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PROJE HAKKINDA 

Proje öncelikli olarak, özel muayenehane ve kliniklerin 
Sağlık Net Veri Seti Gönderimi yapabilmeleri için 
faaliyete geçmiştir. Tamamen web tabanlı olup hekime 
internet bağlantısı olan her yerden sisteme ulaşma 
imkânı sağlamaktadır. Ayrıca hekimi hiçbir bilişim alt 
yapısıyla uğraşmak zorunda bırakmaz. İlerleyen 
zamanlarda sisteme entegre olacak uzmanlık modülleri 
ile web tabanlı klinik yönetim sistemi olmayı 
hedeflemektedir. Böylelikle hekim Elektronik Sağlık 
Kayıtlarına ulaşmak için muayenehanesine gitmek 
zorunda kalmayacaktır.  
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BAŞLARKEN 

e-Hekim.net üzerinden Sağlık Net gönderimi yapılabilmektedir. Sade 
ve anlaşılır kullanıcı dostu ara yüzler ile kullanımı oldukça basittir. 
Sistem mesajları, hekimleri yönlendirerek uygulama sırasında kılavuzluk 
eder.  Hata, bilgi, uyarı ve başarı olmak üzere dört sistem mesajı 
bulunmaktadır. 

Hata ve uyarı mesajları, Kullanıcının yaptığı işlemin tamamlanamadığı 
durumlarda verilir. Hata ve uyarı mesajlarında verilen hata kodu e-
Hekim.net ekibine bildirilirse sorun çözülecektir. 

HATA: Kullanıcının dışında daha çok sistemden kaynaklanan 
durumlarda oluşturulan mesajlardır. Örneğin veri tabanı hatası.  
 
UYARI: Daha çok kullanıcının eksik veya yanlış işlem yapması sonucu 
üretilen mesajlardır. Eksik form alanlarının girilmesi gibi.  

Bilgi ve başarı mesajları, Kullanıcının gerçekleştirdiği işlemin 
tamamlandığı durumlarda üretilen mesajlardır.  

BİLGİ: Başarıyla gerçekleşen bir işlemin ardından kullanıcının yapması 
gereken bir işlem daha var ise bilgi mesajları üretilir.  
 
BAŞARI: İşlem düzgün bir şekilde gerçekleştiğinde oluşturulan 
mesajlardır. 
 

Formlarda girilmesi mecburi alanlar  şeklinde 
gösterilir. Bu alanları boş geçmeyiniz.  
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Muayene Gönderimi  
Muayene gönderimi menüsü, hasta ve muayene bilgilerini girerek 
gönderim yapmayı sağlar. Muayeneye ait bilgiler, türüne göre 
gruplandırılmıştır. Grup altındaki bilgilerin görünür olması için grup 
adının yanındaki + işaretine, gizlenmesi için – işaretine tıklamak gerekir. 
Sayfa ilk açıldığında görünür halde gelen gruplara veri girilmesi 
zorunludur. (Hasta bilgileri, başvuru bilgileri, tanılar, işlemler) 

 Hasta Bilgileri: Hastaya ait kimlik bilgileridir. T.C. kimlik no, ad, 
soyad, doğum tarihi, cinsiyet, kan grubu ve uyruk bilgilerini 
içermektedir. Tarih alanı listeden seçilmediğinde GG/AA/YYYY 
formatında yazılmalıdır. 

 Başvuru Bilgileri: Hastanın muayeneye kabulünden muayene 
bitişine ait tarih, saat ve vaka bilgileridir. Muayeneye ilişkin bilgileri 
girerken otomatik seçili gelen alanları muayene bilginize göre 
düzenleyiniz. Tutarlı veri girmediğiniz takdirde Sağlık Net veri 
gönderimi gerçekleştiremeyebilirsiniz. 

 Tanılar: Tanılar için SKRS ICD 10 Uluslararası Hastalık Kodları 
tablosu kullanılır. Listeden seçim yapabilmek için tanıya ait en az 
üç karakter girilmesi gerekir. Seçtiğiniz tanıyı muayene bilgisi 
olarak eklemek için seçili tanıyı ekle seçeneğine tıklamanız gerekir. 
En az bir ana tanı eklenmelidir. Birden fazla ek tanı eklenebilir.  

 

Diş hekimleri, hasta bilgilerinde diğer hekimlerden farklı 
olarak ağız şeması bilgisini seçerler. 

 İşlemler: Muayene sırasında hastaya uygulamış olduğunuz 
işlemleri de muayene veri setine eklemeniz gerekir. İşlemler için 
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SKRS SUT Tablosu kullanılır. Listeden seçim yapmak için işleme ait 
en az üç karakter girilmesi gerekir. Seçilen işlemi eklemek için seçili 
işlemi ekle seçeneğine tıklamalısınız. En az bir işlem girilmesi 
gerekir. 

 Genel Gözlem ve Şikayet, Hikaye, Bulgu: Hastaya ait ek bilgilerdir. 
Muayene veri setine ekleyip gönderilebilir. 

Sık kullanılanlar: Gönderim sırasında girmiş olduğunuz 
tanı ve işlemleri daha sonraki gönderimlerde kolay bir 
şekilde erişebilmek için sık kullanılanlar listesine 
ekleyebilirsiniz. 

Muayene bilgilerini girdikten sonra Sağlık Net’e Gönder seçeneği 
gönderimi başlatmayı sağlar. Gönderim gerçekleşmeden önce sistem 
otomatik olarak Online Protokol numarası alır ve bu protokol 
numarasını kullanarak Sağlık Net verisi gönderilir. Gönderim başarıyla 
gerçekleştiğinde sisteme tanımladığınız e-posta adresine muayene veri 
seti gönderim bilgisini içeren bir ileti gelir. Sağlık Net gönderiminin 
başarısız olması durumunda ise sistem ve Sağlık Net tarafından 
hata/uyarı mesajı ile bilgilendirilirsiniz. 

Profil Bilgileri 
Profil bilgileri üç ayrı başlık altında bulunur. 

 Bağlantı Bilgileri: Sisteme kayıt olurken tanımlanan ve oturum 
açarken kullanılan bilgilerdir. Bu bilgiler kullanıcı tarafından 
değiştirilebilir. Değiştirme işlemi yapılırken kayıt sisteminde olduğu 
gibi gerekli kontroller sağlanarak güvenli bir şekilde değiştirme 
yapılır. 
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 Kimlik Bilgileri: Kullanıcının kimlik bilgilerini görüntüleyip 
düzenleyebileceği menüdür. 

 Hekim Bilgileri: Kullanıcının hekim bilgilerini içeren menüdür. Bu 
bilgiler kayıt işlemi sırasında seçilir. Sözleşmeler dışındaki diğer 
alanlar üzerinde değişiklik yapılabilir.  

 
Kurum Bilgileri 
Kurum bilgisi birden fazla hekimin bir kurum altında çalıştığı durumlar 
için gereklidir. 
 
Birim Bilgileri 
Muayenehane/klinik bilgilerini içerir. Bu formda İl Sağlık 
Müdürlüğü’nden temin edilen Sağlık Net Kurum Kodu, Sağlık Net 
Kurum Şifresi bilgileri kullanılır. Birim adı sistem tarafından otomatik 
verilmektedir. Sağlık Net Gönderen T.C. bilgisi birden fazla hekimin 
olduğu kliniklerde sorumlu hekime aittir. Tek kişiye ait 
muayenehanelerde hekim kendisi T.C. kimlik numarasını girer. 
 
Hesap Özeti 
Hesabınızda tanımlı kredi miktarını, sistem içerisinde gerçekleştirilen 
işlemleri, her işlem için harcanılan kredi miktarı bu menüden takip 
edilir. Hesaba yüklenen krediler (+), harcanılan krediler (-) ile gösterilir. 
 
Öner Kazan 
Hekim arkadaşlarınızı sistem üzerinden davet ederek hediye krediler 
kazanabilirsiniz. Davet ettiğiniz arkadaşınız üye olduktan sonra 
yapacağı ilk başarılı gönderimde hesabınıza 100 kredi tanımlanacaktır. 



 

Protez Sağlık Çözümleri A.Ş. sağlık bilişimi konusunda yazılım ve 
yazılımla ilişkili donanım çözümleri üretmek amacıyla 2008 yılında 
Eskişehir'de kurulmuştur. Bünyesinden çıktığı Metasoft Bilgisayar 
firmasının sektörde edinmiş olduğu tecrübe ile çalışma hayatına 
giriş yapan Protez, ilk yıllarında KIOSK, HTYS, KTS gibi donanım 
bağlantılı ürünler üretmiştir. İlk yazılım ürünü olan Sterilizasyon 
uygulaması da Metasoft Bilgisayar'ın yazılımları ile uyumlu 
çalışmasının yanı sıra bağımsız olarak da kullanılabilmektedir. 

Ağız ve Diş Sağlığı sektöründen gelen yoğun talep üzerine 
ProDent projesi 2011 yılında özel sektör, bireysel ve kurumsal 
müşterilerini hedefleyerek başlatılmıştır. Talep üzerine projeye göz 
hastaneleri için özel modül ve işlevler eklenmiştir. 

Hala çeşitli AR-GE projeleri üzerinde çalışan Protez firması ulusal 
ve uluslararası müşterilere en etkin hizmeti sunmayı 
amaçlamaktadır. 
 

ADRES: Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı Metasoft Binası/ESKİŞEHİR 
 
 
 
PROTEZ Sağlık Çözümleri A.Ş. 
Telefon: (222) 236 19 28 
Faks: (222) 236 18 63        
Web: www.protez.com.tr  
E-posta: bilgi@protez.com.tr 

E-HEKİM.NET 
Web: www.e-hekim.net 
E-posta: bilgi@e-hekim.net 

http://www.protez.com.tr/
http://www.e-hekim.net/

