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1) Radyoloji Modülü – İstem Kabul formunda cihaz 

seçimi yapılmamışsa kabulün engellenmesi (280) 

 

Radyoloji / İstem Kabul ekranında, işlemler sorgulandıktan sonra İsteme Bağlı Hizmetler 

alanında bir cihaz seçimi yapılmamışsa istemin kabulu engellenmiştir. 

Parametreler kısmından bu engelleme pasif yada aktif yapılabilmektedir. 
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2) Radyoloji /Patoloji Modülleri – Raporlara Hizmet 

parametresinin eklenmesi (271) 

 

 

Radyoloji Pataloji gibi modüllerde raporlara yeni parametre olarak Hizmet açıklamaları 

eklenmiştir. prmRapordakiHizmetAciklamalari parametresi eklendi. 

 

  



S a y f a  | 3 

 

3) SağlıkNet Modülü – Aşı formuna Lot numarası 

alanının eklenmesi  (269) 

 

Aşı formuna Lot Numarası alanı eklenmiştir.  
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4) HBYS Modülü – Fatura geri alma ekranına ücretli 

hasta faturalarının tekrar yazdırılması (279) 

 

Fatura / Fatura Geri Alma formuna yazdır butonu eklenmiştir. Bu buton daha önceden faturası 

kesilmiş ücretli hastaların faturasının tekrar yazdırılmasını sağlamaktadır.  
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5) HBYS Modülü – Medula Fatura ekranına icmaller 

arası hasta taşıma sekmesinin eklenmesi (276) 

 

 

Fatura / Medula Fatura ekranında, fatura kayıt işlemleri sekmesine icmaller arası hasta 

taşıma sekmesi eklenmiştir. Herhangi bir medula icmalinin içindeki hasta üst kısımdan seçildikten 

sonra, alt kısımda bu ekrandaki herhangi bir icmal içerisine taşınabilmektedir.  
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6) HBYS Modülü – Hastra Kartı / kurum bilgileri 

sekmesinde kurum listesinin F2 yardımı ile 

seçilmesi (268) 

 

 

Hasta İşlemleri / Hasta Kartı formu Kurum Bilgileri sekmesinde kurum seçiminin F2 yardımı ile 

seçilmesi sağlanmıştır. 
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7) HBYS Modülü – Borç alacak listesi kurum resmi 

yazı raporunda Seri No yerine faturanın bağlı 

olduğu icmal numarasının gelmesi (273) 

 

 

Fatura / Borç Alacak Sorgulama formu Kurum Resmi yazı sekmesinde raporda bulunan Seri 

No alanı icmal numarasıyla değiştirildi.  

Kullanılan rpt tablosu kayıt işlemleri buna göre güncellendi. Etkilediği ResmiYaziBorc.rpt ve 

BorcAlacakKurum.rpt raporları istenilen şekle uygun olarak update edildi. 
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8) HBYS Modülü – Vezne Giriş Ekranına ücretli 

hasta listesi eklenmesi  (267) 

 

Vezne / Vezne Giriş ekranına ücretli hastaların listelenebileceği bir hasta listesi eklenmiştir. 
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9) HBYS Modülü – Kısıt tanımlamalarında aşama 

olarak hizmet sil parametresinin eklenmesi 

(278) 

 

 

Kısıtlar / Kısıt Tanımlamaları ekranında, kısıt aşaması olarak Hizmet Sil basamağı eklenmiştir. 
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10) HBYS Modülü – Genel Hasta Sorguları 

ekranına Dosya No ve Başvuru No kriterleri 

eklenmesi (277) 

 

 

Fatura /  Genel Hasta Sorguları ekranına sorgulama kriteri olarak Dosya No ve Başvuru No 

kriterleri eklenmiştir. 
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11) HBYS Modülü – Ameliyat Aşama 

Yetkilendirmesi (266) 
 

 

 

Referanslar / Hasta Takip Yetkilendirmesi formu Ameliyat Yetkilendirmesi sekmesine 

Ameliyat Aşaması Girebilir kriteri eklenmiştir. Doktor ekranı ameliyat formlarına ve eski ameliyat 

formlarına aşama yetkisi eklenmiştir. 
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12) HBYS Modülü – Girişimsel İşlem Yönergesi 

(272) 
 

Girişimsel İşlem Yönergesinin sisteme entegrasyonu yapılmıştır.   
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13) Sisteme lisans kontrolü eklenmesi (275) 
 

Program login ekranında lisans kontrolü eklenmiştir. Eğer lisans eski ise Programın Lisans Süresi 

Dolmuştur şeklinde uyarı vermektedir. 
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14) Patoloji Modülü - Oto Biyopsi numarası 

üretilmesinin sağlanması  (281) 

 

İşlemler / İstem Kabul formunda, otomatik biyopsi numarası üretilmesi parametrik olarak 

sağlanmıştır. Parametre aktif edilirse istem kabul ekranında, kabul butonu yanındaki biyopsi no 

labeli butona dönüşmektedir ve sıradan bir biyopsi numarası üretmektedir.   
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15) Raporlama Ekranında birden fazla hizmet 

varken rapor yazılan hizmet yerinin 

değiştirilememesi (274) 
 

Raporlama Ekranında birden fazla hizmet varken rapor yazılan hizmet yerinin değiştirilememesi 

sağlanmıştır. 
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16) EnlilLoader modül seçimi ekranına son 20 

kullanıcı oturum bilgisinin listelenmesi (265) 

 

EnlilLoader modül seçimi ekranına son 20 kullanıcı oturum bilgisinin listelenmesi sağlanmıştır. 
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17) EnlilLoader modül seçimi ekranında modül 

yüklenirken progress barın görüntülenmesi 

(264) 

 

 

EnlilLoader modül seçimi ekranında, modül yüklenirken progress barın görüntülenmesi 

sağlanmıştır. 
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18) TrayIcon da gelen modül listesine scroll 

eklenmesi (263) 

 

 

Ekranda saatin yanındaki TrayIcon da gelen modül listesinin büyüdüğünde ekrana sığmaması 

nedeniyle scroll eklenmiştir. 
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19) Yönetim ekranı istem formlarında birleşik 

hizmetlerde düzeltme (282) 
 

Yönetim ekranının orta kısmındaki istem formlarında birleşik hizmet tıklandığında, ona bağlı olan 

hizmetler seçiliyor ve ana hizmete tekrar tıklandığında birleşik olan hizmetlerin seçimi 

kalkmamaktadır. 
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20) İstatistik Modülü – Tanı Hasta Analizi 

ekranına Tc Kimlik No eklenmesi (287) 

 

Doktor Sorgulamaları / Tanı –Hasta Analizi ekranında sorgulama sonucu gelen kriterlerde Tc 

Kimlik Numarasının gelmesi sağlanmıştır. 

 

Aynı zamanda tc kimlik numarası ve sorgulama başlnagıç / bitiş tarihlerinin raporda görüntülenmesi 

sağlanmıştır.  
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21) İstatistik Modülü – Form 056 ve tsim 

ayarlarında, taburcu ve ex sayısı sekmesine 

“taburcu sayısı için baz alınack çıkış türü” 

parametre olarak eklenmesi (270) 

 

İstatistik modülü taburcu sayıları hesaplanırken parametreye bağlı olarak, taburcu bilgisi veya 

hasta çıkış bilgisine göre sorgulama yapabilme özelliği eklenmiştir. İstatistik modülünde ayarlar 

sürecinin altında, Form 056 ve tsim ayarlarında, taburcu ve ex sayısı sekmesine “taburcu sayısı 

için baz alınack çıkış türü” parametresi eklenmiştir. 
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22) Stok Modülü - Muayene Numarasının 

otomatik gelmesi (288) 
 

 

Her yılbaşında muayene numarası sıfırlanacak şekilde ayarlanmıştır. 
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23) Stok Modülü – Hasta İlaç /Malzeme Çıkışı 

ekranında V-CV Durumunda tamamının 

sorgulanması  (286) 

 

İşlemler / Hasta İlaç Malzeme Çıkışı ekranında, V-CV Durumu alanına  “seçiniz” ifadesi 

eklenmiştir. Bu ifade seçiliyken sorgulama işlemi yapıldığında listede yer alan bütün durumların 

sorgulanması sağlanmaktadır.   
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24) Doktor Ekranı – İstem Paneline sorgula 

butonu eklenmesi (285) 
 

 

 

Doktor Ekranı / İstem Paneline sorgula butonu eklenmiştir. 
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