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BAŞLARKEN
Parsanda Diş Klnik Uygulaması diş hekimlerinin ve diş polikliniklerinin kullandıkları sektörel bir
yazılımdır.
Diş klinik yazılımı Hasta Kabul, Klinik, Radyoloji, Vezne, Bilgi İşlem, Mesaj, Bilgi Ekran, modüllerinden
oluşmaktadır.

Hasta Kabul Modülü hastanın sisteme ilk kaydının açıldığı modüldür, hastamız bu modülden klinik
modülüne sevk edilir, yada randevu verilir, anamnez, borç tahsilat, tedavi notu, gibi ilemler yürütülür.
Klinik Modülü hastalarımıza oral hizmetlerin uygulandığı, anamez, tedavi notu, epikriz, iş görmezlik
raporu verildiği, röntgenlerimin incelendiği, randevu verilebilen, hastanın hizmet karşılığında
borçlandırıldığı ve reçete yazılan kapsamlı modülümüzdür.
Radyoloji Modülü hastaların klinik modülü aracılığı ile sevk edildiği, röntgenin çekildikten sonra
radyoloji modülü ile görüntülerinin sisteme aktarıldığı modüldür.
Vezne Modülü hastaların hizmet bazlı borçlarının tahsil edildiği yada manuel olarak borç eklenip
tahsilatlar yapılmasını sağlar, ayrıca cari borç ve ödemeleri, kasa hareketleri gibi işlemlerde bu modül
üstünden yapılır.
Bilgi İşlem Modülü Tüm modüllere hakim, doktor, kullanıcı tanımlamaları ve yetkileri, kasa, poliklinik,
tetkik, cari, hasta öncelikleri, sağlık tesisi, veritabanı işlemleri, kuralsız hizmet düzenleme ve diğer
tanımlar ile gerekli tüm özelleştirmelerin yapıldığı modüldür.
Mesaj Modülü aynı ağ içinde bulunan tüm kulacıların kendi kullanıcı isimleriyle giriş yaparak
mesajlaşmalarına olanak sağlayan sohbet programıdır.
Bilgi Ekranı Kapı Üstü monitörü yöneten siz klinikte “Hasta Listesi” içinde bulunan “Hasta Çağır”
butonuna tıkladığınızda kapı üstü monitörden hastanın ismini yazan modüldür.
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Yazılım masaüstüne gelen “Parsanda Diş Klinik Uygulaması” kısa yolundan açılır.
Program açıldığında sizi karşılayan ekran Ortak modüldür.

Ortak modüle kullanıcı adı ve şifre girilir; varsayılan yönetici yetkilerine sahip kullanıcı adı
“parsanda” parola “parsanda” dır.

A. HASTA KABUL MODÜLÜ
Hasta kabul modülü hastalarınızı veritabanına kayıt yapacağınız, güncelleyip kliniğe sevk
edebileceğiniz modüldür.
İki türde yeni kayıt yapabilirsiniz birincisi hastanın T.C. kimlik numaracıda dahil olmak üzere tüm
kimlik ve nüfus bilgilerini girerek yapılmaktadır bu şekilde yapılan Kayılarda ilerleyen dönemler içinde
hatasız hasta listesine sahip olursunuz.
İkinci kayıt türü ise daha çok özel sektörde tercih edilen zamandan tasarruf eden "serbest
kayıt" şeklidir.
Serbest kayıtta hasta kabul ekranında bulunan "Serbest Kayıt" Kutucuğu işaretlenerek hastanın
sadece adı ve soyadı yazılır geriye kalan alanlar zorunlu tutulmaz, aynı ad ve soyada sahip başka hasta
varsa program sizi uyarır.
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1. Normal Kayıta örnek

Yukarıdaki ilk kayıt örneği gibi gerekli tüm alanlar doldurulup kaydet butonuna basılır.
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Kaydet Butonundan sonra ekrana gelecek olan ekran kurum seçimidir, bu ekrandan ücretli butonuna
basılıp tekrar kayıt denir ve kayıt işlemimi tamamen biter.
2. Serbest Kayıta Örnek

Yukarda Görüldüğü gibi sadece ad, soyad yazılıp serbest kayıt kutucuğu işaretlenir kaydet butonuna
tıklanır, ardında gelen kurum seçimi (Resim 22:39:19) ekranından da kaydet denilerek kayıt işlemi
bitirilir.

3. Hasta Kabul modülüne bağlı yan ekranlar.
Borç ve Ödemeler Ekranı hem hizmet bazlı hem de manuel eklenen borç ve tahsilatları gösterir.
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Tedavi Geçmişi Hastanın Klinik modülünden girilen tüm tetkiklerini listeler.
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Tedavi Notu Hastanın tedavisi hakkında klinik yada hasta kabulden girilen ortak notlardır.

Anamnez ekranı hastanın kronik yada bulaşıcı hastalıklarını girebileceğiniz klinik modülünde ve hasta
kabulde ortak görülebilen ve yanıp sönerek kullanıcıyı uyaran ekrandır.
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Kurum Bilgileri özel sektörde standart olarak ücretli seçilirken sağlık bakanlığı ile olası bir hizmet
anlaşmasında diğer medula kurumlarınızda kullanılabilmesi için alt yapı hazırlanmıştır.
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Provizyon Al butonu hasta kabul anında hastaya online medula provizyonu almak için kullanılır.
Özel Sektörde devre dışıdır.
Randevu Ver ekranı hasta kabul ekranında açık olan hasta için randevu vermenizi sağlar, randevu
modülü hasta kabul modülünden sonra ayrıca yer verilecektir.
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Sevket Butonu kaydı açılmış, servis ve doktoru seçilmiş hastanın seçilen doktora sevk işleminin
yapılmasını sağlar.
Sevk işlemi yapılmayan hasta klinik modülü hasta listesine düşmeyecektir, tedaviye alınacak her hasta
kaydı oluşturulduktan sonra ilgili doktora sevk edilmelidir.
4. Hasta Birleştir Ekranı

Aynı Hastadan iki adet kayıt açılması durumunda en son açılan hasta ilk açılan hastanın kartı ile
birleştirilir, bu işlemde sonradan açılan hastanın tüm işlemleri ilk açılan hastanın kartına taşınır.

5. Poliklinik Hasta Dağılımı

Poliklinik hasta dağılımı servis ve doktorlara sevk edilen hasta sayıları hakkında bilgi verir.
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6. Poliklinik Randevu Dağılımı

Bu Ekranda Doktorların randevu listesini görebilir yeni randevu ekleyebilir güncelleye bilir ve
silebilirsiniz.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Randevu ekranı oldukça kompleks bir yapıdadır.
İlgili doktorlar bilgi işlem modülünden eklenir, doktorların sırası, arka plan rengi ayarlanabilir
Randevu planları (örğ; Diş Çekimi,Ölçü,vb.) renklendirilebilir
Sevk edilen hasta için hasta isminin başına (B) bekliyor , kabul edilen hastaya (+) , gelmeyen
hastaya (-) işareti otomatik olarak eklenerek kullanıcıya daha hızlı bilgi verilir.
Doktorların randevu planları geri planda otomatik olarak oluşturulur, ayrıca haftalık günlük
planlama yapmanıza gerek kalmaz
8:00'dan 23:00'a kadar 15'er dakika ara ile randevu verilebilir
Randevu eklenirken 60 dakikalık blok randevu verilebilir
Randevu başka bir güne yada başka bir saate yada başka bir doktora aynı anda tek işlem ile
taşınabilir (Resim 23:36:36)
Günlük randevu planı hastalarınızın telefon bilgileri ile excel'e aktarılabilir. (Resim 23:38:03-13)
Aynı anda iki farklı kullanıcı aynı tarih saat ve doktora randevu veremez sistem geri planda bu
işlemin kontrolünü yaparak kullanıcıyı uyarır.
Randevu ekranın doktor geri plan renkleri, randevu planlama renkleri, hasta beklemede geldi
sembolleri (B),(+),(-) gibi özellikler kullanıcı isteğine bağlı olarak "Özel Görünüm" menüsü içinden
kapatılabilir randevu ekranı daha sade ve daha hızlı kullanılabilir. (Resim 23:40:05)
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Randevu modülünden kareler..
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B. KLİNİK MODÜLÜ
Klinik Modülü Hasta kabul modülünden sevk edilen hastalara tedavi işlemlerinin uygulandığı
modülümüzdür.
Klinik modülü ilk açıldığında sizi Hasta Listesi karşılar, bu ekrandan çalışmakta olduğunuz doktor bir
defa seçilir ve seçilen doktorun hastaları ekranda görülür, hastaya çift tıklayarak yada Kabul Et
butonuna basarak hasta klinik ekranına alınır ve işlemleri girilir.

Klinik ekranına alınan hastaya otomatik olarak 10 gün içinde başka gelişi yok ise muayene hizmeti
uygulanır.
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Hastaya hizmet eklemek için önce tetkik tıklanır sonra ilgili dişe tıklanır örneğin Kanal tedavisi hizmeti
tıklandıktan sonra 22 numaralı dişin üstüne tıklanır.
Hastaya uygulanan her tetkikten sonra hastanın vezne modülüne borçlanmaktadır, kurumsal
tercihinize göre ister hizmet bazlı tahsilat istersenizde manuel borç tahsilat yöntemini
uygulayabilirsiniz, manuel tahsilat ve borç ilerleyen adımlarda daha detaylı anlatılacaktır.

Anamnez ve Tedavi Notu hasta kabul modülü içinde ortak ekran olarak anlatılmıştır.
Epikriz Ekranı hastanın ilk günden itibaren tüm hizmetlerini yazıcıya gönderen ve raporlayan ekrandır.

Raporlar hastaya verilecek olan iş görmezlik, çalışabilir, öğrenci raporunu otomatik olarak
hazırlamanızı sağlar.
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Röntgen ekranı hastanın radyoloji modülü üstünden kaydedilmiş röntgenlerini görüntülemenizi ve
üzerinde işlem yapmanızı sağlar.
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Randevular ekranı seçmiş olduğunuz dokta ait olan mevcut günün randevularına erişmenize olanak
sunar. Randevular konusu hasta kabul modülü içinde anlatılmıştır.

Reçete Yaz ekranı hastanıza geniş ilaç listesinden hızlı ve kolayca reçete yazmanızı sağlar ve bu işlemi
yazıcıya gönderebilirsiniz.
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Borç Ödeme ekranı vezne modülü içinde detaylı anlatılacaktır, özetle kullanıcınızın borç ve tahsilat
ekleme yetkisi var ise bu ekranı kullanarak hastaya manuel borç ve tahsilat ekleyebilirsiniz, hesap
özeti yazdırabilirsiniz.

Hizmet Fiyatı sadece hastaya yapılması planlanan hizmetlerin seçilerek toplam ödemesi gereken
tutar hakkında bilgilendirmek için kullanılır.
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Tanı Kod ekranı medula ile entegre çalışılması durumunda fatura kayıtlarını göndermek için medula
tarafından zorunlu tutulan ICD kodlarıdır, özel sektörde kullanılması zorunlu değildir.
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C. RADYOLOJİ MODÜLÜ
Radyoloji Modülü hastaların klinik modülü aracılığı ile sevk edildiği, röntgenin çekildikten sonra
radyoloji modülü ile görüntülerinin sisteme aktarıldığı modüldür.

Klinik modülünden sevk edilen hastaları hasta listesinden kabul edebilirsiniz.
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Radyoloji modülünde iki şekilde röntgen kaydedebilirsiniz.
1. Cihaz Seçimini “Dosyadan Seç” olarak işaretleriz, “Dosyadan Röntgen Ekle” butonuna basılır,
açılan Windows’a Ait Dosya Seçim ekranından bilgisayarınız üzerindeki kayıtlı röntgen
görseli seçilir, isteğe bağlı olarak kaydedilecek röntgenin Diş Numarası Seçilir ve “Röntgeni
Veritabanına Kaydet” butonuna basılır.
2. Cihaz Seçimi “Otomatik Aktarım” olarak seçilir röntgen cihazına ait özel yazılımdan çekilen
film “C:\rontgenAktar” klasörüne çıkartılır(export) ve kaydedilecek röntgenin Diş Numarası
Seçilir ve “Röntgeni Veritabanına Kaydet” butonuna basılır.
Not: Uygulama otomatik olarak “C:\rontgenAktar” klasörü içindeki filmi hastanın kartına
yükler ve klasörün içini temizler, bu yolla tüm marka ve modeldeki cihazlardan hem
periapikal hem panoramik filmler hastalarınızın kartı ile ilişkilendirilir.

Röntgen Sil
Röntgeni silmek için hastanın ismini ekrana getirdikten sonra silmek istediğiniz röntgene tıklayıp
açılan ekrandan sil butonuna tıklayınız.
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D. VEZNE MODÜLÜ
Vezne Modülü hastaların hizmet bazlı borçlarının tahsil edildiği yada manuel olarak borç eklenip
tahsilatlar yapılmasını sağlar, ayrıca cari borç ve ödemeleri, kasa hareketleri gibi işlemlerde bu modül
üstünden yapılır.

Hasta Tahsilatı iki farklı ekrandan yapılır, birincisi hizmet bazlı hasta tahsilatı ikincisi manuel hasta
tahsilatı.
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Hasta Tahsilat (Hizmet Bazlı) hastalara klinik uygulamasından yapılan hizmetlerin (diş çekimi, kanal,
dolgu vb.) direk olarak tahsil edilmesini sağlar.
Örneğin hastamıza 3 kalem işlem girildi 1. Dolgu 150TL, 2. Kanal 250TL, 3. Diş Çekimi 100TL toplamda
500TL tahsilatın her kalemi ayrı ayrı, yada birlikte tahsil edilebilir, toplu tahsilat için maus ile ilk
satırdan son satıra doğru sol maus tuşundan parmağınızı çekmeden mausu aşağı doğru sürükleyerek
tüm satırlar seçilir ve ardından “Tahsilat” butonuna basılır.

Hasta Tahsilatı (Manuel) ekranında hastalarımıza hizmet bazlı tahsilatın tam tersine manuel olarak
borç eklenip, parça parça tahsilatlar yapabilirsiniz.
Örneğin hastamıza implant tedavisi yapılacaksa bu işlem için 1500TL borç eklenir, hastamız her
geldiğinde parça parça yanı 500TL, 100TL, gibi iki ayrı zamanda tahsilat yapılabilir.
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Günlük Hareketler içinden gün içinde yapılmış Hasta Tahsilatları ve cari hareketleri görülebilir, bu
Ekran içinde Hasta Tahsilatı (Hizmet Bazlı) Hareketler, Hasta Tahsilatı (Manuel) Hareketler, Cari
Ödeme Hareketleri İzlenebilir.
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Kasa Hareketleri ekranı belirlediğiniz kasalar, tarih aralığı, kullanıcı, gelir-gider, kriterleri arasında size
kasanız ile ilgili rapor verir.

Cari İşlemleri ekranından tedarikçi firmalara yada doktor, personel giderlerine ait borç ve ödeme
ekleyip carilere ait hesaplarınızı tutabilirsiniz.
Cariler Bilgi İşlem Modülünden Eklenip Kaldırılmaktadır.
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Borçlu Hastalar ekranı daha önce klinik modülünden hizmeti yapılmış yada manuel olarak borç
eklenmiş fakat tahsilatı yapılamamış hastaların istediğiniz tarihler arasında sorgulanmasını getirir.
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E. BİLGİ İŞLEM MODÜLÜ
Bilgi İşlem Modülü Tüm modüllere hakim, doktor, kullanıcı tanımlamaları ve yetkileri, kasa, poliklinik,
tetkik, cari, hasta öncelikleri, sağlık tesisi, veritabanı işlemleri, kuralsız hizmet düzenleme ve diğer
tanımlar ile gerekli tüm özelleştirmelerin yapıldığı modüldür.
Hizmetler ekranı klinik modülünde hastalara uyguladığımız tetkiklerin eklenip düzenlendiği ekrandır.
Doktorlar ekranı doktor tanımlamalarının yapıldığı ekrandır, Doktor Sıra No ekranı günlük doktorun
hastalarına verilen sıra numaralarıdır, her yeni günde otomatik sıfırlanır müdahaleye gerek kalmaz.
Randevu ekranı Randevu Planları ve Randevu Şablonlarını kapsar, randevu planları randevu ekle
ekranındaki detertraj, fonksiyonel ölçü, diş çekimi gibi planlamalardır.
Randevu Şablonu ise her doktor için otomatik olarak oluşturulan günlük randevu şablonlarının
yönetildiği ekrandır, fakat bu ekrana müdahale gerekmemektedir, şablonlar otomatik olarak
oluşturulmaktadır.
Cariler ekranı vezne modülünde bulunan carilerin tanımlamalarının sağlandığı ekranımızdır.
Carini ya Cari Ünvanı, Yetkili Kişi yada Ad, Soyad Bilgisi girilmelidir.
Kullanıcılar yazılıma veri girişi yapacak tüm personellere verilecek kullanıcı isimlerinin ve yetkilerinin
yönetildiği ekrandır.
Poliklinik ekranı Poliklinik-Servis Tanımlamalarının yapıldığı ekrandır, Poliklinik Hizmet Bağlama
ekranı ise örneğin Pedodonti Polikliniğine bağlı doktorların görmesi gereken özel tetkiklerin atandığı
ekrandır.
Hasta Öncelik ekranından hastalara verilen 0-6 Yaş, Engelli vb. gibi öncelikler yönetilebilir.
Kasa İşlem ekranından kasa isimleri tanımlaması yapılır.
Sağlık Tesisi ekranı firmanızın Adı, Adresi, Tel, Fax gibi iletişlim bilgilerinin yazıldığı ekrandır, bu
ekrana girilen bilgiler raporlarda görünecektir.
Medula ekranı özel poliklinikler için kullanılmamakta sağlık bakanlığı ile anlaşma kapsamında ilerde
kullanılacak medula yönetim ekranlarıdır.
Veritabanı ekranından “Veri Tabanı Ayarları” altından sunucu adı, veritabanı adı, kullanıcı ve parola
bilgileriniz girilir.
“Veri Tabanı ve Tablo Oluşturma” ekranından ileri düzey SQL kodları yazarak yeni Veritabanı
oluşturulabilir ve veritabanına direk SQL sorgusu yapılabilir.
“Veri tabanı Yedekleme / Yedekten Geri Yükleme” ekranı belirli zamanlarda kendi inisiyatifiniz ile
“parsandaDis” veri tabanının yedeğini almanızı yada yedekten geri yüklemenizi sağlar.
Mesaj ekranı içinden “Mesaj Geçmişini Temizle” içinden tüm kullanıcılara ait konuşma geçmişini
temizleyebilirsiniz.
“Giriş Yapmış Kullanıcı İsimlerini Temizle” ekranından ise mesaj modülüne giriş yapmış olan tüm
kullanıcıların LOG geçmişini temizleyebilirsiniz.
Fatura Sorgu ekranı her ay yapılmış gelişi olan hastaların fatura işlemlerinin medulaya gönderilmesini
sağlar, özel sektörde kullanılmaz.
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Hizmet Düzenle ekranı hiçbir kural olmadan hastalara işlenmiş tetiklerin düzenlenmesine,
incelenmesine yada tamamen kaldırılmasına izin veren ekrandır.
Rapor ekranı programda bulunan tüm Raporların açılması için kurulumu gerekli “Crystale Repor “
uygulamasının parsanda.com içinden bilgisayarınıza indirilmesini sağlar.

F. MESAJ MODÜLÜ
Mesaj Modülü aynı ağ içinde bulunan tüm kulacıların kendi kullanıcı isimleriyle giriş yaparak
mesajlaşmalarına olanak sağlayan sohbet programıdır.
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G. BİLGİ EKRANI
Bilgi Ekranı Kapı Üstü monitörü yöneten siz klinikte “Hasta Listesi” içinde bulunan “Hasta Çağır”
butonuna tıkladığınızda kapı üstü monitörden hastanın ismini yazan modüldür.
Bu modülü ayrıca çalıştırmanıza gerek yoktur klinik modülü ile birlikte açılıp kapanmaktadır.
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