğmesi: Hastanın sonucu onaylanan yazdırılabilecek sonuçlarını yazdırmak için kullanılır. 

 

Formun genel yapısını gördük. Şimdi Normal Sonuç ve Mikrobiyolojik Sonuç Onay işlemlerinin 

nasıl gerçekleştirildiğini inceleyelim. 
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a) Normal Sonuç Onay Formu 

Normal Sonuç Onay ekranı; hastaya ait normal test sonuçlarının görüntülendiği, sonuçların 

girildiği, onaylandığı ve kabul edildiği formdur.  

 

 

Şekil 61. Normal Sonuç Onay Formu 

Şekil 61.’de görüntülenen Normal Sonuç Onay formunda;  

1 numaralı alanda, hastanın örnek numarası, hasta bilgileri, istem yapılan servis ve doktor adı 

bilgileri yer almaktadır. Örnek No alanı manuel olarak da girilebilmektedir. Alanda bulunan “Y” 

harfi; yaşı, “G” ise; yeni doğanlar için günü temsil etmektedir. 

2 numaralı alanda, hastaya ait testler görüntülenmektedir. Alandaki satır renk kodlarının 

açıklamaları, bilgi düğmesinde yer almaktadır. Listede en sağdaki sütundan başlayarak; çalışma 

sayısı, seçme kutusu, test rapor adı, sonuç, birim, durum, referans aralığı, alt limit, üst limit, 

açıklama, durum işaretleri, işlem yapılan tarih bilgisi, onay yapan kullanıcı bilgisi, pozisyon bilgisi, 

cihaz adı alanları görüntülenir. Hastaya ait testler, numune kabul/ numune alma formların 

geçtiyse, bu alanlar + şeklinde görüntülenmektedir.  

Sonuç alanına manuel olarak bilgi girilebilmektedir. Cihaz entegrasyonu mevcutsa, cihazdan gelen 

sonuçlar otomatik olarak görüntülenir.  

3 numaralı alanda, hastaya girilen tanı kodları listelenir. 

4 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır. Sağ/Sol ok tuşları önceki ve sonraki 

hastalara geçiş işlemini sağlamaktadır. 
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Sistem çift aşamalı onaya izin vermektedir. 

1) Laborant Onayı 

2) Uzman Doktor Onayı 

Bu aşamalar, yetkilendirmeye bağlı çalışmaktadır. Yetkiye bağlı olarak laborant sadece kaydetme 

işlemi yapabildiği gibi, direkt onay verme işlemini de gerçekleştirebilmektedir. 

Đki aşamalı onay durumlarında; cihazdan gelen sonuç, işlemi yapan kullanıcı tarafından kontrol 

edilir, kesinleştirilir ve kesinleştirilen sonuç, uzman tarafından tekrar kontrol edilerek onay verme 

işlemi gerçekleştirilir. 

Onay yapacak kullanıcının isteğine göre 

kesinleştirilmiş testlere onay verilebildiği gibi 

kesinleştirme işlemi gerçekleştirilmeden de onay 

verme işlemi gerçekleştirilebilmektedir.   

 

Onayla Düğmesi: 

Sonuçları girilmiş ve kontrol edilmiş testleri seçme işlemi sonrasında Onayla düğmesine 

tıklandığında, onay verme işlemi gerçekleştirilmiş durumdadır. Onaylanan testler ana formda 

“Tamamlanmış Testler” alanına düşmektedir. 

 

Kaydet Düğmesi: 

Alanlar üzerinde yapılan işlemlerin ardından, işlemlerin kayıt altına alınması için kullanılmaktadır. 

 

Kesinleştir Düğmesi: 

Çıkan sonuçlar kontrol edildikten sonra, sonuçların kesinleştirilmesi işlemi için kullanılmaktadır. 

Kesinleştirilmiş testler, onaylanacak testler alanına düşmektedir.  

 

Reddet Düğmesi: 

Sonucu çıkan testlerde, gerekli durumlarda seçilen testin tekrar çalışılmak üzere reddedilme işlemi 

için kullanılmaktadır. Onaylanan testlerin reddedilebildiği gibi, yetkilendirmeye bağlı olarak, 

testlerde işlem yapılması (reddetme, değiştirme) engellenebilmektedir. 

Reddetme işleminde; yetkiye göre reddetme nedeni girilme işlemi zorunlu hale getirilebildiği gibi, 

kullanıcının isteğine de bırakılabilmektedir. 

Yazdır Düğmesi: 

Hasta sonuçlarını yazdırmak için kullanılmaktadır. 

 

Dikkat: Onay Verme 

Sonucu girilmemiş bir teste 

onay verme işlemi yapılamaz. 



Ek Not düğmesi: 

 Hastanın test gruplarına ilişkin ek

 

Eski Sonuçlar Düğmesi:  

Hastanın, sistemde kayıtlı bulunan eski sonuçlarını görüntülemek için kullanılmaktadır.

Şekil 62.’de görüntülenen Hastaya Ait Eski Sonuçlar

1 numaralı alanda, sonuç durum kriterleri görüntülenir.

2 Numaralı alanda, işlem durum kriterleri listelenmektedir. Alandan istenilen seçenek tıklanarak 

seçili hale getirilir. Açılır listede ise sıralama kriterleri bulunmaktadır.

3 numaralı alanda, hastanın işlemlerine ait tüm barkodlar listelenmektedir. 

4 numaralı alanda sorgu sonucu görüntülenir.

 

Eski sonuçlar formuna bu şekilde ulaşılabildiği gibi

sonuç onaylama formu üzerinde

alanında Fare ile sağ tuşa tıklayarak

görüntülenen menüden, “Tek Test Eski Sonuçları Göster”

seçeneğine tıklayarak da ulaşılabilmektedir. 

sadece seçilen teste ait eski sonuçlar 

 

Hastanın test gruplarına ilişkin ek not yazılmasını sağlamaktadır. (Bknz: Çıkan Sonuç Onaylama)

sistemde kayıtlı bulunan eski sonuçlarını görüntülemek için kullanılmaktadır.

Şekil 62. Hastaya Ait Eski Sonuçlar 

Hastaya Ait Eski Sonuçlar formunda; 

sonuç durum kriterleri görüntülenir. 

işlem durum kriterleri listelenmektedir. Alandan istenilen seçenek tıklanarak 

seçili hale getirilir. Açılır listede ise sıralama kriterleri bulunmaktadır. 

işlemlerine ait tüm barkodlar listelenmektedir.  

alanda sorgu sonucu görüntülenir. 

Eski sonuçlar formuna bu şekilde ulaşılabildiği gibi, normal 

sonuç onaylama formu üzerinde, 2 numaralı hasta isimleri 

alanında Fare ile sağ tuşa tıklayarak, Şekil 63.’de 

“Tek Test Eski Sonuçları Göster” 

ulaşılabilmektedir. Bu menüden 

sadece seçilen teste ait eski sonuçlar  görüntülenmektedir.  

 

Şekil 63. Sonuç Onaylama Đşlem Menüsü
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(Bknz: Çıkan Sonuç Onaylama) 

sistemde kayıtlı bulunan eski sonuçlarını görüntülemek için kullanılmaktadır. 

 

işlem durum kriterleri listelenmektedir. Alandan istenilen seçenek tıklanarak 

Sonuç Onaylama Đşlem Menüsü 



Tümünü Seç seçeneği; tüm listenin 

sağlar. 

Tek Parametre Eski Sonuçları Göster seçeneği

sağlar. 

Tek Parametre Sonuç Grafik seçeneği

Tekrar Eden Sonuç Kontrol seçeneği

o teste ilişkin birden fazla sonuç gelebilmektedir. Kullanıcı bu kontrol ile fazla olan sonuçları silme 

işlemini gerçekleştirir. 

 

Đstem Bilgileri düğmesi: 

 Hastanın istem kayıt bilgilerinin görüntülenmesini sağlar. Düğme

bilgileri ile aynı mantıkta çalışmaktadır. 

 

Bilgi Düğmesi: 

Şekil 64.’de görüntülenen bilgi ekra

simge anlamları ve 3 numaralı 

 

Durum simgelerinde görüntülenen 

olduğunu ifade etmektedir. Bu özel durum

parametre alanından tanımlanmaktadır. 

 

 

 

; tüm listenin seçilmesini, bırak ise; seçili alanların seçim işleminin iptalini 

Tek Parametre Eski Sonuçları Göster seçeneği; parametreye ilişkin testleri görüntülenmesini 

Tek Parametre Sonuç Grafik seçeneği; hastanın seçilen testine ilişkin grafiksel du

Tekrar Eden Sonuç Kontrol seçeneği; cihaz entegrasyonu olan testlerde, bazı durumlarda cihazdan 

o teste ilişkin birden fazla sonuç gelebilmektedir. Kullanıcı bu kontrol ile fazla olan sonuçları silme 

Hastanın istem kayıt bilgilerinin görüntülenmesini sağlar. Düğme, diğer formlarda bulunan istem 

bilgileri ile aynı mantıkta çalışmaktadır. (Bknz: Đstem Kabul Formu / Đstem Bilgileri Düğmesi

e görüntülenen bilgi ekranında, 1 numaralı alanda Renk tanımları, 

 alanda ise kısa yol tuşlarının açıklamaları görüntülenmektedir.

 

Şekil 64. Bilgi Ekranı 

Durum simgelerinde görüntülenen bilgi mevcut simgesi, o teste ilişkin özel bir tanımın var 

olduğunu ifade etmektedir. Bu özel durum, tahlil tanıtma formunda bulunan özel referanslar 

parametre alanından tanımlanmaktadır.  
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seçili alanların seçim işleminin iptalini 

; parametreye ilişkin testleri görüntülenmesini 

; hastanın seçilen testine ilişkin grafiksel durumunu gösterir. 

; cihaz entegrasyonu olan testlerde, bazı durumlarda cihazdan 

o teste ilişkin birden fazla sonuç gelebilmektedir. Kullanıcı bu kontrol ile fazla olan sonuçları silme 

diğer formlarda bulunan istem 

Bknz: Đstem Kabul Formu / Đstem Bilgileri Düğmesi) 

alanda Renk tanımları, 2 numaralı alanda 

görüntülenmektedir.  

simgesi, o teste ilişkin özel bir tanımın var 

tahlil tanıtma formunda bulunan özel referanslar 



Ayarlar Düğmesi: 

Formda işleyecek ayarları gerçekleştirmek için kullanılmak

Şekil 65.’de görüntülenen Ayarlar Ekranında

Formül Hesapla: Seçenek aktif olduğu durumlarda Tahlil Tanıtma 

ekranında tanımlanmış olan formülün, barkoda uygulanmasını 

sağlamaktadır. 

Onaylama Sonrası Diğer Hastaları Göster

durumlarda, onaylama sonrasında bir sonraki hastanın test bilgileri 

ekrana gelir. 

Sonuç Đhlal Kontrol: Teste ilişkin referanslarda yapılan ihlal tanımları 

varsa, kurala uyup uymadığının kontrolünün yapılmasını sağlar.

Check Grup Seç: Parametrik testlerde

anda seçilmesini sağlar. 

Kesinleştirilecekleri Otomatik Seç

kesinleştirme yapma imkanı sağlar.

Bilgi Menülerini Göster: Düğmeler üzerine 

sağlar. 

Ölçülebilir Limit Kontrolü: Sonucun, Tahlil Tanıtma formunda tanımlanan limit değerlerinde olup 

olmadığını kontrol eder. Uymadığı durumlarda sistem uyarı mesajı verir.

Ayarlar ekranında bulunan Varsayılan Cihaz A

çalışması durumunda, manuel olarak sonuç 

belirtme amacı ile kullanılmaktadır. 

Şekil 66.’da görüntülenen ekranda bulunan açılır listeden t

yapılabildiği gibi, Cihaz Seçimi

olduğu testlere cihaz ekleme işlemi gerçekleştirilebilmektedir. 

Şekil 

Formda işleyecek ayarları gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. 

Ayarlar Ekranında; 

ktif olduğu durumlarda Tahlil Tanıtma 

ekranında tanımlanmış olan formülün, barkoda uygulanmasını 

Onaylama Sonrası Diğer Hastaları Göster: Seçenek aktif olduğu 

onaylama sonrasında bir sonraki hastanın test bilgileri 

: Teste ilişkin referanslarda yapılan ihlal tanımları 

varsa, kurala uyup uymadığının kontrolünün yapılmasını sağlar. 

: Parametrik testlerde, teste ait parametrelerin aynı 

    Şekil 65

Kesinleştirilecekleri Otomatik Seç: Kesinleştirme işlemi aşamasında olan testleri seçmeden 

kesinleştirme yapma imkanı sağlar. 

: Düğmeler üzerine gelindiğinde, açıklama bilgilerinin görüntülenmesini 

: Sonucun, Tahlil Tanıtma formunda tanımlanan limit değerlerinde olup 

olmadığını kontrol eder. Uymadığı durumlarda sistem uyarı mesajı verir. 

arsayılan Cihaz Ayarları düğmesi, bir testin birden fazla cihazda 

manuel olarak sonuç girilirken, ilgili sonucun hangi cihazdan geldiğini 

belirtme amacı ile kullanılmaktadır.  

görüntülenen ekranda bulunan açılır listeden test için tek tek cihaz seçme işlemi 

 alanından cihaz seçme işlemi gerçekleştirilerek

ekleme işlemi gerçekleştirilebilmektedir.  

 

Şekil 66. Varsayılan Cihaz Ayarları Ekranı 
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5. Ayarlar Ekranı 

: Kesinleştirme işlemi aşamasında olan testleri seçmeden 

açıklama bilgilerinin görüntülenmesini 

: Sonucun, Tahlil Tanıtma formunda tanımlanan limit değerlerinde olup 

düğmesi, bir testin birden fazla cihazda 

ilgili sonucun hangi cihazdan geldiğini 

est için tek tek cihaz seçme işlemi 

alanından cihaz seçme işlemi gerçekleştirilerek de, cihazın tanımlı 
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b) Mikrobiyoloji Sonuç Onay Formu 

Mikrobiyoloji Sonuç Onay ekranı; hastaya ait mikrobiyoloji testlerini sonuçlandırma ve teşhis 

konulan bakteriye antibiyotik tanımlama işlemi için kullanılmaktadır. Mikrobiyoloji sonuçlarının; 

Çıkan Sonuç Onaylama Sorgu ekranında, test listesi alanından (5 numaralı alan) test adları 

başında “ ” simgesi olan testlere tıklayarak görüntülenmesi sağlanmaktadır. Mikrobiyoloji formu 

ile tek bir test üzerinde işlem yapılmaktadır. 

 

Şekil 67. Mikrobiyoloji Sonuç Onaylama Ekranı 

Şekil 67.’de görüntülenen Mikrobiyoloji Sonuç Onay formunda;  

1 numaralı alanda, barkod numarası, hastanın hesabında 

bulunan diğer mikrobiyoloji testleri ve örnek tipi bilgileri yer 

almaktadır. Hastanın birden fazla barkod numarası varsa, 

barkod no alanında listelenir. Numune Alma / Numune Kabul 

alanlarının “+” olması, hastaya ait testlerin, numune 

alma/numune kabul formlarından geldiğini ifade etmektedir.  

2 numaralı alanda, hastanın ad soyad, geldiği servis ve istem 

yapan doktorun bilgileri görüntülenir.  

3 numaralı alanda, bakteri listesi, antibiyotik listesi ve 

antibiyotik profilleri açılır listeleri bulunmaktadır. Testin durum aşaması da, renk açıklamaları ile 

bu alanda görüntülenir (Kesinleştirilecek, Onaylandı, Tamamlandı). Bu alan; bakteri üremesi olan 

bir numuneye, teşhis konulan bakteriyi tanımlama ve bakteriye uygulanabilecek antibiyotikleri 

seçerek ekleme işlemi için kullanılmaktadır. Antibiyotikler tek tek seçilebileceği gibi, tanımlanmış 

antibiyotik profillerden uygun olan profil seçilerek, ilgili tüm antibiyotikleri ekleme işlemi 

Bilgi: Mikrobiyolojik 
Testler 

Çıkan Sonuç Onaylama Sorgu 

formunda mikrobiyolojik 

testler, “ ” simgesi ile 

normal testlerden ayırt 

edilmektedir.   
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gerçekleştirilebilmektedir. Bu alanda kullanılan bakteri, 

antibiyotik ve antibiyotik profil tanımlamaları, Mikrobiyoloji 

Tanımları menüsünde bulunan formlar ile yapılmaktadır.  

4 numaralı alanda hazır değerler yer almaktadır. Seçilen 

hazır değere çift tıklayarak, 6 numaralı inceleme alanına 

eklenmesi sağlanır. Yeni bir hazır değer tanımlama işlemi; 

metin kutusuna hazır değer adı yazma işlemi sonrasında 

Ekle düğmesine tıklayarak gerçekleştirilmektedir. Eklenmiş 

bir hazır değeri silmek için ise; değeri seçme işlemi 

sonrasında Sil düğmesine tıklamak yeterlidir. 

5 numaralı alanda, hastanın hesabına eklenen bakteri ve antibiyotik listesi görüntülenmektedir. 3 

numaralı alandan seçilen bakteri ve antibiyotikler, bu alana eklenir. Bakteri işaretleme işlemi 

sonrasında; Kısıtlı Bildirim düğmesine tıklandığında, Kısıtlı Birim Tanımlama formunda 

tanımlanmış olan uygulanabilir en uygun antibiyotiklerin, sistem tarafından otomatik olarak 

işaretlenmesi sağlanmaktadır.  Bakteri ve uygulanabilir antibiyotik ekleme işlemi için; 

3 numaralı alanda, bakteri, antibiyotik, antibiyotik profili seçme işlemi sonrasında “ ” 

düğmesine tıklandığında seçilen tanımlamaların alana eklenmesi sağlanmaktadır.  

 Listede Antibiyotik/Bakteri Adı, Mikro organizma düzeyi(MIC), S,I,R duyarlılık değerleri ve koloni 

sayısı bilgileri yer almaktadır. MIC düzeyi sadece antibiyotiğe, Koloni sayısı ise bakteriye 

uygulanmaktadır.  Duyarlılık değerleri; 

S: Duyarlı,  

I : Orta duyarlı,  

R: Dirençli  

olarak ifade etmektedir. Bu seçenekler, bakterinin uygulanan antibiyotiğe olan duyarlılık 

derecesine uygun olarak seçilir.  

Eklenen antibiyotiği silmek için; liste başındaki boşluğa çift tıklamak yeterlidir. Bakteri Üremesi 

durumu ekleme işlemi de bu alan üzerinden gerçekleştirilir.  

6 numaralı alanda, Mikroskopik inceleme ve Makroskopik inceleme alanları yer almaktadır. Bu 

alan açıklama girme amaçlı kullanılmaktadır. 3 numaralı alanda, bakteri ve antibiyotik seçme 

işlemi sonrasıda  düğmesine tıklandığında, seçilen tanımlamaların alana eklenmesi 

sağlanmaktadır.  

7 numaralı alanda, isteme ait tanı kodları görüntülenmektedir. 

8 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer alır. Đşlem düğmeleri, normal sonuç onaylama formu ile 

aynı mantık üzerinden çalışmaktadır. (Bknz Normal Sonuç Onaylama Formu) 

9 numaralı alanda, yorum karakter kodları alanı yer almaktadır. Bu alan, mikroskopik ve 

makroskopik alanına hazır değer eklenirken, eklenen hazır değerden sonra eklenecek değerin nasıl 

sıralanacağını belirlemek için kullanılmaktadır.  

Đpucu: Bakteri, Antibiyotik, 
Antibiyotik Profili Seçme 

 Açılır liste üzerinde bulunan 

metin kutularına metin 

yazıldığında, yazılan harfe/metne 

uygun tanımlamalar 

listelenmektedir. Buda kullanıcıya 

listeden aranan tanımlamayı 

bulma kolaylığı sağlar. 
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5) Seçimli Test Sonuç Girişi 

Đşlemler menüsünün beşinci formu Seçimli Test Sonuç Girişi formudur. Çıkan Sonuç onaylama 

formuna alternatif olarak hazırlanmıştır. Seçimli Test Sonuç Girişi formu; kullanıcının manuel 

olarak çalışılmış testlerin sonuçlarını elle girmesi için kullanılmaktadır. Çıkan sonuç onaylama 

formundan farklı olarak; teste göre barkodlar sıralanmakta ve testlerde tek tarih üzerinden, gün 

bazında çalışılmaktadır.  

 

Şekil 68. Seçimli Test Sonuç Girişi  

Şekil 68.’de görüntülenen Seçimli Test Sonuç Girişi formunda;  

1 numaralı alanda, istem kabul tarih kriteri bulunmaktadır. Gün bazında işlem tarihinin 

belirlenmesini sağlar. 

2 numaralı alanda, grup kriterleri yer almaktadır. Đşlem yapılacak grubu seçme işlemi bu 

bölümden gerçekleştirilir. Seçilen teste göre grup/profil/cihaz isimleri açılır listede görüntülenir. 

Seçilen gruba ait testler ise, alt bölümde bulunan test listesi alanında görüntülenmektedir.  

3 numaralı alanda işlem kritlerleri bulunmaktadır. Sorguda çıkan işlemlere elle sonuç girme 

işlemi sonrasında Kaydet düğmesine tıklandığında, test için işlem durumu bu alandan belirlenir. 

Kesinleştir durumu aktifken Kaydet düğmesine tıklandığında, sonucu girilen testler kesinleşir ve 

test onaylanacaklar durumuna düşer. 

Onayla düğmesi aktif olduğu durumlarda ise, test onaylama işlemini gerçekleştirir ve test 

tamamlanmışlar grubunda yer alır.  
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Đki durumun da pasif olması durumunda sistemde test “kesinleştirilecekler” grubunda 

görüntülenir. 

4 numaralı alanda, sorgu sonucu test parametreleri görüntülenmektedir. Sonuç alanına elle 

sonuçları yazma işlemi gerçekleştirilir.  

2 numaralı alanda bulunan Profil Test Ayarları düğmesine tıklandığında, Şekil 69.’da 

görüntülenen Test Profil Ayarları formu ekrana gelmektedir. Test Profil tanımlama işlemi bu form 

üzerinden gerçekleştirilir. 

 

Şekil 69. Test Profil Tanıtma  

Test Profil Tanıtma formu; kullanıcıya sürekli kullandığı testleri bir profil adı altında gruplama 

imkanı sağlar. Tanıtılan profiller, kullanıcıya test bulma işleminde kolaylık sağlamaktadır.  

1 numaralı alanda, sisteme tanıtılmış profil isimleri görüntülenmektedir. 

2 numaralı alanda, laboratuvarda tanımlı olan test isimleri listelenmektedir. 

3 numaralı alanda, yeni bir profil ismi tanımlama işlemi gerçekleştirilir. 

4 numaralı alanda ise, seçilmiş olan profile eklenen testler listelenmektedir. 

 

Test Profil Tanıtma işlemi; profil adı seçme işlemi sonrasında, test grupları listesinden eklenecek 

testlerin sağ ok düğmesiyle Profil Testleri alanına geçişi sağlanarak, gerçekleştirilmektedir. Sol 

ok düğmesi, profile tanımlı testlerden seçili testi listeden çıkartmak için kullanılmaktadır. Đşlemler 

ardından Profil Testlerini Kaydet düğmesine tıklandığında, yapılan işlemler kayıt altına alınır. 
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6) Otomatik Sonuç Đptal  

Đşlemler menüsünün altıncı formu Otomatik Sonuç Đptal formudur. Otomatik Sonuç Đptal formu; 

onaylı ya da onaysız sonuçlarda, cihaz/kit problemlerinden kaynaklanan yanlış sonuç işlemlerinde, 

cihazdan gelen teste göre sonuçları toplu olarak reddetme işlemi için kullanılmaktadır.  

 

Şekil 70. Otomatik Sonuç Đptal  

Şekil 70.’de görüntülenen Otomatik Sonuç Đptal formunda;  

1 numaralı alanda tarih kriteri bulunmaktadır. Gün bazında işlem tarihinin belirlenmesini sağlar. 

2 numaralı alanda bulunan açılır listede cihaz isimleri görüntülenmektedir. Đlgili cihaz 

seçildiğinde, cihaza ait testler alt bölümde listelenir. Listeden sorgulamak istenen test seçilerek 

Sorgula düğmesi tıklandığında, ilgili testlere ait sonuçlar görüntülenir. 

 3 numaralı alanda, sonuç durum kriterleri yer almaktadır. Bu alanda bulunan seçeneklerle onaylı 

ya da onaysız cihaza ait seçilen test sonuçlarının görüntülenmesi sağlanır. 

4 numaralı alanda ise sorgu sonucu görüntülenmektedir. Sorgu sonucu kontrol etme işlemi 

sonrasında, reddetme nedeni ilgili alana yazılarak, Sonuçları Reddet düğmesi yardımı ile iptal 

işlemi gerçekleştirilir. 

  



7) Tahlil Adı Değiştirme

Đşlemler menüsünün yedinci formu 

sonuçlarına ulaşma işleminde, 

adında değişiklik yapmak istendiğinde

uygulanmalıdır. Değişikliğin cihazdaki tüm sonuçlara uygulanması bu form aracılığı ile 

gerçekleştirilir. 

Şekil 71.’de görüntülenen Tahlil Adı Değiştirme

1 numaralı alanda, cihaz isimleri açılır listesi bulunmaktadır. Cihaz seçildiğinde, cihaza ait testler 

alt bölümde listelenir. 

2 numaralı alan, test ve parametre adı değiştirmek için kullanılmaktadır. 

Test ismi değiştirilmek istendiğinde

getirilerek, 2 numaralı alanda bulunan 

Parametre adında değişiklik yapılmak istendiğinde ise

adı seçeneği aktif hale getirilerek, 

Đşlemler sonrasında Değiştir düğmesine tıklandığında, değişiklikler cihazda bulunan tüm tahlil 

isimlerine uygulanır.  

 

  

Tahlil Adı Değiştirme 

Đşlemler menüsünün yedinci formu Tahlil Adı Değiştirme formudur. Sistemde 

 test ve parametre adı önemlidir. Bir cihazdaki test/parametre 

adında değişiklik yapmak istendiğinde, bu değişiklik ilgili cihazdan gelen tüm testlere 

ğişikliğin cihazdaki tüm sonuçlara uygulanması bu form aracılığı ile 

Şekil 71. Tahlil Adı Değiştirme  

Tahlil Adı Değiştirme formunda;  

cihaz isimleri açılır listesi bulunmaktadır. Cihaz seçildiğinde, cihaza ait testler 

test ve parametre adı değiştirmek için kullanılmaktadır.  

Test ismi değiştirilmek istendiğinde; 3 numaralı alanda bulunan Test Adı 

alanda bulunan Yeni Test Adı kutusuna test ismi yazılır

Parametre adında değişiklik yapılmak istendiğinde ise; 3 numaralı alanda bulunan 

seçeneği aktif hale getirilerek, Yeni Parametre Adı kutusuna parametre adı yazılır.

düğmesine tıklandığında, değişiklikler cihazda bulunan tüm tahlil 
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Sistemde bulunan eski test 

test ve parametre adı önemlidir. Bir cihazdaki test/parametre 

ilgili cihazdan gelen tüm testlere 

ğişikliğin cihazdaki tüm sonuçlara uygulanması bu form aracılığı ile 

 

cihaz isimleri açılır listesi bulunmaktadır. Cihaz seçildiğinde, cihaza ait testler 

 seçeneği aktif hale 

yazılır. 

alanda bulunan Parametre 

a parametre adı yazılır. 

düğmesine tıklandığında, değişiklikler cihazda bulunan tüm tahlil 
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8) Dış Laboratuvar Test Gönderme 

Đşlemler menüsünün sekizinci formu Dış Laboratuvar Test Gönderme formudur. Kurum dışına 

giden numunelerin hangi tarihte, hangi kullanıcı tarafından, hangi laboratuvara gönderildiğini kayıt 

altına almak için kullanılmaktadır.  

 

 

Şekil 72. Dış Laboratuvar Test Gönderme  

Şekil 72.’de görüntülenen Dış Laboratuvar Test Gönderme formunda;  

1 numaralı alanda, barkod numarası alanı ve barkod numarası yazılan kişinin isim ve geldiği 

servis bilgileri bulunmaktadır. Dış laboratuvara test gönderme için, hasta barkod numarasının 

bilinmesi gerekmektedir.  

2 numaralı alanda sorgu kriterleri yer almaktadır. Dış Laboratuvarlar listesinde, dış laboratuvar 

cihazları listelenmektedir. Sadece Dış Laboratuvar Testleri seçeneği aktif olduğunda, barkoda 

ait diğer testler görüntülenmemektedir. Sonucu Çıkanlar Hariç seçeneği aktif olduğunda ise, 

sadece sonucu çıkmayan testlerin görüntülenmesi sağlanmaktadır. Sorgu türünden ilgili kriterin 

seçimi gerçekleştirilir. Renk bölümünde ise, durumlara ait test sayıları hakkında bilgi bölümü 

bulunmaktadır. 

3 numaralı alanda sorgu sonucu testler görüntülenir. Kırmızı renkte olan testler, laboratuvara 

gönderilebilecek testler olarak ifade edilmektedir. Buradan ilgili testlerin seçimi gerçekleştirildikten 

sonra Kaydet düğmesine tıklandığında, testleri dış laboratuvara gönderme işlemi gerçekleştirilir.  

Yetki dahilinde gönderilen testlerin iptal işlemi gerçekleştirilebilmektedir. 
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9) Kontrol ve Kalibrasyon Düşümleri 

Đşlemler menüsünün son formu Kontrol ve Kalibrasyon Düşümleri formudur. Laboratuvara tanımlı 

cihazlarda, kontrol test sayı ve kalibrasyon test sayılarını belirlemek için kullanılmaktadır. Kontrol 

ve kalibrasyon düşümleri formu kullanıcıya; Kontrol ve kalibrasyon ile ilgili düşümlerde sorgulama 

yapma, testlerin kontrol ve kalibrasyon sayılarını sisteme girme imkanını sağlamaktadır. 

 

Şekil 73. Kontrol ve Kalibrasyon Düşümleri  

Şekil 73.’de görüntülenen Kontrol ve Kalibrasyon Düşümleri formunda;  

1 numaralı alanda, cihaz isimleri açılır listesi bulunmaktadır. Cihaz seçildiğinde, cihaza ait testler 

alt bölümde listelenir. 

2 numaralı alan, belirtilen tarih ve sorgu kriterleri bazında sorgulama yapmak için 

kullanılmaktadır. Sorgu Türü listesi yardımı ile Kontrol, Kalibrasyon ve Zayi adetlerine 

ulaşılabilmektedir. 

3 numaralı alanda ise, teste ait tarih, saat ve kayıt türünü seçerek, kalibrasyon / kontrol / zayi 

sayılarını sisteme tanımlama işlemi gerçekleştirilir. Cihaz ve test seçimi sonrasında Testleri Getir 

düğmesine tıklandığında, ilgili test listede görüntülenmektedir. Seçilen kayıt türüne tanımlanacak 

sayı; alanda bulunan Adet kutusuna yazılmaktadır. Đşlemler sonrası Kaydet düğmesine 

tıklandığında, sayı girme işlemi gerçekleştirilmiş durumdadır.  



BÖLÜM.3 – RAPORLAR
 

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sisteminin 

sisteme girilen ve üzerinde çalışılan tüm testlerin

ulaşılmaktadır. Raporlar menüsü 

 

               

 

 
 

Şimdi bu formların neler olduğunu inceliyelim

 
 
 
 
 
 
 
 

Referans 
Aralığı Dışı 
Sonuçlar

Test 
Adetleri ve 
Ortalama 
Değerleri

Dış 
Laboratuvar 

Testleri 

RAPORLAR 

Yönetim Sisteminin üçüncü menüsü Raporlar menüsüdür

irilen ve üzerinde çalışılan tüm testlerin, belirtilen kriterlerde raporlarına

menüsü Şekil 74.’de görüntülendiği gibi 9 formdan oluşmaktadır. 

Şekil 74. Raporlar Menüsü Hiyerarşisi 

formların neler olduğunu inceliyelim: 

RAPORLAR 
MENÜSÜ 

FORMLARI

Laboratuvar 
Sonuç 
Verme

Çalışma 
Listesi 

Raporu

Sonuçlar

Tahlil 
Listesi

Tekrar 
Çalışılacak 

Testler

Test 
Verimlilik  

Hesabı

Dış 
Laboratuvar 

Testleri 
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menüsüdür. Laboratuvarda 

raporlarına bu bölümden 

formdan oluşmaktadır.  

 

Hastaya 
Ait 

Sonuçlar

Tahlil 
Listesi
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1) Laboratuvar Sonuç Verme 
 

Raporlar menüsünün ilk formu Laboratuvar Sonuç Verme formudur. Laboratuvar Sonuç Verme 

formu; laboratuvarda çalışılan testlerin sonuçlarını, diğer birimler tarafından görüntülemek ve 

hastalara test sonuçlarını vermek için kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 75. Laboratuvar Sonuç Verme Formu 

 

Şekil 75.’de görüntülenen Laboratuvar Sonuç Verme formunda ; 

1 numaralı alanda, sisteme tanımlı olan laboratuvar isimleri listelenmektedir. Sisteme girerken 

hangi laboratuvar üzerinden bağlanıldıysa, bu alanda o laboratuvar ismi seçili olarak gelmektedir.  

2 numaralı alanda, zaman/tarih ve hasta bilgileri bazında sorgulama kriterleri listelenmektedir. 

Tarih bazında sorgulama tek başına yapılabildiği gibi, hasta ismi, hasta numarası ya da bölüm 

seçilerek de yapılabilmektedir. Barkod numarası, başvuru numarası ve istem numarası tek bir 

değer olduğu için bu alanlar bazında sorgulama yapılmak istendiğinde, tarih aralığı 

seçilememektedir.  

“Yazdırılan Sonuçları Yazdırma” seçeneği aktif olduğu durumlarda, daha önce sonucu alınmış 

testlerin görüntülenmesi önlenmektedir. “Grupta Tanımlanmayan Sonuç Varsa Uyar” seçeneği 
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aktif olduğu durumlarda ise, sonucu çıkmış testlerin yanında aynı grupta onaylanmayan testler 

bulunuyorsa uyarı mesajı görüntülenmektedir. 

3 numaralı bölümde, sonucu bulunan hasta isimleri listelenmektedir. Sonuca tıklandığında, 

sonuçla ilgili test detayları 4 numaralı alanda listelenir.  

5 numaralı bölümde, listelenen test ile ilgili test grup sayısı, test sayısı ve test durumu ile ilgili 

bilgiler yer almaktadır. Test sayısı “2/1” şeklinde gösterilmektedir. Bu ifade şekli; 2 testten 1 

tanesinin sonuçlandığı anlamına gelmektedir. 

6 numaralı bölümde, seçilen sonuçla ilgili test grupları listelenir.  

7 numaralı alanda, test sonucunu yazdırma seçenekleri yer almaktadır. Yazdırma kriterlerinde 

Barkod bazında ya da Đstem bazında yazdırma seçenekleri bulunmaktadır. Bir istemin birden 

fazla barkod numarası bulunabilir. Đstem numarası seçildiğinde, isteme ait tüm barkodlar 

yazdırılmaktadır. Yazdırma yeri olarak sonuç ister ekrana, istendiği durumda ise yazıcı yardımı ile 

kağıt ortamında alınabilmektedir. 

2) Çalışma Listesi Raporu 

Raporlar menüsünün ikinci formu Çalışma Listesi Raporu formudur. Çalışma Listesi Raporu formu; 

Kişinin kendi yetkisi dahilindeki laboratuvar tarafından çalışılan testleri, hasta bazında 

görüntüleme işlemi için kullanılır. 

 

Şekil 76. Çalışma Listesi Raporu Formu 
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Şekil 76.’da görüntülenen Çalışma Listesi Raporu formunda ; 

1 numaralı alanda, Grup, Cihaz ve Profil kriterleri seçme alanı bulunmaktadır. Bu alanda, rapor 

alınmak istenen tür seçimi yapılır. Seçilen türe göre açılır listede türe ait grup / cihaz / Profil 

isimleri listelenmektedir. Açılır listeye ait test isimleri listede görüntülenir. Tüm testleri seçmek için 

“+” düğmesine, seçili test isimlerin temizlenmesi için ise; “–“ düğmesine tıklamak yeterlidir.  

2 numaralı alanda, tarih ve saat kriterleri listelenmektedir. Kısa Adı Kullan kutusu aktif hale 

getirildiğinde, sorgulama işleminde uzun test isimleri yerine kısa adı görüntülenir. 

3 numaralı alanda, sorguda görüntülenmeyecek testlerin seçilme işlemi gerçekleştirilmektedir. 

Sonucu çıkan testler, cihaza yüklenmiş testler ve numune kabulden geçen testlerin istenildiği 

durumlarda sorguda çıkması, bu bölümden seçilerek engellenmektedir.  

4 numaralı alan sorgu sonucunun görüntülendiği alandır. 

 

3) Hastaya Ait Sonuçlar 

Raporlar menüsünün üçüncü formu Hastaya Ait Sonuçlar formudur. Hastaya Ait Sonuçlar formu; 

Hastanın dosya numarası bazında, tüm tahlil sonuçlarını almak için kullanılmaktadır.  

 

 

Şekil 77. Hastaya Ait Sonuçlar Formu 

Şekil 77.’de görüntülenen Hastaya Ait  Sonuçlar formunda ; 
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1 numaralı alanda, dosya numarası alanı bulunmaktadır. Dosya numarası metin kutusuna 

numara yazma işlemi sonrasında klavyeden Giriş düğmesine tıklandığında, sistem tarafından 

bilgiler otomatik olarak gelmektedir. 

2 numaralı alanda, Test Grup Tür açılır listesi yer alır. Sonuç onaylama bölümünde “Normal” 

ve “Mikrobiyoloji” olmak üzere iki formatta test bulunmaktadır. Bu alandan uygun olan test grup 

türü seçilir. Tür seçilerek Bilgileri Getir düğmesine tıklandığında, hastaya ait barkodlar ve test 

grupları, 3 ve 4 numaralı alanlarda otomatik olarak görüntülenir. Bu alanda öncelikle hastaya ait 

barkod, sonrasında ise test grubu seçilir. Tüm listeyi seçmek için “+” düğmesine tıklamak 

yeterlidir.  

5 numaralı alanda test isimleri listelenmektedir. Test Bazında Sonuçlar kutusu aktif hale 

getirildiğinde; hastaya ait test grubu seçme işleminden sonra test isimleri bu alanda listelenir. 

Seçim işlemleri sonrasında Sorgula düğmesine tıklandığında, sonuç listesi 6 numaralı alanda 

görüntülenir. 

Hastanın test sonuçlarını grafik ortamında görüntülemek için, görüntülenmek istenen test adı 

seçilerek Grafik düğmesine tıklanır. 

 

Şekil 78. Parametre Sonuç Grafik Ekranı 

 

Şekil 78.’de görüntülenen Parametre Sonuç Grafik ekranında, kırmızı çerçeve ile belirtilen alanda 

“Barkoda Göre Sırala” ve “Tarihe Göre Sırala” olmak üzere grafik görüntüleme işlemi iki 

şekilde gerçekleştirilebilmektedir.  Açılır listeden uygun olan kriter seçilerek Uygula düğmesine 

tıklandığında, görüntüleme işlemi gerçekleştirilir. 
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4) Tahlil Listesi 

Raporlar menüsünün dördüncü formu Tahlil Listesi formudur. Tahlil Listesi Formu; seçilen 

laboratuvara tanımlı grup ya da cihaz bazında, test tanım ve detayları görüntülemek için 

kullanılmaktadır.  

 
 

 

Şekil 79. Tahlil Listesi 

 
 

Şekil 79.’da görüntülenen Tahlil Listesi formunda ; 

1 numaralı alanda, Grup ve Cihaz kriterleri seçme alanı bulunmaktadır. Bu alanda rapor alınmak 

istenen tür seçimi yapılır. Seçilen türe göre listede, türe ait grup / cihaz isimleri listelenmektedir.  

2 numaralı alanda, sistemde tanımlı bulunan laboratuvar isimleri listelenmektedir. 

3 numaralı alanda, sorguda görüntülenecek nitelik seçimi gerçekleştirilmektedir. Test tanımları 

seçili olduğu durumlarda; sorgu sonucunda test tanımları, test detayları seçili olduğu durumlarda 

ise; test detayları görüntülenmektedir. 

4 numaralı alanda, listeleme kriteri seçenekleri yer alır. Sorgu sonucunun; HIS koduna, test 

adına veya kritere göre listelenmesi sağlanmaktadır. 

5 numaralı alanda sorgu sonucu görüntülenmektedir. 
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5) Tekrar Çalışılacak Testler 

Raporlar menüsünün beşinci formu Tekrar Çalışılacak Testler formudur. Sonucu çıkan testte, onay 

verme işlemini gerçekleştiren kullanıcı tarafından hatalı sonuç görüldüğünde, test sonucunu 

reddetme işlemi gerçekleştirilmektedir. 

Tekrar Çalışılacak Testler Formu; laboratuvar tarafından bu testlerin görüntülenmesini 

sağlamaktadır. 

 

Şekil 80. Tekrar Çalışılacak Testler 

Şekil 80.’de görüntülenen Tekrar Çalışılacak Testler formunda ; 

1 numaralı alanda, tarih ve saat kriterleri listelenmektedir. Sorgu yapılacak tarih aralığı bu 

bölümden belirlenir.  

2 numaralı alanda, test grubu ya da cihaz bazında sorgulama yapma kriterleri bulunmaktadır. Bu 

alandan uygun olan seçenek seçili hale getirilir. Grup seçilerek, sorgulama yapılmak istendiğinde; 

açılır listede test grup isimleri, cihaz seçildiğinde ise; sisteme tanımlı cihaz isimleri 

görüntülenmektedir. “Çalışılanları Getirme” kutusu seçili hale getirildiğinde, çalışılmış testler 

sorgu sonucuna dahil edilmemektedir. 

3 numaralı alanda sorgu sonucu görüntülenmektedir. 
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6) Referans Aralığı Dışı Sonuçlar 

Raporlar menüsünün altıncı formu Referans Aralığı Dışı Sonuçlar formudur. Referans Aralığı Dışı 

Sonuçlar Formu; Grup veya cihaz bazındaki test sonuçlarında, referans aralığı dışında kalan 

hastaları ve hastaya ait testleri görüntülemek için kullanılır. 

 

 

Şekil 81. Referans Aralığı Dışı Sonuçlar 

Şekil 81.’de görüntülenen Referans Aralığı Dışı Sonuçlar formunda ; 

1 numaralı alanda, tarih ve saat kriterleri listelenmektedir. Sorgu yapılacak tarih aralığı bu 

bölümden belirlenir.  

2 numaralı alanda, Sorgu Tarih kriterleri listelenmektedir. Bu alanda “Kabul Tarihine Göre” 

veya “Onay Tarihine Göre” sorgulama yapma seçenekleri sunulmaktadır.  

3 numaralı alanda, Grup ve Cihaz kriterleri seçme alanı bulunmaktadır. Bu alanda rapor alınmak 

istenen tür seçimi yapılır. Seçilen türe göre listede, türe ait grup / cihaz isimleri listelenmektedir.  

4 numaralı alanda, sonuçları listeleme kriterleri yer almaktadır. Listeleme işlemi; referans 

aralığına ya da panik değerlere göre yapılabilmektedir. Bulunan Kayıt Sayısı alanında, sorguya 

ait toplam sayı görüntülenmektedir. 

5 numaralı alanda, yapılan rapor sonucu görüntülenmektedir. 
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7) Test Adetleri ve Ortalama Değerleri 

Raporlar menüsünün yedinci formu Test Adetleri ve Ortalama Değerleri formudur. Test Adetleri ve 

Ortalama Değerleri Formu; Grup veya cihaz bazındaki testlerin verilen tarih aralığında test adedi, 

minimum değeri / maksimum ve ortalama değerlerini görüntülemek için kullanılmaktadır.  

 

Şekil 82. Test Adetleri ve Ortalama Değerleri 

Şekil 82.’de görüntülenen Test Adetleri ve Ortalama Değerleri formunda ; 

1 numaralı alanda, tarih ve saat kriterleri bulunmaktadır.  

2 numaralı alanda, Grup ve Cihaz kriter seçme alanı bulunmaktadır. Bu alanda rapor alınmak 

istenen tür seçimi yapılır. Seçilen türe göre listede, türe ait grup / cihaz isimleri listelenmektedir. 

Listeden klavyede CTRL basılı tutularak, fare ile tıklama işlemiyle birden çok test seçilebildiği gibi, 

“+” düğmesine tıklayarak da tüm testleri seçme işlemi gerçekleştirilebilmektedir.  

3 numaralı alanda ise, sorgu sonucu görüntülenmektedir. 
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8) Dış Laboratuvar Testleri 

Raporlar menüsünün sekizinci formu Dış Laboratuvar formudur. Laboratuvar dışında çalışacak 

testleri görüntülemek için kullanılmaktadır.  

 

 

Şekil 83. Dış Laboratuvar Testleri Formu 

Şekil 83.’de görüntülenen Dış Laboratuvar Testleri Formu formunda ; 

1 numaralı alanda, tarih ve saat kriterleri bulunmaktadır. Sonucu Çıkanlar Dahil seçeneği aktif 

olduğu durumlarda, sorgu sonucunda dış laboratuvarda çalışılmış ve sonucu girilmiş testlerde 

görüntülenmektedir. 

2 numaralı alanda, dış laboratuvara tanımlı cihazlar görüntülenmektedir. Listede ise seçilen 

cihaza ait testler görüntülenir. Listeden klavyede CTRL basılı tutularak, fare ile tıklama işelmiyle 

birden çok test seçilebildiği gibi, “+” düğmesine tıklayarak da tüm testleri seçme işlemi 

gerçekleştirilebilmektedir.  

3 numaralı alanda ise sorgu sonucu görüntülenmektedir. 
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9) Test Verimliliği Hesabı 

Raporlar menüsünün dokuzuncu formu Test Verimliliği Hesabı formudur. Test Verimliliği Hesabı 

Formu; laboratuvarda Grup veya cihaz bazında, iki tarih arasındaki çalışma verimliliğini 

görüntülemek için kullanılmaktadır. Matematiksel olarak; onaylı test sayısı + reddedilen test sayısı 

+ kalibrasyonda harcanan kit sayısına oranı, test verimlilik hesabı sonucunu vermektedir. 

  

 

Şekil 84.Test Verimlilik Hesabı 

Şekil 84.’de görüntülenen Test Verimlilik Hesabı formunda ; 

1 numaralı alanda, tarih ve saat kriterleri listelenmektedir. Sorgu yapılacak tarih aralığı bu 

bölümden belirlenir.  

2 numaralı alanda, Grup ve Cihaz kriterleri seçme alanı bulunmaktadır. Bu alanda rapor alınmak 

istenen tür seçimi yapılır. Seçilen türe göre listede türe ait grup / cihaz isimleri listelenmektedir.  

3 numaralı alanda, sorgu sonucunu görüntüleme kriterleri yer almaktadır. Aktif hale getirilen 

kriterlere ait verimlilik hesabı, sorgu sonucunda görüntülenir. 

4 numaralı alanda, yapılan sorgu sonucu görüntülenmektedir. 

 

 



BÖLÜM. 4 – SORGULAR
 

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sisteminin 

modül bazında sisteme girilen ve üzerinde çalışılan tüm testlerin

işlemi bu bölümden gerçekleştirilir. 

oluşmaktadır.  

 

 

            

 

 

Şimdi bu formların neler olduğunu incel

 

 

Açıklama 
Eknot 

Sorgulama

Laboratuvar 
Performansı 

SORGULAR MENÜSÜ 

Yönetim Sisteminin dördüncü menüsü Sorgular menüsüdür

modül bazında sisteme girilen ve üzerinde çalışılan tüm testlerin, belirtilen kriterlerde sorgula

işlemi bu bölümden gerçekleştirilir. Sorgular menüsü Şekil 85.’de görüntülendiği gibi 

Şekil 85.Sorgular Menüsü Formları 

Şimdi bu formların neler olduğunu inceleyelim: 

SORGULAR 
MENÜSÜ 

FORMLARI

Test Sonuç 
Sorgulama

Test Bazında 
İşlemler

Reddedilen 

Sonuçları

Tahlillerde 
Yapılan 

Düzeltmeler

Numune 
Sorgulama

Laboratuvar 
Performansı 
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menüsüdür. Laboratuvarda ve 

n kriterlerde sorgulama 

’de görüntülendiği gibi 7 formdan 

 

Test Bazında 
İşlemler

Reddedilen 
Test 

Sonuçları
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1) Test Sonuç Sorgulama 

Sorgular menüsünün ilk formu Test Sonuç Sorgulama formudur. Test Sonuç Sorgulama Formu; 

seçilen grup ya da cihaz bazında, belirtilen kriterlerde parametre seçim işlemi yaparak, test 

sonuçlarını görüntüleme işlemi için kullanılır. 

 

Şekil 86.Test Sonuç Sorgulama Formu 

Şekil 86.’da görüntülenen Test Sonuç Sorgulama formunda ; 

1 numaralı alanda, tarih ve saat kriterleri listelenmektedir. Sorgu yapılacak tarih aralığı bu 

bölümden belirlenir.  

2 numaralı alanda, sorgu durum kriterleri listelenmektedir. Bu alanda “Onaylı Sonuçlarda” 

veya “Onaysız Sonuçlarda” sorgulama yapma seçenekleri sunulmaktadır.  

3 numaralı alanda, grup ve cihaz kriterleri seçme alanı bulunmaktadır. Bu alanda, rapor alınmak 

istenen tür seçimi yapılır. Seçilen türe göre listede, türe ait grup / cihaz isimleri listelenmektedir.  

4 numaralı alanda, seçilen grup/cihaz ismine tanımlı olan grup/cihaz testleri listelenmektedir. 

5 numaralı alanda, seçilen teste ait parametreler görüntülenmektedir. Bu alanda, sorgulama 

yapılacak parametre seçim işlemi yapılarak, ok yardımı ile 6 numaralı alanda görüntülenen 

Sorgulanacak Parametreler alanına geçişi sağlanmaktadır. 

7 numaralı alanda yapılan sorgu sonucu görüntülenmektedir. 
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2) Test Bazında Đstemler 

Sorgular menüsünün ikinci formu Test Bazında Đstemler formudur. Test Bazında Đstemler Formu; 

hasta bilgi yönetim sistemi kodunu kullanarak, testin hangi hastalara istemi yapıldığını 

görüntüleme işlemi için kullanılmaktadır.  

 

Şekil 87.Test Bazında Đşlemler Formu 

Şekil 87.’de görüntülenen Test Bazında Đstemler formunda; 

1 numaralı alanda, tarih ve saat kriterleri listelenmektedir. Sorgu yapılacak tarih aralığı bu 

bölümden belirlenir.  

2 numaralı alanda, Sorgulama Tarihi kriterleri listelenmektedir. Bu alanda “Đstem Tarihine 

Göre” veya “Kabul Tarihine Göre” sorgulama yapma seçenekleri sunulmaktadır.  

3 numaralı alana, istemleri görüntülenmek istenen testin HBYS Numarası yazılmaktadır.  

HBYS No Bilinmediği durumlarda ise; imleç HBYS No kutusundayken, klavyeden F2 Fonksiyon 

düğmesine tıklanır. Bu işlem sonrasında ekrana, Şekil 88.’de görüntülenen “HBYS Kod Yardımı” 

ekranı gelmektedir. 
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Şekil 88.Hbys Kod Yardım Ekranı 

 

HBYS nosu bulma işlemi bu ekran üzerinden gerçekleştirilir. Hbys Kodu alanına hatırlanan kodun 

tamamı ya da sonunda “*” işareti olacak şekilde bir kısmı ya da Test Adı kutusuna test adının bir 

kısmı (insülin testi için “insü*”) yazılarak, yazılan karakterlere ait tüm testlerin görüntülenmesi 

sağlanır. Teste ait hiçbir bilgi hatırlanmadığı durumlarda, Ara düğmesine tıklayarak, tüm kodların 

listelenmesi sağlanmaktadır.  

4 numaralı alanda yapılan sorgu sonucu görüntülenmektedir. 
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3) Reddedilen Test Sonuçları 

Sorgular menüsünün üçüncü formu Reddedilen Test Sonuçları formudur. Reddedilen Test 

Sonuçları Formu; Reddedilen test parametrelerinin sonuçlarını görüntülemek için kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 89.Reddedilen Test Sonuçları 

Şekil 89.’da görüntülenen Reddedilen Test Sonuçları formunda ; 

1 numaralı alanda, tarih ve saat kriterleri listelenmektedir. Sorgu yapılacak tarih aralığı bu 

bölümden belirlenir.  

2 numaralı alanda, Sorgu durum kriterleri listelenmektedir. Bu alanda “Onaylı 

Sonuçlarda”/“Onaysız Sonuçlarda” , “Reddedilen” veya “Değiştirilen” testlerde sorgulama 

seçenekleri sunulmaktadır.  

3 numaralı alanda, grup ve cihaz kriterleri seçme alanı bulunmaktadır. Bu alanda sorgu yapılmak 

istenen tür seçimi yapılır. Seçilen türe göre listede, türe ait grup / cihaz isimleri listelenmektedir.  

4 numaralı alanda, seçilen grup/cihaz ismine tanımlı olan grup/cihaz testleri listelenmektedir. 

5 numaralı alanda, seçilen teste ait parametreler görüntülenmektedir. Bu alanda sorgulama 

yapılacak parametre seçim işlemi yapılarak, ok yardımı ile 6 numaralı alanda görüntülenen 

Sorgulanacak Parametreler alanına geçişi sağlanmaktadır. 

7numaralı alanda yapılan sorgu sonucu görüntülenmektedir. 
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4) Tahlillerde Yapılan Düzeltmeler 

Sorgular menüsünün dördüncü formu Tahlillerde Yapılan Düzeltmeler formudur. Tahlillerde Yapılan 

Düzeltmeler Formu; Kullanıcı bazında yapılan red ve değişiklik işlemlerini görüntülemek için 

kullanılmaktadır. Düzeltmeler “Onaysız Sonuçlarda Yapılan Değişiklikler”, “Onaylı 

Sonuçlarda Yapılan Değişiklikler”, “Onaysız Sonuçlarda Reddedilenler” ve “Onaylı 

Sonuçlarda Reddedilenler” isimleri altında gruplanarak görüntülenmektedir. 

 

 

Şekil 90.Tahlillerde Yapılan Düzeltmeler 

Şekil 90.’da görüntülenen Tahlillerde Yapılan Düzeltmeler formunda ; 

1 numaralı alanda, tarih ve saat kriterleri listelenmektedir. Sorgu yapılacak tarih aralığı bu 

bölümden belirlenir.  

2 numaralı alanda, sisteme tanımlı Kullanıcı Đsimleri açılır listesi bulunmaktadır. Değişiklikleri 

görüntülenecek kullanıcı seçimi bu alandan gerçekleştirilir. 

 3, 4, 5 ve 6 numaralı alanlarda, gruplar bazında seçilen kullanıcıya ait sorgu sonuçları 

görüntülenmektedir.  
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5) Numune Sorgulama 

Sorgular menüsünün beşinci formu Numune Sorgulama formudur. Numune Sorgulama Formu; 

Kullanıcı ya da Barkod numarası bazında, seçilen sorgu türüne tanımlı testleri ve testlerin kabul 

tarihini görüntüleme işlemi için kullanılmaktadır. 

 

Şekil 91.Numune Sorgulama 

Şekil 91.’de görüntülenen Numune Sorgulama formunda ; 

1 numaralı alanda, tarih ve saat kriterleri listelenmektedir. Sorgu yapılacak tarih aralığı bu 

bölümden belirlenir.  

2 numaralı alanda, sisteme tanımlı Kullanıcı Đsimleri açılır listesi bulunmaktadır. Sorgulama 

işlemi barkod no ya da kullanıcı bazında gerçekleştirilmektedir. Barkod bazında sorgu yapılmak 

istendiğinde; kutu seçilir ve barkod numarası yazılarak sorgulama işlemi gerçekleştirilir. Kullanıcı 

bazında sorgulama yapılmak istendiğinde ise; açılır listeden ilgili kullanıcının seçimi yapılır. 

3 numaralı alanda, Form Türü ve Numune Durumu seçim işlemleri gerçekleştirilmektedir. 

Form Türü açılır listesinde “Numune Alma” ve “Numune Kabul” kriterleri bulunmaktadır. 

Numune Durumu açılır listesinde ise, “Tüm Numuneler”, “Kabul Edilen Numuneler” ve 

“Reddedilen Numuneler” bazında sorgulama işlemi gerçekleştirilebilmektedir.  

4 numaralı alanda, grup ve tüp kriterleri seçme alanı bulunmaktadır. Bu alanda sorgu yapılmak 

istenen tür seçimi yapılır. Seçilen türe göre listede türe ait grup / tüp isimleri listelenmektedir.  

5 numaralı alanda sorgunun nasıl görüntüleneceği kriterleri belirlenmektedir. 

6 numaralı alanda yapılan sorgu sonucu görüntülenmektedir. 
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6) Açıklama – Eknot Sorgulama 

Sorgular menüsünün altıncı formu Açıklama – Eknot Sorgulama formudur. Sonuç onaylama 

formunda, kullanıcının sisteme girmiş olduğu açıklama ve ek notları görüntülemek için 

kullanılmaktadır.  

 

 

Şekil 92.Açıklama – Eknot Sorgulama Formu 

Şekil 92.’de görüntülenen Açıklama – Eknot Sorgulama formunda ; 

1 numaralı alanda, tarih, saat ve sorgu tarihi kriterleri listelenmektedir. Sorgu yapılacak tarih 

aralığı bu bölümden belirlenir.  

2 numaralı alanda, açıklama ya da notla ilgili arama yapılacak kriterleri belirleme seçenekleri 

bulunmaktadır. Aranacak Đfade alanına ifadenin tamamı ya da bir kısmını yazma işlemi 

sonrasında, Arama Kriterleri arasından yazılan ifadeye bağlı konum seçilmektedir (yazılan ifade 

ile başlayanlar / yazılan ifade ile bitenler.vs.). Sorgulanacak Alan durumundan aranacak 

ifadenin özelliği seçilir. (açıklama, not, durum, sonuç). Test Grupları alanından, ifadenin hangi 

test grubunda aranacağı, Grup Testleri alanından ise; ifadenin hangi testte aranacağı 

belirlenmektedir.  

3 numaralı alanda sorgu sonucu görüntülenir. 
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7) Laboratuvar Performansı 

Sorgular menüsünün yedinci formu Laboratuvar Performansı formudur. Laboratuvar Performansı  

Formu; seçilen kriterler bazında test sayısı ve kriterler arasında yapılan işlemlerin zaman 

aralıklarını görüntülemek için kullanılmaktadır. (Đstem tarihi ve saati kaçta yapılmış?, Ne zaman 

kabul edilmiş?, Teste onay ne zaman verilmiş? vb.). 

 

Şekil 93.Laboratuvar Performansı 

Şekil 93.’de görüntülenen Laboratuvar Performansı formunda ; 

1 numaralı alanda, tarih ve saat kriterleri listelenmektedir. 

Sorgu yapılacak tarih aralığı bu bölümden belirlenir.  

2 numaralı alanda, Test Grupları açılır listesi 

bulunmaktadır. Buradan seçilen test grubuna ait parametreler 

listede görüntülenir. Parametre üzerine tıklayarak seçim 

işlemi gerçekleştirilir. “+/-” düğmelerinde “+” işareti ile tüm 

parametrelerin seçim işlemi , “-” işareti ile ise; seçilmiş tüm 

parametrelerin seçim işleminin iptal edilmesi sağlanmaktadır.  

3 numaralı alanda, sorgu işlem kriterleri yer almaktadır. 

Laboratuvar performansı görüntülenmek istenen işlem türleri 

bu alandan seçilir. 

4 numaralı alanda, işlem bazında toplam işlem test sayıları görüntülenmektedir. Yapılan işlem 

zaman aralıklarını görüntülemek için, görüntülenmek istenen test adına bu bölümden tıklanır. 

 Zaman aralıkları dökümü 5 numaralı alanda görüntülenmektedir.  

Đpucu: Test Seçme 

Test seçme işlemi 

gerçekleştirilirken, klavyeden 

Ctrl düğmesine basılı 

tutularak, listeden birden 

fazla test seçim işlemi 

gerçekleştirilebilmektedir. 



BÖLÜM. 5 – ANALĐZLER MENÜSÜ
 

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sisteminin 

modül bazında sisteme girilen ve üzerinde çalışılan tüm testlerin

sayılarına bu bölümden ulaşılmaktadır. 

oluşmaktadır.  

 

                 

 

 

Şimdi bu formların neler olduğunu incel

 

 

 

 

Doktor 
Bazında Test 

Sayıları

Kullanıcı İşlem 
Analizi

NALĐZLER MENÜSÜ 

Yönetim Sisteminin beşinci menüsü Analizler menüsüdür.

modül bazında sisteme girilen ve üzerinde çalışılan tüm testlerin, belirtilen kriterlerde toplam işlem 

sayılarına bu bölümden ulaşılmaktadır. Analizler menüsü Şekil 94.’de görüntülendiği gibi

Şekil 94. Analizler Menüsü Hiyerarşisi 

formların neler olduğunu inceleyelim: 

ANALİZLER 
MENÜSÜ 

FORMLARI

Aylık ve Yıllık 
Test Sayıları

Test Sayıları

Bölüm 
Bazında Hasta 

Sayısı

Bölüm 
Bazında Test  

Sayıları

Bazında Test 

Kullanıcı İşlem 
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. Laboratuvarda ve 

belirtilen kriterlerde toplam işlem 

’de görüntülendiği gibi formdan 

 

Test Sayıları

Bölüm 
Bazında Hasta 

Sayısı
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1)  Aylık ve Yıllık Test Sayıları  

Analizler menüsünün ilk formu Aylık ve Yıllık Test Sayıları formudur. Aylık - Yıllık Test Sayıları 

formu; belirtilen tarih aralıklarında ve belirtilen kriterlerde girilen testleri sayı bazında görüntüleme 

işlemi için kullanılır.  

 

Şekil 95.Aylık ve Yıllık Test Sayıları Formu 

Şekil 95.’de görüntülenen Aylık ve Yıllık Test Sayıları formunda ; 

1 numaralı alanda, zaman kriterleri listelenmektedir. Ay bazında sorgulama yapılmak 

istendiğinde Aylık kriteri, yıl bazında sorgulama yapılmak istendiğinde ise Yıllık kriteri seçilerek 

istenen zaman dilimi açılır listeden seçilmektedir. 

2 numaralı alanda Analiz Tarih Kriterleri listelenmektedir. Bu alanda “Đstem Tarihine Göre”, 

“Kabul Tarihine Göre” ve “Onay Tarihine Göre” sorgulama yapma seçenekleri sunulmaktadır.  

3 numaralı alanda, grup / cihaz bazında sorgulama yapma kriterleri bulunmaktadır. Bu alandan 

uygun olan seçenek seçili hale getirilir. 

4 numaralı alanda seçilen sorgu kriterine göre Grup / Cihaz isimleri listelenmektedir. 

5 numaralı alanda “Reddedilmiş Testler Dahil” seçeneği aktif olduğunda, sorguda belirtilen 

kriterlere uyan reddedilmiş testler varsa, sorgu sonucunda görüntülenmektedir. Pasif olduğunda 

ise, kritere uyan test olsa bile reddedilmiş durumda olan testler görüntülenemez. 

6 numaralı alanda yapılan sorgu listesi görüntülenmektedir. 
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2) Test Sayıları 

Analizler menüsünün ikinci formu Test Sayıları formudur. Test Sayıları formu; belirtilen tarih ve 

saat aralıklarında, belirtilen bölüm ve  seçilen testleri, sayı bazında görüntüleme işlemi için 

kullanılır.  

 

Şekil 96.Test Sayıları Formu 

Şekil 96.’da görüntülenen Test Sayıları formunda ; 

1 numaralı alanda, tarih ve saat kriterleri listelenmektedir.  

2 numaralı alanda, test grubu ya da cihaz bazında sorgulama yapma kriterleri bulunmaktadır. Bu 

alandan uygun olan seçenek seçili hale getirilir. 

3 numaralı alanda, seçilen sorgu kriterine göre, grup isimleri ya da cihaz seçildiğinde cihaz 

isimleri listelenmektedir. 

4 numaralı alanda, seçilen gruba / cihaza ait test isimlerinin listelendiği alandır. 

5 numaralı alanda, bölüm / klinik isimleri listelenmektedir. 

6 numaralı alanda, Analiz Tarih kriterleri listelenmektedir. Bu alanda “Đstem Tarihine Göre”, 

“Kabul Tarihine Göre” ve “Onay Tarihine Göre” sorgulama seçenekleri sunulmaktadır.  



7 numaralı alanda, Sonuç Çıktısı

sorgulama işlemi gerçekleştirilir. 

kutusu aktif hale getirildiğinde

getirmemektedir.  

8 numaralı alan yapılan analiz 

3) Bölüm Bazında Hasta Sayısı

Analizler menüsünün üçüncü  formu Bölüm Bazında Hasta Sayısı formudur. 

Sayısı formu; Seçilen tarih kriterlerinde

görüntüleme işlemi için kullanılır.  

Şekil 

Şekil 97.’de görüntülenen Bölüm Bazında Hasta Sayısı

1 numaralı alanda, tarih ve saat kriterleri listelenmektedir. 

2 numaralı alanda, Bölümler

olarak istenilen bölümün seçimi gerçekleştirilir.

3 numaralı alanda, seçilen klinik ya

Sonuç Çıktısı kriterleri yer alır. Đstenilen kriterler seçili hale getirilerek

sorgulama işlemi gerçekleştirilir. Bu bölümde görüntülenen “Toplamı Sıfır O

kutusu aktif hale getirildiğinde, analiz toplam sonucu sıfır olan kayıtları analiz

 sonucunun listelendiği alandır. 

Bölüm Bazında Hasta Sayısı 

Analizler menüsünün üçüncü  formu Bölüm Bazında Hasta Sayısı formudur. Bölüm Bazında Hasta 

Sayısı formu; Seçilen tarih kriterlerinde, seçilen bölüm bazında  girilen hastaların sayılarını 

görüntüleme işlemi için kullanılır.   

Şekil 97.Bölüm Bazında Hasta Sayıları Formu 

Bölüm Bazında Hasta Sayısı formunda ; 

tarih ve saat kriterleri listelenmektedir.  

Bölümler açılır listesi bulunmaktadır. Bu alanda Poliklinikler ve Klinikler 

olarak istenilen bölümün seçimi gerçekleştirilir. 

seçilen klinik ya da polikliniklere ait bölüm isimleri listelenmektedir.
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kriterleri yer alır. Đstenilen kriterler seçili hale getirilerek, 

Olanları Getirme” 

analiz sonucu listeye 

Bölüm Bazında Hasta 

girilen hastaların sayılarını 

 

açılır listesi bulunmaktadır. Bu alanda Poliklinikler ve Klinikler 

isimleri listelenmektedir. 
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4 numaralı alanda  bulunan Sadece Sonucu Olan Bölümler kutusu aktif hale getirildiğinde 

sonucu olmayan bölümler listede görüntülenmemektedir. Pasif olduğunda ise kriter değerlerine 

uyan tüm bölümler sorgu sonucunda görüntülenir. 

5 numaralı alanda, Sorgu Tarihi kriterleri listelenmektedir. Bu alanda “Đstem Tarihine Göre” 

ya da “Kabul Tarihine Göre” sorgulama seçenekleri sunulmaktadır.  

6 numaralı alanda, sayı bazında analiz sonucu listelenir. Çıkan listeden bölüm istem detayı 

görüntülemek için; istenen bölüme çift tıklandığında sayı detayı, 7 numaralı istem detayları 

alanında görüntülenir. 

Đstenilen istemin test detaylarına ulaşmak için; hasta ismine çift tıklayarak, Şekil 98.’de 

görüntülenen istem test detayları ekranından bilgilere ulaşım sağlanır.  

 

 

Şekil 98.Đstem Test Detayları Ekranı 
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4) Bölüm Bazında Test Sayısı 

Analizler menüsünün dördüncü formu Bölüm Bazında Test Sayısı formudur. Bölüm Bazında Test 

Sayısı formu; Seçilen tarih kriterlerinde, seçilen bölüm bazında  girilen testlerin sayılarını 

görüntüleme işlemi için kullanılır. 

 

 

Şekil 99.Bölüm Bazında Test Sayısı Formu 

 

Şekil 99.’da görüntülenen Bölüm Bazında Test Sayısı formunda ; 

1 numaralı alanda, tarih ve saat kriterleri listelenmektedir.  

2 numaralı alanda, Bölümler açılır listesi ve seçilen klinik ya da polikliniklere ait bölüm isimleri 

listelenmektedir. Bu alanda Poliklinikler ve Klinikler olarak istenilen bölümün seçimi gerçekleştirilir. 

3 numaralı alanda, durum kriterleri bulunmaktadır. “Kabul Edilen” ya da “Onaylanan Testler” 

bazında sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir. “Toplamı Sıfır Olan Bölümleri Getirme” kutusu 

aktif hale getirildiğinde, belirtilen kriterlere uyan ve sonucu sıfır olan bölümler analize dahil 

edilmemektedir. Aynı şekilde “Toplamı Sıfır Olan Testleri Getirme” kutusuda toplamı sıfır olan 

testlerin analiz sonucuna dahil edilmemesini sağlar.  
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4 numaralı alanda, Sorgu Tarihi Kriterleri listelenmektedir. Bu alanda “Đstem Tarihine Göre” 

ya da  “Kabul Tarihine Göre” sorgulama seçenekleri sunulmaktadır.  

5 numaralı alanda, sayı bazında analiz sonucu listelenir. Çıkan listeden bölüm test detayı 

görüntülemek için; istenen bölüme çift tıklandığında sayı detayı, 6 numaralı bölüm test detayları 

alanında görüntülenir. 

Đstenilen testin barkod detaylarına ulaşmak için; test ismine çift tıklayarak, Şekil 100.’de 

görüntülenen test barkod detayları ekranından bilgilere ulaşım sağlanır.  

 

 

 

 

Şekil 100.Test Barkod Detayları Ekranı 
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5) Doktor Bazında Test Sayısı 

Analizler menüsünün beşinci formu Doktor Bazında Test Sayısı formudur. Doktor Bazında Test 

Sayısı formu; seçilen tarih kriterlerinde, seçilen doktor bazında girilen testlerin sayılarını 

görüntüleme işlemi için kullanılır.  

 

Şekil 101.Bölüm Bazında Test Sayısı Formu 

 

Şekil 101.’de görüntülenen Bölüm Bazında Test Sayısı formunda ; 

1 numaralı alanda, tarih ve saat kriterleri listelenmektedir.  

2 numaralı alanda, sisteme tanımlı olan doktor isimleri listelenmektedir. 

3 numaralı alanda, durum kriterleri bulunmaktadır. “Kabul Edilen” ya da “Onaylanan Testler” 

bazında sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir. “Toplamı Sıfır Olan Doktorları Getirme” kutusu 

aktif hale getirildiğinde, belirtilen kriterlere uyan ve sonucu sıfır olan doktorlar analize dahil 

edilmemektedir. Aynı şekilde “Toplamı Sıfır Olan Testleri Getirme” kutusuda, toplamı sıfır olan 

testlerin analiz listesinde görüntülenmesini engellemektedir.  

4 numaralı alanda, Sorgu Tarihi Kriterleri listelenmektedir. Bu alanda “Đstem Tarihine Göre” 

ya da  “Kabul Tarihine Göre” sorgulama seçenekleri sunulmaktadır.  
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5 numaralı alanda, sayı bazında analiz sonucu listelenir. Çıkan listeden doktor test detayı 

görüntülemek için, istenen doktora çift tıklandığında sayı detayı, 6 numaralı doktor test detayları 

alanında görüntülenir. 

Đstenilen testin barkod detaylarına ulaşmak için, doktor ismine çift tıklayarak, Şekil 102.’de 

görüntülenen test barkod detayları ekranından bilgilere ulaşım sağlanır.  

 

 

Şekil 102.Test Barkod Detayları Ekranı 
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6) Kullanıcı Đşlem Analizi 

Analizler menüsünün altıncı formu Kullanıcı Đşlem Analizi formudur. Kullanıcı Đşlem Analiz formu; 

Seçilen tarih ve işlem kriterlerinde, seçilen kullanıcı bazında yapılan işlem sayılarını görüntüleme 

işlemi için kullanılır.  

 

Şekil 103.Kullanıcı Đşlem Analizi Formu 

 

Şekil 103.’de görüntülenen Kullanıcı Đşlem Analizi formunda ; 

1 numaralı alanda, tarih ve saat kriterleri listelenmektedir.  

2 numaralı alanda, sisteme tanımlı olan kullanıcı isimleri listelenir. 

3 numaralı alanda, Analiz Kriterleri yer almaktadır. Kullanıcı bazında analiz yapma işlemi; 

Barkod ya da Test bazında gerçekleştirilmektedir. Bu alandan uygun olan kriter seçilir. 

4 numaralı alanda durum Analiz Çıktısı kriterleri bulunmaktadır. Kullanıcının “Kabul Ettiği 

Đstem” , “Aldığı Numune” , “Kabul Ettiği Numune” , “Kaydettiği Sonuç”, “Onayladığı 

Sonuç”, “Reddettiği Sonuç” işlemleri bazında sayı alma işlemi gerçekleştirilebilmektir. Bu 

alandan istenen kriterler seçilerek sorgulama işlemi yapılır. Analiz işlemi, analiz çıktısı grupları 

bazında listelenir.  

5 numaralı alanda, analiz çıktısı grupları bazında analiz sonucu listelenir. Çıkan listeden işlem  

detayı görüntülemek için, istenen analize çift tıklandığında sayı detayı, 6 numaralı işlem detayları 

alanında görüntülenir.  



BÖLÜM. 6 – KALĐTE KONTROL

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sisteminin 

lot / test formlarında tanımlanan testlere; manuel olarak kalite kontrol sonucu girme, sistemde 

bulunan kalite kontrol sonuçlarını görüntü

menüde bulunan formlar ile gerçekleştirilmektedir.

oluşmaktadır.  

 

                 

 

Şekil 

 

Şimdi bu formların neler olduğunu inc

 

 

 

 

 

 

Cihaz Kontrol 
Log İzleme

KALĐTE KONTROL MENÜSÜ 

Yönetim Sisteminin altıncı menüsü Kalite Kontrol menüsüdür

lot / test formlarında tanımlanan testlere; manuel olarak kalite kontrol sonucu girme, sistemde 

bulunan kalite kontrol sonuçlarını görüntüleme ve cihazdan gelen tanımsız kontrolleri izleme, bu 

menüde bulunan formlar ile gerçekleştirilmektedir. Kalite Kontrol menüsü 3 formdan 

Şekil 104.Kalite Kontrol Menüsü Hiyerarşisi 

Şimdi bu formların neler olduğunu inceleyelim: 

KALİTE 
KONTROL 
MENÜSÜ

Kalite Kontrol 
Sonuc Girişi

Kalite Kontrol 
Sonuç 

Görüntüleme
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menüsüdür. Kalite Kontrol ve 

lot / test formlarında tanımlanan testlere; manuel olarak kalite kontrol sonucu girme, sistemde 

leme ve cihazdan gelen tanımsız kontrolleri izleme, bu 

menüsü 3 formdan 

 

Kalite Kontrol 
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1) Kalite Kontrol Sonuç Girişi 

Kalite Kontrol menüsünün ilk formu Kalite Kontrol Sonuç Girişi formudur. Laboratuvarda bulunan 

cihazlar kontrol sonuçlarını gönderdiği durumlarda, cihaz programları bu sonuçları otomatik olarak 

almaktadır. Cihaz, kalite kontrol sonucu gönderemediği durumlarda ise; kalite kontrol sonuç girişi 

formu, bu değerlerin manuel olarak girilmesini sağlar.  

 

 

 Şekil 105.Kalite Kontrol Sonuç Girişi Formu 

 

Şekil 105.’de görüntülenen Kalite Kontrol Sonuç Girişi formunda ; 

1 numaralı alanda, cihaz, kontrol, lot ve seçilen kriterlere eklenmiş test listesi 

görüntülenmektedir. Bu alandan istenilen değerlerin seçim işlemi gerçekleştirilir.  

2 numaralı alanda, kontrol tarih ve saat kriterleri yer alır. 

1 numaralı alandan seçim işlemi sonrasında Testleri Getir düğmesine tıklandığında, 3 numaralı 

alanda ilgili testin görüntülenmesi sağlanır. Bu alandan ilgili testin Değer sütununa tıklayarak 

sonuç girme işlemi gerçekleştirilir. Sonuç girilmesinden sonra başka bir test geçmeden Kaydet 

düğmesine tıklanmalıdır. 
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2) Kalite Kontrol Sonuç Görüntüleme 

Kalite Kontrol menüsünün ikinci formu Kalite Kontrol Sonuç Görüntüleme formudur. Bu form; 

Kalite kontrol sonuçlarını görüntülemek için kullanılmaktadır.  

 

 

Şekil 106.Kalite Kontrol Sonuç Görüntüleme Formu 

 

Şekil 106.’da görüntülenen Kalite Kontrol Sonuç Görüntüleme formunda ; 

1 numaralı alanda, cihaz, seçilen cihaza ekli testler ve kontrol listesi görüntülenmektedir. 

2 numaralı alanda, lot filitreleme kritlerleri yer almaktadır. Ayrıca grafik türü seçimi işlemide bu 

alandan gerçekleştirilir.  

Alanda bulunan Kolon Uzunluk Ayarı düğmesine 

tıklandığında, listede görüntülenecek bilgilerin seçim ve 

kolon uzunlukları belirleme işlemi gerçekleştirilir.  

 

Şekil 107.‘de görüntülenen Kolon Uzunluk Ayarla 

ekranında, Değer sütununa uzunluk yazılarak, kolon 

uzunluk ayarı işlemi gerçekleştirilmektedir. Değerin 0 

yazılması ilgili bilginin görüntülenmemesini 

sağlamaktadır.   

 

Şekil 107.Kolon Uzunluk Ayarla Ekranı 
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3 numaralı alanda, kontrol tarih ve saat kriterleri yer alır. 

4 numaralı alanda ise, seçilen kriterler bazında sorgu sonucu görüntülenir. Görüntülenen testin 

grafik bazında sonucunu görmek için Grafik düğmesine tıklanmaktadır. Grafik görüntüleme 

kriterleri, 3 numaralı alanda listelendiği gibi 2 şekildedir.  

Levy Jennings Grafiği; Şekil 108.’de görüntülendiği gibidir. Test ve kontrol listesi seçimi 

sonrasında Grafik Getir düğmesine tıklandığında, ilgili grafik ekranda görüntülenir. 

 

Şekil 108.Levy Jennings Grafiği 

Kontrol Değişim Grafiği; Şekil 109.’da görüntülendiği gibidir.  

 

Şekil 109.Kontrol Değişim Grafiği 
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3) Cihaz Kontrol Log Đzleme 

Kalite Kontrol menüsünün son formu Cihaz Kontrol Log Đzleme Görüntüleme formudur. Cihaz 

kontrol log izleme formu; cihazdan gelen tanımsız kalite kontrol sonuçlarını görüntülemek için 

kullanılmaktadır. Bu forma göre tanımlama yapılacak değerler belirlenir. 

 

 

Şekil 110.Cihaz Kontrol Log Đzleme Formu  

Şekil 110.’da görüntülenen Cihaz Kontrol Log Đzleme formunda ; 

1 numaralı alanda, tarih ve saat kriterleri bulunmaktadır. 

2 numaralı alanda, cihaz isimleri listelenir. 

3 numaralı alanda ise, sorgu sonucu görüntülenmektedir. 

 


