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BEHÇET HASTALIĞI HASTA KAYIT VE İZLEM
PROGRAMI KULLANIM KLAVUZU

www.e-behcet.com adresinden giriş yapınca Behcet
Hastalığı Kayıt ve İzlem Programı giriş paneli
gelecektedir.
Buradan Size tanımlanan kullanıcı adı ve şifrenizle
Programa giriş yapabilirsiniz.

Kullanıcı adı ve Şifrenizle giriş yaptıktan sonra,
Karşınıza,
Yeni Hasta
Kayıtlı Hasta
Raporlar ve
Ayarlar paneli gelecektir.

YENİ HASTA;
Kayıdına bastığınızda Hastanın demografik verilerini
gireceğiniz Kimlik bilgileri Paneli gelecektir. Gerekli
bilgileri girdikten sonra kaydet butonu ile ilerleyiniz.
Hastaya ait herhagi bir fotograf eklemek isterseniz bu
panelden yapabilirsiniz. İl, İlçe, Semt ve mahalle
sistemde yüklüdür. Bu alanlardan seçim yapıp tamam
butonu ile ilerleyiniz.

Yeni hasta kaydını gerçekleştirdiğinizde, Hastanın Özsoy geçmişi, Klinik Muayne Bulguları, Konsültasyonlar,
Laboratuvar, Tedavi girebileceğiniz ve Hastanın geçmiş
kayıtlarını görebileceğiniz 7 adet panel karşınıza
gelecektir.
ÖZ-SOY GEÇMİŞ;
Hastanın Behçet hastalığı belirtilerinin kronolojik
olarak sorgulandığı, kendisinde ve ailesinde bulunan
sistemik hastalıkların sorgulandığı alanları
içermektedir. Ayrıca Paterji testi, HLA-B51 testi, Alkol
kullanımı gibi veriler için de bu panelde giriş
yapılmaktadır. Kaydet Butonu ile ilerleyiniz.

KLİNİK MUAYENE BULGULARI;
Dermatolojik Yaşam Kalite İndeksi ve Behçet Hastalığı
Anlık Aktivite Formları bu panelde yer almaktadır.
İkonlara tıkladığınızda tablo açılır. İşaretlemeler
yapıldıktan sonra tamam butonuna basarak skor
otomatik olarak hesaplanarak ilgili alana yazılır.
Oral Ülser, Genital Ülser, Eritema Nodozum,
Papülopüstüler Lezyonlar, Tromboflebit ve Diğer
Klinikler (Ektstra Genital Ülser, Bacak Ülseri, Purpura,
Sweet Sendromu ve Pyoderma Gangrenozum)
bulgularını girip tamam butonu ile ilerleyiniz.
KONSÜLTASYONLAR;
Bu panelde Romatoloji, Göz hastalıkları, Nöroloji, Kalp
Damar cerrahisi ve Gastroenteroloji Konsültasyonları
için detaylı olarak giriş yapılabilirken Kardiyoloji,
Göğüs Hastalıkları ve Üroloji Konsültasyon sonuçları
için not şeklinde veri girilip kaydet butonu ile
ilerlenmektedir.
Not: Konsültasyonları sağ üstte yer alan tarih
bölümünden konsültasyonun yapıldığı tarihi seçerek
kayıt edebilirsiniz (geçmişe dönük kayıt yapmanıza izin
verilmektedir).

LABORATUVAR,
Bu panelde RF, Paterji testi , HLA-B51 ve Fekal
Calprotectin seviyesi için seçim yaparak giriş
yapılabilirken diğer test sonuçları manuel olarak
rakam yazarak not edilecektir. Bu panel için giriş
bitince kaydet butonu ile ilerleyiniz.
Not; Eski tarihli laboratuvar sonuçlarını girmek için
tarih bölümünden kaydedeceğiniz tahlil sonuç tarihini
seçerek kaydedebilirsiniz. Tetkik sonuçlarını eşzamanlı
tarihleri ile girmeniz durumunda, örneğin ALT
değerindeki tüm değişikliklerin tarihsel değişimini
grafik olarak görmeniz olanaklı olacaktır.
TEDAVİ;
Bu panelde yerel ve sistemik tedaviler, biyolojik
tedaviler ve cerrahi tedavileri seçip doz ve sürelerini
kaydedebileceğiniz alanlar yer almaktadır. Gerekli
girişleri yaptıktan sonra kaydet butonu ile ilerleyiniz.
Bu bölümde de geçmişe dönük aldığı tedavilerin
tarihlerini sağ üst köşede yer alan tarih bölümünden
seçerek geçmişe dönük kaydedebilirsiniz.

HASTA GEÇMİŞİ;
Bu panel Öz ve Soy Geçmiş, Klinik Muayene Bulguları,
Konsültasyonlar, Laboratuvar ve Tedavi Panellerinin
bir yansımasıdır. Bu bölümde hastanın geçmişe ait
tüm kayıtlarını sol üst köşede yer alan tarih alanından
veya panellerin altındaki açılır pencerelerden seçerek
görebilirsiniz. Eğer sadece laboratuvar panelinin
kayıtlarını görmek istiyorsanız, Laboratuvar dışındaki
pencereleri tıklayarak kapatabilir ve sadece
laboratuvar kayıtlarını inceleyebilirsiniz. Hasta
geçmişindeki her pencere fonksiyoneldir istediğiniz
pencerenin kayıtlarını görünür istemediğiniz
pencerenin kayıtlarını görünmez yapabilirsiniz.
Eğer sadece laboratuvar panelindeki bir test kaydını
görmek istiyorsanız, Laboratuvar sekmesinin altından
istediğiniz testi seçtiğinizde o teste ait tüm dökümler
gelecektir. Gelen dökümlerdeki tarihe tıkladığınızda da
o tarihte yapılan tüm girişleri görebilirsiniz.
KAYITLI HASTA;
Yeni kayıt işlemini tamamladıktan sonra artık bu
hastanızı Kayıtlı Hasta paneline tıklayarak oradan
çağırabilirsiniz. Burada hasta kayıtlarını direk hasta
ismi üstüne tıklayarak yapabileceğiniz gibi Ad Soyad
veya TC No yazarak bul butonu ile de çağırabilirsiniz.
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Programda yetkiler şu şekilde çalışmaktadır. Userlar
sadece kendi hastalarını görürler, managerler
altlarındaki userlar ve kendi hastalarını görür, Admin
tüm kayıtları görür. İstenilen sayıda manager ve user
açılabilir.

Program adresi www.e-behcet.com
Copyright-2019 www.dermmaster.com

