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1. GİRİŞ 

1.1 AMAÇ 
Bu doküman, HSE Radar İş Sağlığı ve Güvenliği Yazılımının bir parçası olan e-Reçete uygulamalarının 

kurulum, eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetlerinde destekleyici doküman olarak kullanılmak üzere 
hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra Programın yaygın olarak kullanıldığı dönemde Kullanım Kılavuzu olarak 
işlevselliği devam etmesi düşünülerek detaylandırılmıştır. 

1.2 KAPSAM 
E-Reçete uygulamalarının kurum/firma içinde kullanıcıları şunlar olması öngörülmüştür; İşyeri 

Hekimleri, Diğer Sağlık Personeli. Aşağıdaki tabloda ise dokümanın sıralamasına da uygun olarak 
başlıklar listelenmiş ve kullanıcıların özellikle ilgili olacakları bölümler işaretlenmiştir. 

 

Ana Başlık: Başlık: 
İşyeri 

Hekimi 
Diğer 

Sağ.Per. 
Bölüm 
Yön. 

Kullanıcı Girişi  
Kullanıcı – Girişi √ √ √ 

Kullanıcı Şifre Değiştirme √ √ √ 

E-Reçete 
Kayıtları 

E-Reçete Kayıt, Güncelleme, Silme √   

E-Reçete 
Kayıtları 

Görüntüleme √ √ √ 

 

2. KULLANIM 

2.1 HSE RADAR E-REÇETE MASAÜSTÜ UYGULAMASI KURULUMU 
HSE Radar e-Reçete kurulum adresi ( http://www.hseglobal.com.tr ) web browser adres çubuğuna 

yazılarak, HSE Radar e-Reçete masaüstü kurulum (setup) dosyası indirilerek kurulur. 

 

http://www.hseglobal.com.tr/
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Ekranda görüntülenen “Install” (Tr. “Yükle”) butonuna basılınca aşağıdaki ekran görüntülenir. 

 

“Install” (Tr. “Yükle”) butonuna basılır. 

Uyarı!  

 Kurulumu yapacak kullanıcı, bilgisayar üzerinde kurulum yapabilecek yönetici (administrator) 
haklarına sahip olmalıdır.  

 Güvenlik duvarı (firewall), anti-virüs yazılımları ve diğer bazı uygulamalar kurulumun sağlıklı bir 
şekilde gerçekleştirilmesine engel olabilir. Bu gibi durumlarda kurumun sistem yöneticisinden 
yardım alınmalıdır. 

Install (Yükle) butonuna basıldığında Windows, “Bilinmeyen Yayıncı” (İng. “Unknown Publisher”) 

uyarısı verebilir.  
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veya 

 

Kurulumun devam edebilmesi için bu uyarının “Run Away” (Tr. “Yine de Çalıştır”) ile geçilmesi 

gerekir. Bu ifade bazı Windows sürümlerinde “More Info” (Tr. “Daha Fazla Bilgi”) gibi bir linke basılarak 

ulaşılabilir olmaktadır. 

 

“More Info” (Tr. “Daha Fazla Bilgi”)  butonuna basıldığında kurulum işlemi başlar. 
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İndirme işlemi tamamlandığında program kullanım koşulları penceresi açılır.  Bu ekranda 

“Yukarıdaki koşulları kabul ediyorum.” işaretlenerek “Tamam” butonuna basılmalıdır. 

 

Kurulum tamamlandığında uygulama giriş ekranı görüntülenir. 

2.2 İŞ YERİ HEKİMİ EKRANLARI 
Uygulama ilk kez kullanılacağında; henüz kurum bilgileri, işyeri hekimi ve diğer kullanıcı bilgileri ile 

çalışan bilgileri oluşturulmuş olmadığından, öncelikle support@hseglobal.com.tr adresi üzerinden 

talepte bulunarak size dair bilgilerin oluşturulması gerekmektedir. Ana bilgiler hazırlandığında sizinle 

paylaşılan kullanıcı ve şifre bilgilerinizi kullanarak yazılıma giriş yapınız.  

 

mailto:support@hseglobal.com.tr
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E-Reçete’ye sonraki girişlerinizde masaüstünde yer alan HSE Radar İş Sağlığı Güvenliği – E-

Reçete (Kurumsal) resmine tıklayarak açınız. 

“İşyeri Hekimi” kendisine tanımlanan kullanıcı adı ve şifresi ile uygulamaya girdiğinde, 

aşağıdaki “Ana Ekran” la karşılanır.   

 

2.2.1 Kullanıcı Bilgileri 
Yazılımı ilk defa kullanımda mutlaka Hekim olarak bilgilerinizi kontrol etmelisiniz. Bunun için 

menüde yer alan Bilgilerim butonuna tıklayın. 

 

Açılan ekranda sırası ile aşağıdaki bilgileri kontrol ediniz ve hatalı/eksik olanları düzeltiniz. 
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 Kullanıcı adını değiştirmeyin. 

 Şifre bilginizi isterseniz güncelleyebilirsiniz. 

 TC Kimlik numaranız hatalı ise mutlaka düzeltin. 

 Ad ve Soyadı bilginiz hüviyet cüzdanınızda nasıl ise öyle olmalıdır. Kontrol ediniz ve gerekiyorsa 

düzeltiniz. 

 Doğum tarihi bilginizi güncelleyiniz. 

 E-Posta, Adres ve Cep Telefonu bilgileri zorunlu alanlar değildir. Dilerseniz güncelleyebilirsiniz. 
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 Branş kodunuz farklı ise seçiniz. 

 Sertifika kodunu kontrol ediniz. 

 Diploma No ve Tarihi ile Sertifika No ve Tarihi bilgilerini kontrol ediniz. Eksik ve hatalı yerler var 

ise düzeltiniz. 

 E-Reçete Kullanıcısı Medula sisteminde tanımlamış olduğunuz kullanıcı adınızdır. Normal 

şartlarda TC Numaranız olmalıdır. Hatalı ise düzeltiniz. 

 E-Reçete Şifrenizi sizlerden hiçbir zaman istememiştik. Dolayısıyla ilk kez yazılıma giriş 

yaptığınızda şifre bilginiz kesinlikle hatalıdır. Mutlaka düzeltiniz. Unutmayın ki E-Reçete 

kullanıcısı ve şifresi bilgileriniz hatalı ise Medula sistemi reçete kaydetmenize izin 

vermeyecektir. 

 E-İmza PIN alanını boş bıraktır. Reçeteyi Medula sistemine kaydederken size bu PIN 

sorulacaktır. 

 Tesis Kodu bilgisini mutlaka kontrol ediniz. Hatalı ise Medula sistemine reçete 

kaydedemezsiniz. 

Yetkilendirilmiş olduğunuz işyerlerini kontrol ediniz. Bunun için en hızlı yöntem; Çalışan eklermiş 

gibi yapıp işyeri listesinde eksik veya fazla işyeri var mıdır diye kontrol etmektir. Eksik/fazla var ise IT 

operasyon ekibine mail atarak durumu bildiriniz. 

2.2.2 İlaç Listesi 

 

“İlaç Listesi” butonuna basarak kayıtlı ilaçların listesine erişilebilir. 

 

Liste ekranında Güncelle butonuna basılarak İlaç listesi Medula sistemi kontrol edilerek 

güncellenir. Güncelleme işlemi 07:00-19:00 saatleri dışında gerçekleşmektedir. 
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2.2.3 E-Reçete Sorgulama 
Ana ekrandan “E-Reçete Sorgula” kısmına giriş gerçekleştirilir. 

 

Açılan E-Reçete Sorgulama ekranından; 

 Doktor, 

 Tesis Kodu 

 Çalışan seçilerek Sorgula butonuna basılır. Medula Sistemi’nde kayıtlı bulunan E-Reçeteler 

sorgulanabilir ve yine aynı ekranda bulunan İncele butonu ile bulunan E-Reçetelerin içeriği 

incelenebilir. 
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2.2.4 Reçeteler 
Ana ekrandan “Reçeteler” kısmına giriş gerçekleştirilir. 

 

 

Açılan ekranda istenilen bölüme gelip farenin sol tuşu ile basıldığında “Arama” kısmı ekrana 

gelmektedir. İlgili aramanızı gerçekleştirdikten sonra sol taraftaki kutucuğa fare ile tıkladığınız zaman 

aradığınız çalışan/çalışanlar ekranda yer alacaktır. 

 

 

Açılan ekranda istenilen başlığa gelip farenin sağ tuşu ile basıldığında açılan menüde istenilen 

alanda istenilen gruplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.  
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Açılan menüden “Arama Panelini Göster” başlığına tıkladığınızda sayfanın üst kısmında panel 

çıkacaktır. Uzun işlemleriniz için bu filtreleme bölümünü kullanarak daha seri ve rahat işlem 

gerçekleştirebilirsiniz. 

 

 

2.2.5 Yeni Reçete Oluşturma 
Ana ekrandan “Yeni Reçete Oluştur” kısmına giriş gerçekleştirilir. 

Açılan ekranda arama kısmında 

 Çalışan İsmi, 

 Çalışan Kimlik Numarası, 

 Doğum Tarihi, 

 İşyeri verilerinden biri girilerek kişiye ulaşılır. 

Reçete tarihi güncel olarak ekrana çıkmaktadır. 
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Ekranın sağ üst bölümündeki satıra fare ile çift tıkladığınızda aşağıda görünen ekran 

açılmaktadır. Herhangi bir bilgi “Açıklama” kutucuğuna yazılacaksa “Açıklama Türü” seçilir. Aynı şekilde 

“Açıklama Türü” seçildiğinde “Açıklama” kısmına giriş gerçekleştirilmelidir. Bilgi girişi sağlandıktan 

sonra “Kaydet” butonuna tıklanır. Bilgiler yukarıdaki ekranın sağ üst satırında görüntülenecektir. 

 

Sisteminize kaydetmek için “Reçete” Sayfasında sağ alttaki “Kaydet” butonuna; Medula’ya gönderip   

e-Reçete işlemini tamamlamak için sol alttaki “İmzala & Gönder” butonuna; çıktısını almak için ise 

sayfanın orta alttaki “Yazdır” butonuna tıklayıp işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. 

 

 

 


