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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 346SBI017 

ALAN  Sağlık Hizmetleri Sekreterliği 

DAL/MESLEK Tıbbi Sekreterlik 

MODÜLÜN ADI  Hasta ĠĢlemleri 2 

MODÜLÜN TANIMI  

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi programı üzerinde; klinik/ 

poliklinik istemleri ve istatistikî analizler için veri 

sorgulamaları ilgili bilgi ve becerilerin verildiği öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL 
Bilgisayar Ofis Programları dersi modüllerini baĢarmıĢ 

olmak 

YETERLĠK Klinik/ poliklinik istemleri ve istatistiki analizler yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile sağlık kurumu bilgi yönetim sistemi programı 

üzerinde; klinik/ poliklinik istemlerini ve istatistikî 

analizleri doğru olarak yapabileceksiniz. 
 

Amaçlar  

1. Klinik ve poliklinik istemlerini, sağlık kurumu bilgi 

yönetim sistemi programı üzerinde doğru olarak 

yapabileceksiniz. 

2. Ġstatistikî analizleri, sağlık kurumu bilgi yönetim 

sistemi programı üzerinde doğru olarak 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Bilgisayar, projeksiyon, internet, sağlık kurumu 

bilgi yönetim sistemi programı  
 

Ortam: Bilgisayar laboratuarı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

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 çalıĢma ortamı hem hastane personelinin hem de hastaneye baĢvuran hastaların 

sorunlarını azaltmanın ilk adımıdır. 

 

Geleceğimizi yönlendiren “BiliĢim Teknolojisi” ile hastanelerin sorunlarına çözüm 

üretebilecek yazılım programları kaçınılmaz hale gelmiĢtir. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi 

programı ile hem hastaneler iĢlerlik kazanmakta hem de insan hayatının konu olduğu bu 

kurumların hata ve risk oranı azaltılmaktadır. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi programı ile 

tüm idari, tıbbi ve finansal alanların iĢlemleri hızlı ve kolay yapılmakta ve aralarındaki iliĢki 

rahatça takip edilerek kurum kayıpları en aza indirilmektedir. 

 

Bu modül ile sizlere, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi programı üzerinde klinik / 

poliklinik istemleri ve istatistik analizi için gerekli verilerin sorgulanması ile ilgili bilgi ve 

bunların uygulamaları anlatılacaktır. 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Klinik ve poliklinik istemlerini, sağlık kurumu bilgi yönetim sistemi programı 

üzerinde doğru olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Uygulamaya gittiğiniz sağlık kurumunda HBYS programı üzerinden hastaya ait 

istemlerin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi toplayınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfınızda 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. ĠSTEMLER 
 

Ġstemler menüsünde, kağıt ortamında istemi yapılan tetkik, laboratuvar ve 

hizmetlerin, bilgisayar ortamında yapılmasını sağlayan hizmet istem formları yer alır. Ġstem 

formları Medikal Bilgi Yönetim Sisteminde kurumların isteğine bağlı olarak, kullanıcılar 

tarafından dinamik yapıda hazırlanmıĢtır. Menü, kendi içerisinde değiĢik formlardan oluĢur. 

Yönetim Ekranının sol tarafındaki Ġstemler menüsünden girilerek istem formlarına ulaĢılır. 

 

1.1. Patoloji Ġstemleri 
 

Patoloji, hastalıkların bilimsel yöntemlerle incelenmesi anlamında kullanılır. Daha 

geniĢ anlamıyla patoloji, hastalıklara yol açan nedenleri, bunların doku ve organları etkileme 

biçimlerini, hastalıklı doku ve organların özellikle morfolojik (biçimsel, görüntüsel) 

özelliklerini inceler. Günümüzde, tümörlerin tanısı baĢta olmak üzere, pek çok hastalığın 

kesin tanısı için patolojik inceleme gerekli ve zorunludur.  

 

Patoloji istem formu, patoloji laboratuvarında yapılacak tetkiklerin seçimi ve 

gönderimi için kullanılır. Yönetim ekranının sol tarafında bulunan Ġstemler formunun 

altındaki Patoloji Ġstemleri menüsü tıklanarak form açılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 1.1: Patoloji Ġstem formu 

 

Resim 1.1’de görüntülenen Patoloji Ġstem formunda; 

 

 numaralı alanda, Dosya No ve BaĢvuru No alanları yer alır. Dosya numarası 

girildiğinde, hastanın hesabına iĢlenmiĢ baĢvurular varsa listede otomatik olarak 

görüntülenir; ya da Yönetim Modülü ekranından hasta ismi seçilerek patoloji istem formu 

açıldığında, dosya numarası yazmaya gerek kalmadan hastanın bilgileri otomatik olarak 

ekrana gelir. 

 

 numaralı alanda, yapılacak istem ile ilgili bilgilerin seçimleri gerçekleĢtirilir. 

Ġsteyen Bölüm, Ġsteyen Doktor, Yapan Bölüm, Yapan Doktor, Açıklama ve istem 

yapılan Tarih bilgileri bu alandan seçilir. Hastaya iĢlenmiĢ paket ve vaka iĢlemleri de alt 

bölümdeki listede görüntülenir. 

 

Bu alanda bulunan Ġstemler düğmesi tıklandığında, seçilen hasta için yapılan istemler 

görüntülenir. 
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Resim 1.2: Patoloji Ġstem formundan istemlerin görüntülenmesi 

 

Tanılar düğmesi ile daha önce konulmuĢ tanılar görülebilir ya da yeni tanı 

eklenebilir. 

 

Resim 1.3: Patoloji Ġstem formundan tanıların görüntülenmesi 
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Gönder düğmesi, yapılan istemi ilgili birime göndermek için kullanılır. 

 

Barkod düğmesi, istemin barkodunu yazdırmak için kullanılır. Barkod düğmesi 

tıklandığında açılan ekranda barkodu yazdırılacak istem seçilir ve Barkod düğmesi tıklanır. 

Bundan sonra gelen ekranda, yazdırma kriterleri belirlendikten sonra Yazdır düğmesine 

tıklanarak istemin barkodu basılır. 

 

Resim 1.4: Patoloji Ġstem formundaki barkod düğmesinin kullanımı 

 

Ücret Durumu butonu ile yapılan iĢlemlere ait ücretler ayrıntılı olarak aĢağıda 

listelenir.  
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Uyarıları Göster butonu aktif hale getirildiğinde, seçilen hastaya istem yapılacağı 

zaman ĠĢlem GiriĢi Yapılabilir veya Vaka Tutarını AĢıyor Ģeklinde ücret durumu ile ilgili 

uyarı bilgisi ekrana gelir. 

 

 

 Resim 1.5: Ücret durumu ile ilgili uyarı penceresi 

 

Patoloji Ġstem formunun  numaralı alanında, alt form listesi yer alır. Patoloji 

istemlerine iliĢkin alt formlara geçiĢ bu alandan ilgili form türüne tıklanarak gerçekleĢtirilir.  

 

 numaralı alanında, istem listesi görüntülenir. Bu alandan ilgili alanlar seçilerek 

iĢaretlenir. Tüm seçimler sonrasında, iki numaralı alandaki Gönder düğmesine tıklanarak 

istemin ilgili birime gönderimi gerçekleĢtirilir. 
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Resim 1.6: Ġstemin gönderilmesinden sonra gelen uyarı penceresi 
 

Ekrana gelen istem gönderildi uyarı penceresinde Tamam tıklanır. Daha sonra ana 

formun altında bulunan Kaydet düğmesine de tıklanarak hastaya ait istem kaydedilir. 
 

1.2. Konsültasyon Ġstemi 
 

Doktor tarafından ihtiyaç duyulduğunda, hastanın ilgili bölümlere muayeneye 

gönderilmesi iĢlemi için Konsültasyon Ġstem formu kullanılır. 

 

Resim 1.7: Konsültasyon istem formu 
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Resim 1.7’de görüntülenen Konsültasyon Ġstem formunda; 

 

 numaralı alanda, dosya ve baĢvuru numarası alanları yer alır. Dosya numarası 

girildiğinde, hastanın hesabına daha önce iĢlenmiĢ baĢvurular varsa listede otomatik olarak 

görüntülenir. Yönetim Modülü ekranında hasta ismi seçilerek konsültasyon istemi formu 

açıldığında dosya numarası yazmaya gerek kalmadan, hastanın bilgileri otomatik olarak 

ekrana gelir. 

 

 numaralı alanda, yapılacak istem ile ilgili bilgilerin seçimleri gerçekleĢtirilir. 

Ġsteyen Bölüm, Ġsteyen Doktor, Yapan Bölüm, Yapan Doktor ve istem yapılan Tarih 

bilgileri bu alanda seçilir. 

 

Ġki numaralı alandaki Ġstemler düğmesi; seçilen hastaya yapılan istemleri 

görüntülemek için kullanılır. 

 

Tanılar düğmesi; hasta hesabına tanı eklemek ve eklenmiĢ tanıları görüntülemek için 

kullanılır. 

 

Gönder düğmesi; bölüm ve istenilen klinik / poliklinik seçim iĢlemi sonrasında 

seçilen istemi ilgili birime göndermek için kullanılır. 
 

Barkod düğmesi, istemin barkodunu yazdırmak için kullanılır. 
 

 numaralı alanda, hasta hesabına iĢlenmiĢ paket ve vaka iĢlemleri görüntülenir. 
 

 numaralı alana, konsültasyon notu veya gönderim bilgisi varsa bununla ilgili 

metin yazılır. 
 

 numaralı alanda, istem yapılacak klinik ve poliklinik listesi görüntülenir. Bu 

alandan ilgili bölümler seçilerek iĢaretlenir. 
 

Tüm seçimler sonrasında iki numaralı alandaki Gönder düğmesine tıklandığında, 

istem ilgili birime gönderilir. Açıklama yazılmıĢ olan istemler için Gönder düğmesinden 

sonra, Kaydet düğmesine de tıklanır. 

 

Formun alt kısmında bulunan ġablonlar düğmesi; tüm yapılan iĢlem ve seçimleri, 

Ģablon olarak kaydederek daha sonra tekrar kullanma imkânı sağlar. Bu Ģablonlar, baĢka 

hastalar için de kullanılabilir. ġablonlar, kullanıcı bazında saklanıp kullanıcı bazında 

kullanılır. 
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Resim 1.8: ġablonlar Ekranı 

 
Resim 1.8’de görüntülenen ġablonlar ekranında; 

 

ġablonları Getir seçeneği aktif olduğunda, kullanıcı tarafından eklenmiĢ Ģablonlar 

listelenir.  

 

ġablon Olarak Kaydet düğmesi seçili olduğunda ise ekranda görüntülenen 

tanımlama alanına kod ve açıklama yazarak yapılan istem ve hizmetleri, Ģablon olarak 

kaydetme iĢlemi gerçekleĢtirilir. 

 

 

Resim1.9: ġablon olarak kaydet ekranı 
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1.3. Laboratuvar Ġstemleri 
 

Laboratuvar Ġstemleri formu, laboratuvar tetkikleri istemi için kullanılır. 

 

Resim 1.10: Laboratuvar Ġstemleri formu 

 

Resim 1.10’da görüntülenen Laboratuvar Ġstemleri formunda; 
 

 numaralı alanda, Dosya No ve BaĢvuru No alanları yer alır. Dosya numarası 

girildiğinde, hastanın hesabına iĢlenmiĢ baĢvurular varsa listede otomatik olarak 

görüntülenir; ya da Yönetim Modülü ekranından hasta ismi seçilerek laboratuvar istem 

formu açıldığında, dosya numarası yazmaya gerek kalmadan hastanın bilgileri otomatik 

olarak ekrana gelir. 
 

 numaralı alanda, yapılacak istem ile ilgili bilgilerin seçimleri gerçekleĢtirilir. 

Ġsteyen Bölüm, Ġsteyen Doktor, Yapan Bölüm, Yapan Doktor ve istem yapılan Tarih 

bilgileri bu alandan seçilir. Hastaya iĢlenmiĢ paket ve vaka iĢlemleri de alt bölümdeki listede 

görüntülenir. 
 

 numaralı alanda, alt form listesi yer alır. Laboratuvar istemlerine iliĢkin alt 

formlara geçiĢ, bu alandan ilgili form türüne tıklanarak gerçekleĢtirilir. Alt formlarda 

bulunan istemlerin seçimi sonrasında istemin gönderimi, ana form üzerindeki iki numaralı 

alandan Gönder düğmesi ile gerçekleĢtirilir. 
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 numaralı alanda, istem listesi görüntülenir. Bu alanda ilgili alanlar seçilerek 

iĢaretlenir. Tüm seçimler sonrasında, iki numaralı alandaki Gönder düğmesine tıklanarak 

istem gönderme iĢlemi gerçekleĢtirilir.  

 

1.4. Acil Laboratuvar Ġstemleri 
 

Bu form, acilde uygulanacak laboratuvar tetkiklerinin seçimi ve gönderimi için 

kullanılır. 

 

Resim 1.11: Acil Laboratuvar Ġstemleri formu 

 

Resim 1.11’de görüntülenen Acil Laboratuvar Ġstem formunda; 

 

 numaralı alanda, hasta dosya ve baĢvuru numarası alanları yer alır. Dosya 

numarası girildiğinde, hastanın hesabına iĢlenmiĢ baĢvurular varsa listede otomatik olarak 

görüntülenir. Yönetim Modülü ekranından hasta ismi seçilerek istem formu açıldığında, 

dosya numarası yazmaya gerek kalmadan hastanın bilgileri otomatik olarak ekrana gelir. 
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 numaralı alanda, yapılacak istem ile ilgili bilgilerin seçimleri gerçekleĢtirilir. 

Ġsteyen Bölüm ve Ġsteyen Doktor, Yapan Bölüm ve Yapan Doktor, istem yapılan Tarih 

bilgileri bu alandan seçilir. Hastaya iĢlenmiĢ paket ve vaka iĢlemleri de alt bölümdeki listede 

görüntülenir. 
 

 numaralı alanda, istem listesi görüntülenir. Bu alandan, ilgili alanlar seçilerek 

iĢaretlenir. Tüm seçimler sonrasında iki numaralı alandaki Gönder düğmesine tıklanarak 

istem gönderme iĢlemi gerçekleĢtirilir. 
 

1.5. Nükleer Tıp Ġstemleri 
 

Nükleer tıpta uygulanacak hizmetlerin, seçim ve gönderim iĢlemi için Nükleer Tıp 

Ġstem formu kullanılır. 

 

Resim1.12: Nükleer Tıp Ġstem formu 
 

Resim 1.12’de görüntülenen Nükleer Tıp Ġstem formunda; 
 

 numaralı alanda, dosya ve baĢvuru numarası alanları yer alır. Dosya numarası 

girildiğinde, hastanın hesabına iĢlenmiĢ baĢvurular varsa listede otomatik olarak 

görüntülenir. Yönetim Modülü ekranından hasta ismi seçilerek nükleer tıp istem formu 

açıldığında, dosya numarası yazmaya gerek kalmadan hastanın bilgileri otomatik olarak 

ekrana gelir. 
 

numaralı alanda, yapılacak istem ile ilgili bilgilerin seçimleri gerçekleĢtirilir. 

Ġsteyen Bölüm, Ġsteyen Doktor, Yapan Bölüm, Yapan Doktor ve istem yapılan Tarih 

bilgileri bu alanda seçilir. Hastaya iĢlenmiĢ paket ve vaka iĢlemleri de alt bölümdeki listede 

görüntülenir. 
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 numaralı alanda, istem listesi görüntülenir. Bu alandan ilgili alanlar seçilerek 

iĢaretlenir. Diğer formlardan farklı olarak bu istem formunda, resim 1.12’de görüntülenen 

kırmızı daire ile iĢaretlenmiĢ alanlara yapılan istem ile ilgili açıklama yazılabilir.  

Tüm seçimler sonrasında iki numaralı alandaki Gönder düğmesine tıklandığında, 

istem gönderme iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢ olur. BirleĢik hizmet tanımlamaları doğru yapılmıĢ 

ise seçilen nükleer tıp hizmeti ile birlikte sintigrafi iĢlemi de sistem tarafından otomatik 

olarak iĢlenir. 

 

1.6. Radyoloji Ġstemleri 
 

Radyoloji Ġstemleri formu, radyolojik uygulamaların seçim ve gönderim iĢlemi için 

kullanılır. 

 

Resim 1.13: Radyolojik Ġstemler formu 
 

Resim 1. 13’de görüntülenen Radyoloji Ġstemleri formunda; 
 

 numaralı alanda, dosya ve baĢvuru numarası alanları görüntülenir. Dosya 

numarası girildiğinde hastanın hesabına iĢlenmiĢ baĢvurular varsa listede otomatik olarak 

görüntülenir. Yönetim Modülü ekranından hasta ismi seçilerek radyoloji istem formu 

açıldığında, dosya numarası yazmaya gerek kalmadan hastanın bilgileri otomatik olarak 

ekrana gelir. 
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 numaralı alanda, yapılacak istem ile ilgili bilgilerin seçimleri gerçekleĢtirilir. 

Ġsteyen Bölüm, Ġsteyen Doktor, Yapan Bölüm, Yapan Doktor ve istem yapılan Tarih 

bilgileri bu alanda seçilir. Hastaya iĢlenmiĢ paket ve vaka iĢlemleri de alt bölümdeki listede 

görüntülenir. 

 

 numaralı alanda, alt form listesi yer alır. Radyoloji istemlerine iliĢkin alt formlara 

geçiĢ bu alandan ilgili form türüne tıklanarak gerçekleĢtirilir. Alt formlarda bulunan 

istemlerin seçimi sonrasında, istemin gönderilmesi ana formun iki numaralı 

alanındaki Gönder butonu ile gerçekleĢtirilir. 

  

 numaralı alanda, istem listesi görüntülenir. Bu alandan, ilgili alanlar seçilerek 

iĢaretlenir. Alanda bulunan Mobil seçeneği hasta çekim için radyoloji birimine gidemeyecek 

durumda olduğunda, çekim cihazının servise, hastanın yanına getirilmesi için aktif hale 

getirilir. 

 

Tüm seçimler sonrasında iki numaralı alandaki Gönder düğmesine tıklanarak istemin 

ilgili birime gönderimi gerçekleĢtirilir. 

 

1.7. Kan Bankası Ġstemi 
 

Kan Bankası iĢlemleri Kan Bankası modülünden yapılır. Kan Bankası modülü 

açıldıktan sonra iĢlemler menüsünden Kan Bankası Ġstem GiriĢi formu açılır. Bu form, 

klinikteki hastalara ürün/tetkik istemi için kullanılır.  

 

Resim1.14: HBYS programında Kan Bankası giriĢ ekranı 



 

 16 

 

Resim 1.15: Kan Bankası Ġstem GiriĢi formu 

 

Kan Bankası Ġstem GiriĢ formunda;  

 

 numaralı alanda, Ġstem No, Dosya No, BaĢvuru No alanları görüntülenmekte ve 

bu bölüme istem bilgileri tanımlanmaktadır. Ġstem numarası almak için imleç Ġstem No 

alanındayken klavyeden F8 fonksiyon düğmesine tıklanarak yeni bir istem numarası alma 

iĢlemi gerçekleĢtirilir. 

 

Dosya numarası girildiğinde, hastanın hesabına iĢlenmiĢ baĢvurular varsa listede 

otomatik olarak görüntülenir. Yönetim Modülü ekranından hasta ismi seçilerek kan bankası 

istem formu açıldığında, dosya numarası yazmaya gerek kalmadan hastanın bilgileri 

otomatik olarak ekrana gelir. Alanda bulunan ilgili yerlere gerekli bilgiler tanımlanır. 

 

 numaralı alan, ilgili hastaya ürün/tetkik istemlerinin seçildiği alandır. . Bu alanda, 

yeĢil renkler kan ürünlerini, mavi/yeĢil renkler aferez kan ürünlerini, gri renkler 

tetkikleri göstermektedir. Ürün/ tetkik seçimi gerçekleĢtirildikten sonra Ünite ve CC 

(miktar) seçme iĢlemi, ilgili alanlar tıklandığında açılan listeden gerçekleĢtirilir.  
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Resim1.16: Açılır listeden Ünite seçme  

 

Alanda bulunan; 
 

I: Isın, 

F: Filtreleme, 

Y: Yıkama iĢlemlerini ifade eder. Bu alandan, uygun olan seçenekler iĢaretlenir. 

 

 numaralı alanda ise hastanın öyküsüyle ilgili açılır listeleri yer alır. Bu alandan, 

uygun bilgilerin seçim iĢlemi gerçekleĢtirilir. 

 

Tüm tanımlamalar ve seçimler sonrasında ekranın alt kısmındaki Kaydet düğmesine 

tıklandığında ekrana Kayıt Onaylandı uyarı penceresi gelir. Buradaki Tamam düğmesine 

basıldığında istem gönderme iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢ olur. Yapılan istemle ilgili bilgiler 

rapor halinde ekranda görüntülenir. 

 

Resim1.17: Kayıt Onaylandı uyarı penceresi  
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Resim1.18: Yapılan istemin raporu  

 

1.8. Satın Alma Ġstemi 
 

Kurumların; ilaç, malzeme, demirbaĢ eĢya gibi ihtiyaçlarının karĢılanması satın alma 

yolu ile yapılır. HBYS programında bu iĢlemler Satın alma modülünden yapılır. 

 

Resim 1.19: HBYS programında Satın Alma giriĢ ekranı 

 

Satın alma modülü seçildiğinde, ekrana kurum seçme penceresi gelir. Alım yapılacak 

kurum seçilip GiriĢ butonuna basılır.  
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Resim 1.20: Satın Alma kurum seçme ekranı 

 

Açılan pencerede ĠĢlemler menüsünden Ġstem GiriĢi formu tıklanır. 

 

Resim 1.21: Satın alma Ġstem GiriĢi formu 
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Satın alma Ġstem GiriĢi formunun; 

 

 numaralı alanında istem ile ilgili; istem numarası, istemin kullanım süresi, istemle 

ilgili açıklama, istemi yapan bölüm ve istem tipi bilgileri bulunur. 

 

Ġmleç Ġstem No alanındayken F2 yardım tuĢuyla aranarak veya F8 tuĢuna basılarak 

yeni bir istem numarası alınır. 

 

Kullanım Süresi, Ġstem Bölüm Adı, Ġstem Tipi alanları yandaki açılır listeden 

seçilerek belirlenir. 

 

Resim 1.22: Açılır listeden Ġstem Tipi seçilmesi 

 

Açıklama alanına, istenilen malzeme, ilaç, demirbaĢın vs. ne amaçla veya hangi 

hastaya istendiği ile ilgili kısa bir açıklama yazılır. 

 

Malzeme veya ilaç istemi doğrudan hasta üzerine yapılacaksa Ġstem GiriĢi formunun 

 numaralı alanında, hasta dosya numarası biliniyorsa doğrudan Dosya No alanına 

yazılarak veya bilinmediği durumlarda F2 fonksiyon tuĢu yardımı ile aranan hasta açılan 

yardım penceresinden bulunarak hasta ile ilgili bilgilerin form üzerine aktarımı sağlanır. 

 

Resim 1.23: Hasta adına istem yapılması 
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 numaralı alanda, Malzemenin Cinsi F2 yardım tuĢu kullanılarak açılan yardım 

penceresinden seçim yapılarak doldurulur. Bunun için imleç Malzemenin Cinsi 

alanındayken F2 fonksiyon tuĢuna basılır. Açılan Stok Kodu Yardım penceresinden Ara 

tuĢuna basılır, altta açılan listeden istenilen malzeme veya ilaç seçilerek üzerinde çift 

tıklanarak seçimin ana forma geçiĢi sağlanır. 

 

Resim 1.24: Stok Kodu Yardım ekranı 
 

Miktar ve Birim alanları da doldurulduktan sonra  düğmesi tıklanır. Bu 

aĢamadan sonra istenilen malzeme veya ilaç formun  numaralı alanında listelenir. Daha 

sonra Kaydet düğmesine basılır ve istem kaydedilmiĢ olur. Bu alandaki  iĢaret istemin 

durumuyla ilgili bilgi verir. Resim 1.25’de imleç iĢaretin üzerine getirilip beklendiğinde, 

Ġstem Kabul Bekliyor uyarısı görüntülenir.  

 

Resim 1.25: Yapılan istemlerin listelendiği alan  
 

Eğer alınan malzeme ile ilgili yeni bir teknik Ģartname yazılacaksa ana formun  

numaralı alanında bulunan Tek. ġartname kısmında F2 yardım tuĢu ile açılan ġartnameler 

penceresinde istenen teknik özellikler yazılır.  
 

Bu pencerede Yeni düğmesi tıklanarak yeni bir Ģartname numarası alınır. Eğer bu 

alımla ilgili bir açıklama yazılmak isteniyorsa Açıklama bölümüne yazılır. Malzeme Cinsi 

kısmına ya doğrudan istenen malzemenin adı yazılır ya da F2 fonksiyon tuĢu yardımı ile 

ilgili malzeme bulunarak seçilir.  
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Sorgula düğmesi ile seçilen malzeme ile ilgili daha önce yazılmıĢ teknik Ģartname 

varsa yazı alanına getirilir. Ġlk defa yazılacaksa veya yenilenecekse yazı alanına malzemenin 

taĢıması gereken teknik özellikler yazılarak kaydedilir. 

 

Resim 1.26: ġartnameler ekranı 
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Ġstenirse yazılan teknik Ģartnamenin raporu alınabilir. Bunun için ġartnameler 

ekranındaki Raporla düğmesi tıklanır ve açılan pencereden raporu imzalayacak kiĢiler 

tanımlandıktan sonra Tamam düğmesi tıklanır. 

 

Resim1. 27: ġartnameler ekranından teknik Ģartname raporunun alınması 
 

Satın alma Ġstem GiriĢi formunun en altında bulunan Raporla düğmesi, yapılan 

istemle ilgili yazılı doküman alınmak istendiğinde kullanılır. 

 

Belge 1.1: Yapılan istemlerin rapor olarak görüntülenmesi  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  
 

 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, klinik ve poliklinik istemlerini, 

Sağlık Kurumu Bilgi Yönetim Sistemi programı üzerinde doğru olarak yapabileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Patoloji istemi yapınız. 

 Modülde verilen bilgiler doğrultusunda 

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi programı 

üzerinde bolca uygulama yapınız. 

 Konsültasyon istemi yapınız. 

 Laboratuvar istemi yapınız. 

 Acil laboratuar istemi yapınız. 

 Nükleer tıp istemi yapınız. 

 Radyoloji istemi yapınız. 

 Kan bankası istemi yapınız. 

 Satın alma istemi yapınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Kağıt ortamında istemi yapılan tetkik, laboratuvar ve hizmetlerin bilgisayar ortamında 

yapılmasını sağlayan hizmet istem formları, HBYS programında hangi menüden 

yapılır?  

A) Hasta ĠĢlemleri menüsünden 

B) Ġstemler menüsünden 

C) Ameliyat ĠĢlemleri menüsünden 

D) Hasta Hizmet GiriĢi menüsünden 

 

2. HBYS programında kurumların ilaç, malzeme, demirbaĢ eĢya gibi ihtiyaçlarının 

karĢılanması hangi modülden yapılır? 

A) Satın Alma modülünden. 

B) Yönetim modülünden 

C) Muhasebe modülünden 

D) Stok Takip Sistemi modülünden 

 

3. Doktor tarafından ihtiyaç duyulduğunda, hastanın bir baĢka birime muayeneye 

gönderilmesi iĢlemi için HBYS programında aĢağıdaki formlardan hangisi kullanılır? 

A) Epikriz formu 

B) Laboratuvar Ġstem formu 

C) Konsültasyon Ġstem formu 

D) Raporlar formu 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi konsültasyon istem formunda bulunan ġablonlar düğmesinin 

kullanım amaçlarındadır? 

A) Yapılan bir iĢlemin kaybolmasını önlemek 

B) Performans değerlendirmesi yapmak 

C) Kullanıcılara bilgi vermek  

D) Tüm yapılan iĢlem ve seçimleri kaydederek daha sonra baĢka hastalar için de 

kullanmak  

 

5. Radyolojik Ġstemler formundaki Mobil seçeneğinin aktif hale getirilmesinin anlamı, 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Çekim için randevu al. 

B) Çekim cihazı çalıĢıyor. 

C) Çekim yapılabilir. 

D) Çekim cihazı hastanın yanına getirilmeli. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

 

Ġstatistiki analizleri, sağlık kurumu bilgi yönetim sistemi programı üzerinde doğru 

olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Otomasyon sisteminde istatistiki analizlerin nasıl yapıldığını, uygulamaya gittiğiniz 

hastanenin ilgili birimlerinden sorarak bilgi edininiz. Edindiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

2. ĠSTATĠSTĠK ANALĠZ 
 

Ġstatistikî analizleri yapabilmek için veri elde etmek amacıyla HBYS programında 

Sorgulamalar menüsü kullanılır. Programda bu menüye, Yönetim ekranından veya 

Medikal ĠĢlemler ekranından ulaĢılabilmektedir.  

 

Sorgulamalar menüsünün alt formu olan GeliĢmiĢ Sorgulamalar formu, kurumların 

ihtiyacına göre daha detaylı istatistikî veri elde etmek için dinamik yapıda hazırlanmıĢtır. 

 

HBYS programının GeliĢmiĢ Sorgulamalar formunda; konsültasyon hasta listesi, 

özel poliklinik hasta sayısı, yatan hasta sayısı, taburcu hasta sayısı, toplam ex hasta sayısı, 

bölüm bazında ex listesi, bölüm bazında toplam hasta sayısı, bölüm yatılan gün sayısı, hasta 

ve yatak izleme formu gibi değiĢik amaçlar için sorgulamalar yapılabilmektedir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: GeliĢmiĢ Sorgulamalar ekranı 

 

Resim 2.1 de HBYS programında bir çok sorgulamanın bir arada yapıldığı GeliĢmiĢ 

Sorgulamalar ekranı görüntülenmektedir. Bu ekranın; 

 

 numaralı alanında, sorgulamayı yapacak olan Personel Kodu alanı bulunur. Daha 

önce sisteme tanımlanmıĢ ve yetkilendirilmesi yapılmıĢ olan kullanıcı kendi kod numarasını 

bu alana yazarak sorgulamayı yapar. Eğer kod numarası bilinmiyor veya hatırlanmıyorsa 

imleç ilgili alandayken F2 yardım tuĢu ile açılan yardım ekranından kod bulma iĢlemi 

gerçekleĢtirilir. 

 

 numaralı alanında, KRĠTERLER bölümü bulunur. Sorgulama yapılmak istenen 

tarih aralığını belirlemek için baĢlangıç ve bitiĢ tarihleri yazılır. Tarih aralığını belirlerken 

imleç ilgili alandayken F2 fonksiyon tuĢuna basıldığında, açılan Tarih Yardım Ekranından 

istenen tarih seçilir. Yine imleç ilgili alandayken F8 tuĢuna basıldığında ise çalıĢılan günün 

tarihi sistem tarafından otomatik olarak gelir. Sorgulanması istenen diğer kriterler de bu 

alanda belirlenir. 
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 numaralı alanında, SORGULAR baĢlığı altında değiĢik amaçlı sorgulama 

çeĢitleri vardır. Sorgulama yapılacak bilgi çeĢidi burada belirlendikten sonra alanın alt 

kısmında bulunan Sorgula düğmesi tıklandığında  numaralı alanda belirlenen ve  

numaralı alandan seçilen kriterlere göre sorgulama sonucu  numaralı alanda listelenir.  

 

 numaralı alanında, Hasta Bazlı Sorgular bölümü yer alır. 

 

 numaralı alanında, Tetkik Sorguları bölümü yer alır. 

 

 numaralı alanında, belirlenen kriterlere göre yapılan sorgulamalar listelenir. 

 

Yapılan sorgulamaların rapor halinde dökümü alınmak isteniyorsa GeliĢmiĢ Sorgular 

formunun en altında bulunan Raporla düğmesine tıklanır. Tüm iĢlemler bittikten sonra çıkıĢ 

için ÇıkıĢ düğmesi kullanılır. 

 

Ġstatistiki analizler için bazı kriterlere göre sorgulamalar ve açıklamaları aĢağıda 

açıklanmıĢtır. 
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2.1. Ameliyat Listesi 
 

Bu form, belirtilen tarih aralığında, seçilen bölümün ameliyat istatistiklerini sayı ve 

grup bazında görüntülemek için kullanılır. 

 

Resim 2.2: Ameliyat Listesi formu 
 

Resim 2.2.de görüntülenen Ameliyat Listesi formunda; 

 

 numaralı alanda, sorgulama kriterleri olarak BaĢlangıç Tarihi, BitiĢ Tarihi ve 

Bölüm Adı alanları yer alır. Bu alanlar doldurulduktan sonra Sorgula düğmesine 

tıklandığında, sorgulama iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢ olur. Bölüm belirlemeden, tarih aralığı 

girilerek sorgulama iĢlemi yapıldığında, tüm bölümlere ait olan ameliyat listeleri, ilgili 

alanda görüntülenir.  

 

Tarih seçme iĢleminde, imleç tarih alanındayken klavyeden F2 fonksiyon düğmesine 

tıklandığında, Tarih Yardım Ekranı açılır ve buradan tarih seçimi yapılır. Ya da F8 

düğmesi ile günün tarihinin otomatik olarak eklenmesi sağlanır. 

 

 numaralı alanda, sorgu sonucu ameliyat listesi Alt Birim Adı, Ameliyat Sayısı ve 

Ameliyat Grubu bazında görüntülenir. 
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2.2. Bölüm Hasta Sorgulama  
 

Bölüm hasta sorgulama formu, seçilen bölümdeki hasta listesini görüntülemek için 

kullanılır. 

 

Resim 2.3: Bölüm Hasta Sorgulama formu 

 

Resim 2.3’de görüntülenen Bölüm Hasta Sorgulama formunda; 

 

 numaralı alanda, BaĢlangıç Tarihi, BitiĢ Tarihi, Bölüm Adı, Doktor Adı alanları 

yer alır. Bu alanlardan ilgili kriterleri seçme iĢlemi sonrasında, Sorgula düğmesine 

tıklandığında, istenen tarih aralığında, istenen doktora göre istenen bölüm bazında hasta 

sorgulama iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢ olur.  

 

Bölüm ve doktor ismi hatırlanmadığı durumlarda, imleç ilgili alandayken klavyeden 

F2 fonksiyon düğmesine tıklanarak yardım ekranlarından, bölüm ya da doktor adı bulma 

iĢlemi gerçekleĢtirilir. 

 

 numaralı alanda, sorgulama sonucuna göre hasta listesi ve toplam hasta sayısı 

görüntülenir. 
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2.3. Tanı GirilmemiĢ Hastalar 
 

Bu form, seçilen tarih aralığında ve seçilen bölümde tanısı girilmemiĢ hastaları 

görüntülemek için kullanılır. 

 

Resim 2.4: Tanı GirilmemiĢ Hastalar formu 

 

Resim 2.4’de görüntülenen Tanı GirilmemiĢ Hastalar sorgulama formunda; 

 

 numaralı alanda, sorgulama yapılacak baĢlangıç, bitiĢ tarihi ve sorgulama 

yapılacak bölüm adı seçme alanları yer alır. Bu alanlardan ilgili kriterleri seçme iĢlemi 

sonrasında Sorgula düğmesine tıklandığında, tanısı girilmemiĢ hastaları sorgulama iĢlemi 

gerçekleĢtirilir.  

 

Kriterler belirlenirken F2 fonksiyon düğmesine tıklanarak açılan yardım 

penceresinden yararlanılabilir.  

 

 numaralı alanda, belirlenen kriterlere göre sorgulama sonucu hasta listesi ve 

toplam hasta sayısı görüntülenir. 
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2.4. Tanı Sorgulama 
 

Bu form, seçilen bölümde ve seçilen tanıya ait hastaları görüntülemek için kullanılır. 

 

Resim 2.5: Tanı Sorgulama formu 

 

Resim 2.5’de görüntülenen Tanı Sorgulama formunda; 

 

 numaralı alanda, sorgulama yapılmak istenen baĢlangıç ve bitiĢ tarih alanları ile 

sorgulama yapılacak bölüm ve tanı adı alanları yer alır. Bu alanlardan, ilgili kriterleri seçme 

iĢlemi sonrasında Sorgula düğmesine tıklandığında, seçilen tanıya ait hastaların sorgulama 

iĢlemi gerçekleĢir.  

 

Bölüm ve tanı ismi hatırlanmadığı durumlarda imleç ilgili alandayken, klavyeden F2 

fonksiyon düğmesine tıklandığında açılan yardım ekranından bölüm adı veya tanı adı bulma 

iĢlemi gerçekleĢtirilir. Eğer tanı adı seçmeden Sorgula düğmesine tıklanırsa seçilen tarihe ve 

seçilen bölüme ait tanısı eklenmiĢ tüm hastalar listesi ekrana gelir. 

 

 numaralı alanda, sorgulama sonucuna göre hasta listesi ve toplam hasta sayıları 

görüntülenir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  
 

 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, istatistiki analizleri, sağlık kurumu 

bilgi yönetim sistemi programı üzerinde doğru olarak yapabileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ameliyat listesi sorgulaması yapınız. 

 Modülde verilen bilgiler 

doğrultusunda pratik kazanmak için 

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi 

programı üzerinde bolca uygulama 

yapınız. 

 Bölüm bazında toplam hasta sayılarını 

belirleyiniz. 

 Tanı girilmemiĢ hastaları sorgulayınız. 

 Tanı sorgulaması yapınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Ġstatistikî analizler için veri elde etmek amacıyla HBYS programının hangi menüsü 

kullanılır? 

A) Sorgulamalar 

B) Ġstemler 

C) Raporlar 

D) Ġstatistik 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, GeliĢmiĢ Sorgulamalar formunda bulunan alanlardan biri 

değildir? 

A) Hasta Bazlı Sorgular 

B) Kriterler 

C) Personel Kodu 

D) Ġstemler 

 

3. Sorgulamalar ekranında, tarih belirlemek için Takvim Ekranı aĢağıdaki hangi 

fonksiyon tuĢu kullanılarak açılır? 

A) F8 

B) F5 

C) F4 

D) F2 

 

4. Seçilen bölümdeki hasta listesini görüntülemek için aĢağıdaki hangi sorgulama formu 

kullanılır? 

A) Tanı sorgulama 

B) Bölüm hasta sorgulama 

C) Ġstatistik sorgulama 

D) Genel sorgulama 

 

5. Tanı GirilmemiĢ Hastalar formu, aĢağıdaki hangi amaç için kullanılır? 

A) Seçilen tarih aralığındaki hastaları görüntülemek için kullanılır. 

B) Seçilen bölümdeki tanısı girilmemiĢ hastaları görüntülemek için kullanılır. 

C) Seçilen tarih aralığında ve seçilen bölümde tanısı girilmemiĢ hastaları 

görüntülemek için kullanılır. 

D) Seçilen bölümdeki hasta listesini görüntülemek için kullanılır. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Laboratuvar istemleri formunda alt formlardan seçilen istemle ilgili bilgilerin 

gönderimi, ……………..…………………..gerçekleĢtirilir.    

2. Belirtilen tarih aralığında, seçilen bölümün ameliyat istatistiklerini sayı ve grup 

bazında görüntülemek için ………………... formu kullanılır. 

3. Kan Bankası Ġstem GiriĢ formunda ……………………mavi / yeĢil renk ile 

gösterilmiĢtir.  

4. Kan Bankası Ġstem GiriĢ formunun ürün / tetkik kısmında bulunan gri renkli 

tanımlamalar………………, yeĢil renkteki tanımlamalar ise ……………….ifade 

eder. 

5. Ġstemler formlarındaki Gönder düğmesi, istemi …………………….göndermek için 

kullanılır. 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

6. ( ) Ġstatistik analiz için Sorgulamalar formuna, Yönetim ekranından veya Medikal 

ĠĢlemler ekranından ulaĢılabilir.  

7. ( ) GeliĢmiĢ Sorgulamalar formu, Sorgulamalar menüsünün alt formudur. 

8. ( ) Ameliyat listesi sorgusu sonucunda liste, Ameliyat Grubu bazında görüntülenir. 

9. ( ) Satın alma Ġstem GiriĢ formunda istemi yapılan malzemenin kaydı yapıldıktan 

sonra formun alt kısmında listelenen istem listesindeki  nin anlamı, istem kabul 

edilmiĢtir. 

10. ( ) Patoloji Ġstemleri menüsüne Yönetim ekranından giriĢ yapılır. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 B 

2 A 

3 C 

4 D 

5 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 D 

4 B 

5 C 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 Ana Formun 2 

numaralı 

alanından 

2 Ameliyat Listesi 

3 aferez kan 

ürünleri 

4 tetkikleri / kan 

ürününü 

5 ilgili birime 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

9 YanlıĢ 

10 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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