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Menüler 

 

Uygulamayı Genel İşlemler, Tıbbi Görüntüleme menüsü altında bulunan 

- RIS Randevu Bilgi 

- RIS Randevu Kabul 

- RIS İnceleme 

- RIS Ayarlar  

menüleri aracılığıyla açılabilmektedir. Uygulama web tabanlı mimari üzerine kurulduğu için 

http://194.27.55.31/HBYS_WEB adresi aracılığıyla da HBYS kullanıcı adı ve şifreleri ile erişim 

yapılabilmektedir.  
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RIS Randevu - Kabul  

 

Klinisyenler tarafından istemi yapılan tetkiklerin, iş listesi olarak listelendiği, Randevulama ya da 

direk çekim için kabul edilme süreçlerinin işletildiği ekrandır. 

Tarih aralığı ya da ilgili alanlara değerler girerek iş listesinde arama yapılabilmektedir. Detaylı Tarih 

Seçimi butonuyla Dün, Geçen hafta gibi tarih şablonları kullanılarak listeleme yapılabilir. 

Hasta Numarası ya da Protokol Numarası ile yapılan aramalarda tarih aralığı kriter dışı bırakılmıştır. 

Ekranda bulunan Lab isimli Listede, giriş yapan kullanıcıya ait cihazlar bulunmaktadır. Bu cihazlar 

seçilerek, seçimi yapılan cihazda çalışabilecek tetkikleri istenmiş hastalar ekrana listenebilecektir. 

Bu bahsedilen arama / filtreleme seçenekleri kullanılarak işlem yapmak istediğiniz hastaya kolayca 

erişebileceksiniz. 



 

 

İstem Formu: İstemi yapılan tetkiğe ait klinik bilgi , tanı vb. bilgileri görebileceğiniz ekranı 

açar. 

Randevu Ver: İstemi yapılan tetkik/tetkikler e randevulama işlemleri ekranını açar. 

Seçilen Tetkikleri Kabul Et: Randevu gününde çekim için gelen hastayı İnceleme Planlandı 

statüsüne almak için ya da Acil Servis gibi randevusuz çekim yapan birimlerin, istemi direk çekime 

hazır hale getirecek işlemleri yapar. 

Randevu Oluşturma 

 

Randevu Ver butonu ile açılan ekranda, seçilmiş olan tetkiğe ait Randevu Tipleri ( Cihazlar ) 

listelenir. 

Gün, Hafta ve Ay görünümleri kullanılabilir. Randevu verilecek tarih ve saat seçilerek randevu 

oluşturulur. 



 

Double Randevu vermek için resimde görebileceği gibi, sağ üst tarafta bulunan Double Randevu 

Modu işaretlenir ve Double Randevulanacak tarih ve saatte bulunan hasta seçilirek aynı tarih ve saate 

randevulama yapılmış olur. 

 

Verilen randevu için Randevu Bilgilendirme çıktısı almak için, randevu verilen hasta seçilerek 

aşağıdaki resimdeki gibi Randevu Metni butonuna basılır ve çıktı alınabilir. 

 

 

 

 



 

RIS İnceleme Ekranı 

 

Tarih aralığında, Randevu Planlaması yapılmış ya da plansız olarak çekim yapılacak hastaların Ön 

Kabul sonrası listelendiği ekrandır. 

C kolonu Cinsiyet, T kolonu da Tipi anlamına gelmektedir, Tipi Ayaktan / Yatan olarak 

filtrelenebilir. 

Ekranda Cihaz ya da RIS Statülerine göre filtrelemeler yapılabilmektedir. 

Resimde işaretli butonlardan; 

- H.Bilgi : Hasta Bilgisi anlamına gelmektedir. Hastaya ait demografik bilgiler ile birlikte o 

gelişe ait hangi klinik ve doktorun sorumlu olduğu , yatıyor ise kullandığı Oda ve Yatağın 

bilgisi gibi detayları içermektedir. 

- Tüm Sonuç : Hastaya ait tüm laboratuvar, görüntüleme,anamnez, ameliyat notu vb klinik 

bilgilerinin görülebileceği ekran. 

- Pacs : Pacs görüntülerinin açılabileceği ekran. 

- İstem Formu : Klinisyen tarafından girilen isteme ait klinik bilgiler. 

- Durum değiştir: Hizmetin yapılıp yapılmadığının statülerinin belirlendiği ekran. İstemi 

iptal de edebilirsiniz , çekildiği bilgisini de bu ekrandan girebilirsiniz. 

- Durum Geçmişi : Çekime ait tüm statüleri ve bu statülerde girilmiş notları görebilirsiniz. 



 

 

 

 

 

 

RIS Randevu Bilgi  

Tarihler arasında Randevu Planlaması yapılan hastaların randevu tarih ve saatlerine göre listelendiği 

ekrandır. Bu ekranda Cihaz ve çekim statüsüne göre filtrelemeler yapıp, hastaların randevu saatlerine 

göre çekime çağırılması, not butonu ile order planlamaları, planlanmış randevuların çıktılarının 

alınması vb. süreçlerin işletilmesini sağlayabilirsiniz. 

 

 


