HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ
SAĞLIK SUNUCULARIMIZ ÜZERİNDE YAPILACAK,
TEKNİK BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE MANUEL UYGULANACAK
PROSEDÜRLER
HBYS Otomasyon sistemi 09.11.2018 – 16.11.2018 tarihleri arasında belli aralıklarla kesintiye
uğrayacak ve bilgi girişi yapılamayacaktır. Bu durumda aşağıda yazılı olan hususlara dikkat edilmesi
gerekmektedir.
- SİSOFT HBYS otomasyonuna erişim sağlanamadığı durumda, işlemler aşağıda belirlenen
şekillerde geçici olarak Manuel olarak yapılacak ve kayıt altına alınan her türlü veri daha sonra
otomasyona işlenecektir.
Ayaktan Hasta Kayıt işlemleri
- Başvuru esnasında Hastalara ait kimlik, pasaport, ehliyet vb. evrakların bilgileri veya fotokopileri
alınacak
- Acil ve Polikliniklerde Ayaktan her hasta için yoksa muayene formu oluşturularak yapılan her
hizmet, ilaç ve sarf bilgileri Manuel olarak kayıt altına alınacak,
- Hastaların giriş tarih ve saatleri dosyasının üzerinde not edilecek.
- E-reçete sistemi kullanılmadığı için Manuel Reçete yazılacaktır ( Gerekli önlemlerin alınması )
- Acilden Girişler için Triaj Bilgisinin hasta dosyası üzerinde not edilmesi gerekmektedir.
- HBYS çalışır hale geldiğinde tüm bilgiler otomasyon sistemine işlenecek,
Yatan Hasta işlemleri
-

-

Mevcut sistemde olduğu gibi her hasta için yatış dosyası hazırlanacak yapılan her hizmet, ilaç ve
sarf bilgileri Manuel olarak kayıt altına alınacak, yine hastalara ait yatış tarih ve saatleri, oda ve
yatak numaraları yatış dosyasının üzerinde yazılması gerekmektedir.
Order ilaç işlemleri Manuel yapılacak, gerekli ilaç istemleri eczaneden tedarik edilecektir.
HBYS çalışır hale geldiğinde tüm yatan ve order işlemleri otomasyon sistemine işlenecek,

Laboratuvar,MR,BT ve diğer Radyolojik işlemler
- Hasta kayıt birimleri Laboratuar ve diğer radyolojik istemler matbu istem kâğıtlarına işaretlemek suretiyle
ilgili laboratuar, MR, Tomografi, röntgen, vb. birimlere gönderecektir. ( Radyoloji işlemlerinde Çekim Tarih ve
Saatleri yazılacak )
- Hastalara ait tüm Radyolojik görüntülere Hekimler ilgili çekim yapılan birimde bulunun bilgisayar
ekranlarından bakabileceklerdir.
- Laboratuar birimlerinde sonuçlar Manuel verileceği için cihaz bilgisayarlarına bağlı yazıcıların hazır hale
getirilmesi gerekir.

- Laboratuar birimleri otomasyon girişi yapılamayan Hastaların istemleri worklist’ten değil Manuel
giriş yaparak çalışacaktır.
- HBYS’nin çalışmasına müteakip kayıt altına alınan hastaya ait tüm laboratuar istemleri otomasyon
üzerinden hasta üzerinde istenecek olup, ilgili laboratuar birimleri çıkan sonuçları Manuel olarak
hastanın istemlerine işleyerek teknik ve uzman onay verecektir. Bu husus çok önemli sonuçları
olmayan teknik ve uzman onay verilmeyen kayıtlar fatura edilememektedir.
Tahakkuk - Faturalandırma - Raporlandırma işlemleri
-

SİSOFT HBYS üzerinde 10.11.2018 ile 16.11.2018 tarihleri arasında HBYS otomasyonu
üzerinde,
Bakım çalışmaları bitene kadar herhangi bir Faturalandırma işlemleri yapılmayacaktır.
Bakım çalışması bitene kadar gereke kalmadıkça HBYS üzerindeki tüm İstatistik, Rapor
sorgulama, Yönetici takip ve TSİM gibi sistemi yoracak ekranlar kullanılmayacak.
Sistemde ki bakım çalışması bittiğinde tarafınıza bilgilendirme yapılacak

