
Nokta Yazılım Diyaliz v3 Program Klavuzu 
Diyaliz v3 Giriş : 

 
Nokta Yazılım Diyaliz v3 programına eğer ilk defa giriyorsanız; 

Kullanıcı Adı: admin 
Şifre: 2 
Programınızı standart tanımlanan şifreler ile açtıktan sonra, Ayarlar> Kullanıcı İşlemleri seçeneğinden 
Kullanıcı Adı ve Şifrenizi değiştirebilirsiniz. 
 
Diyaliz v3 Ana Menü: 

 



Programınıza girdikten sonra ilk açılacak ekran Duyurular Panelidir. program ana menüsü Bu ekranın 
arkasındadır. Buradan Hızlı Erişim Menüsü ile tüm bilgilerinize tek tuşla ulaşma şansına sahipsiniz. 
Nokta Yazılım olarak prensip edindiğimiz ilkerimizden biri olan kolay ulaşılabilirlik, programın her 
bölümünde karşınıza çıkacaktır ve kolay kullanımıyla size yardımcı olacaktır. Programınızın Ana 
Menüsünden bir çok işleme tek tuşla ulaşma imkanınız vardır. Hasta Rapor Formları, Program 
Tanımlamaları, Doktor ve Makine Tanımlamaları, Stok ve Cari Tanımlamalar, vb.. Nokta Yazılım birçok 
özelliği ile sadece medula sistemine veri gönderen bir program değil aynı zamanda bir diyaliz 
otomasyonudur.  Ana menüde bulunan hızlı erişim menüsü işlerinizi çok daha fazla kolaylaştıracaktır. 
Bu menü ile birçok işleme tek tuşla ulaşabilirsiniz. 
Hızlı Erişim Menüsü: 

 
Hızlı Erişimi Menüsü İçeriği 

 Hasta Kartı Arama 

 Hasta Kartı Yeni Kayıt 

 Dönem Sonlandırma 

 Hızlı Hasta Kartı Erişim 

 Seans Dağılım Cetveli 

 Toplu Seans Girişi 

 Laboratuvar Otomatik Sonuç Alım Menüsü 

 Toplu Tahlil Sonuçları 

Hasta Kartı Arama  

 
Hasta Kartı Arama seçeneği ile hastalarınızı Hasta Adı, Soyadı, Kimlik Numarası  veya Dosya  
numarasına göre farklı şekillerde arama yaptırabilirsiniz, daha önceden pasif duruma getirdiğiniz 
hastalarınızı ‘Pasif Hastaları da Göster’ seçeneğini işaretleyerek arama yaptırıp, listeleyebilirsiniz. 
 



Hasta Bilgi Kartı 

 
Hastalarınızın tüm işlemlerini takip edebileceğiniz program menüsüdür. Bu ekrandan hastaya özel 
seans bilgileri, laboratuvar lonuçları, diyaliz epikriz bilgileri, sosyal güvenlik kurumu bilgileri, hasta ilaç 
ve reçete bilgileri ile hastaya uygulan tüm hizmetleri tek bir ekranda görebilir ve hasta kimlik 
bilgilerini düzenleyebilirsiniz. Kullanım kolaylığı için bu menüde hasta gelişleri en altta listelenmiştir 
ve hangi seans gelişinin üzerine tıkladıysanız yapacağınız işlemler hastanın o tarihteki 
gelişi için olacaktır. 

Hasta Seans Kartı: 

 
Hasta seans kartı seçeneğine alt taraftaki hasta seans gelişlerinin üzerine çift tıklayarak hastanın o ay 
için oluşturulan seanslarını görebilir, buradan yeni seans satırı oluşturabilir, satır silebilir, hasta 
seanslarını medula sistemine kaydedebilir, tarihini değiştirebilir ve medula sisteminden silebilirsiniz. 
Sağ üst köşedeki ‘Tahlilleri Gönder’ butonu ile seanslar ile birlikte aynı zamanda hasta testlerini de 
gönderebilirsiniz. ‘Log’ sekmesinden ise seansların medula sistemine gönderimi ile ilgili çıkan sorunlar 
için bilgi alabilirsiniz ve çıkan sorunlar ile ilgili yardım ihtiyacı duyduğunuz taktirde Nokta Yazılım 
Destek Ekibi ile anlık olarak iletişime geçebilirsiniz. Bu ekrandan aynı zamanda ‘Hemşire Takip Formu’ 
seçeneğine de ulaşabilirsiniz. 
 



Hemşire Takip Formu: 

 
Hemşire takip formu Diyaliz v3 programının sadece bir medula gönderim aracı değil komple bir diyaliz 
otomasyonu olduğunun ciddi göstergelerindendir. Bu menü ile hastanızın seansa özel giriş çıkış 
kilolarını girebilir, çekilen sıvı bilgileri gibi hastaya özel birçok bilgiyi programınızda tutabilirsiniz. 
Hasta Tedavi İşlem Bilgileri:  

 
Hasta tahlil sonuçlarını girebileceğiniz, kullanılan ilaçları ve malzemeleri  ekleyebileceğiniz, Yeni 
Reçete oluşturabileceğiniz bir menüdür. Dönem boyunca hastaya yapılan tedavilerin giriş ekranı  
burda girilen bilgiler hastanın epikrizindeki tedavi bölümüne yansımaktadır. 
 
 



Tetkik Kartı: 

 
 

Reçete: 

 
Hastanın ideal kilosu kayıtlıysa program laboratuar tetkiki isteyen ve birtakım hesaplama ihtiyacı olan 
ilaçlarda Epo, Fosfor, D vitamini ilaçlarını tanısıyla birlikte getirir kullanıcıyı Tarih kilo değer arayışına 
sokmaz.  
 



Uzman Muayene Formu: 

 
Uzman Muayene Formu seçeneği ile hastalarınıza doktorunuz tarafından yapılan muayene ile ilgili 
tüm bilgileri girebilir, bunları aylık olarak takip edebilir ve yazıcı çıktısını alabilirsiniz. Hastalarınıza ait 
bir çok değeri bu ekranda görüp böylelikle uygulanan tedavi şeklini değiştirebilirsiniz. Hastalarına ait 
bu değerleri digital ortamda saklama şansına sahipsiniz. 
 
Uzman gözlem formları kısa yol toplu basımı 

 

 Tanımlamalar >doktor tanımlamaları ekranından uzman doktorunuzu seçin bilgilerini kontrol 

edin. 

 

 



 Ayarlar > Merkez bilgilerinden kurumunuzun  ruhsat numarasini girin. 

 

 

 

 

 Toplu seans onaylama ekranından  uzmanın değerlendirme gününde hastanızı  işaretleyin ve 

uzman degerlendirme tutanagı  bastir  butonuna basin.(Hemsire gözlem formlarınıda  toplu 

olarak bu ekrandan yazdırabilirsiniz) (he

 

 



 Diyaliz de her ay hasta dosyasına eklediginiz uzman formlarını kolayca toplu olarak 

basabilirsiniz. 

 
 

 
Aktif Olan Hastalara Toplu Geliş Aç:  

 
Diyaliz programı kullanıcıları için çok kullanışlı bir ayrıntı olan bu seçeneğe İşlemler menüsünden 
ulaşabilirsiniz. Bu seçenek ile hastalarınıza toplu aylık geliş açabilir, aylık gelişlerin içine hastalarınızın 
önceden belirlediğiniz günlerine göre seans satırları oluşturulur, toplu olarak laboratuvar hizmetleri 
eklenir ve hastaların aylık provizyonları toplu olarak otomatik bir şekilde alınır. Sarı olan hastaların 
Raporlarının bitişine 31 günden az zaman kalmış, Kırmızı olanlarınsa rapor tarihi bitmiştir. 



Toplu Seans Girişi: 

 
Programınızın her bölümünde sizin daha hızlı çalışmanızı sağlayan detaylar sunuyoruz. Daha hızlı 
işlemler ve daha az vakit alan medula gönderimleri. Bu seçenek ile hastalarınıza oluşturduğunuz 
otomatik seans satırlarını toplu olarak gün gün listeleyerek görebilir, toplu bir şekilde seansları 
medula sistemine gönderebilirsiniz veya toplu şekilde medula sisteminden silebilirsiniz. Bu 
ekrandan doktorları makinaları ve seansları düzeltebilirsiniz. 

 

Altı aylık bilgi formları 

 
Kayıtlı laboratuar verileri il saglik müdürlügü formatinda tek tuşla print edilebilir. Tek tek hastaları 
değerleri hesaplamanıza günler harcamanıza gerek yoktur.(Kırmızı başlıklar problem var değerlerinizi 
kontrol edin  demektir) 
 



EPİKRİZ AÇIKLAMASI 

 

 
Hastanın son epikrizinde aşıları ilaçları ve son yapılan lab ve radyoloji tetkikleri tarihleriyle beraber 
gelir bakılan değil en son bakılan mantığıyla tüm tetkikler sorunsuz görülür. 
 



Seans onayları 

 
X işaretleri hastanın geldiği günleri göstermektedir 

Makina cetveli 

 
Hastaların makineleri ve günleri çizelgede belirtilmiştir 



Hemşire gözlem formu programdan alınabilir 

 

 
 
 
 
 



İmza föyü 

 
 
 
Raporlar menüsü excell ve Word formatlarında diyalizin işleyişini kolaylaştırır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ayarlar ve tanımlamalar menüleri kurulum aşamasında kullanılır pek sık değişiklik 
olmaz kullanım amacı sisteme bazı parametreleri tanımlamaktır. 

 
 
 
Servis menüsünden lisans uzatma menüsüne , destek paneline duyurularımıza ve 
firma mesajlarına ulaşabilirsiniz. 

 

 



Stok: 

 
Diyaliz v3 programında stok kartlarınızı tanımlayabilir, alış ve satış faturalarınızı 
program üzerinden hem takip edip hem de faturalarınızı program üzerinden 
yazdırabilirsiniz. Ayrıca depo takibatını yapabilir ve İTS (İlaç Takip Sistemi) ile 

entegre olarak çalışabilirsiniz. 

 

 

 

 

 E- REÇETE  
SIK KULLANILAN TANILARIN EKLENMESİ;  
Tanımlamalar ekranından tanı kodunu yazmaya başlayın tanınızı seçip sağdaki kutucuğa çek atın 
klavyedeki ok tuslarıyla aşağı ya da yukarı geçin tanınızı otomatik kaydedersiniz (Listeyi alMAyiniz)  

 



SIK KULLANILAN İLAÇLAR LİSTESİ:  
Tanımlamalar ekranında medula ilaç listesinde ilaçlarınızı bulup yanına çek atabilirsiniz (2 yada 3 
hafta da bir Medula ilaç listesini yenileyiniz)  
Not: Listede Aktiflik durumunda  
ödenMEyen ilaclar: 0 ----- SGK tarafindan ödenen ilaclarsa :1  
olarak gelir. E recete yazarken program ödenmeyen ilaclari getirmez!!!! 

 
 
 
TANIMLAMALAR BÖLÜMÜNDE İLAC ETKEN MADDE ALANLARINA SÜREKLİ YAZDIĞINIZ İLAÇLARI 
YAZABİLİR TANI VE KULLANIM YOLU YAZMA SIKINTISINDAN KURTULABİLİRSİNİZ. ( SİSTEMDE KAYITLI 
OLMAYAN YANİ SİZİN EKLEDİĞİNİZ İLAÇLARA BİRİM BÖLÜMÜNE MUTLAKA : 1 YAZMALISINIZ. 

     
 
 
 
 
 



HASTA KARTLARINDA İDEAL KİLO ALANININ DOLDURULMASI :  
Hastanın diyaliz bilgilerinde mavi ideal kilo alanı dolu olmalıdır.  

 
 
 
LABORATUAR BİLGİLERİ SİSTEMDE ZATEN KAYITLIDIR BU KAYIT TETKİK TARİHLİDİR.  
(Reçetenin hemen sağındaki ilaç tedavi formunda hastanın son 6 aylık tetkiklerini görebilirsiniz) 

E- 
reçete yazmak için yeni bir reçete oluşturabilir yada daha önceden yazılmış bir reçeteden yeni reçete 
türetebilirsiniz. Laboratuvar sonucu isteyen ilaçlar için farklı bir uygulama yoktur. İlacın dozunun 



girilmesi yeterlidir. 

 
İlaç seçilince son laboratuvar tetkikleri tarihleri ile beraber gelir Sut Kuralına göre hastanın kuru kilo 
ünite çarpımı yapılır.( ilacı secince tanı otomatik doz ve ilaç açıklaması birlikte gelir) 

 
Eğer ilacın dozunu yanlış seçmişseniz sut kuralına göre doz hatası mesajı alırsınız.  



Bu 
uyarı matematiksel olarak hata nedenini gösterir.  
(Başlangıç tedavisi için doz aşımı) 

 



Gerekli düzeltme ilacı değiştirmek veya dozunu düzeltmek olabileceği gibi hata mesajını silip baksa bir 
açıklama yazmak suretiyle de düzeltilebilir. Bunun için hata mesajına çift tıklamak yeterli olacaktır. 

                  
Çok  önemli   Reçetenizde açıklama ve tanı haricinde düzeltme yapamazsınız. E reçete numaranız var ama 

tanınız yada açıklamanız yoksa tanı açıklama bilginizi önce sisteme sonra medulaya kazdedersiniz sağ tıklayıp bu 
işlemi sonlandırabilirsiniz. 

R 



Raporlar bölümünden düzenlenmiş reçeteler butonuyla iki tarih aralığındaki tüm kayıtlı reçetelere 
ulaşabilirsiniz. 

 
 
 
Dilerseniz o tarih arasındaki yazılmış ilaç sayılarını da görebilirsiniz. 

 
  


