TEBEOS
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Provizyon Sistemi
Reçete ve Fatura İşlemleri Kullanım Kılavuzu

Reçete İşlemleri
1.) Tanımlama İşlemleri → İşletme Tanımları ekranında “Eczacı TC” bölümüne T.C. Kimlik no bilgisi girilir.

2.) Satış İşlemler → Cezaevi Reçeteleri → Reçete Girişi menüsünden reçete giriş ekranı açılır.
a. Hastanın T.C. Kimlik No bilgisi ilgili alana girilir, “Sorgula” butonuna basılır. Hasta Ad Soyad bilgisi gelir.
b. Doktor, Reçete Tarihi, Reçete No bilgileri girilir. İlaçların karekodları okutulur. Reçetede karekodsuz ilaçlar var ise barkodları okutularak giriş yapılabilir.
Reçete arkası yazdırılmak istenirse, ekranın altında bulunan “Reçete Arkası Yazdır” butonu kullanılabilir.
c. Reçete bilgileri girildikten sonra “Kaydet” butonuna tıklanır. Sırasıyla;
i. TEBEOS’ a kaydedilir.
ii. İTS Bildirimi yapılır.
iii. Cezaevleri Provizyon Sistemine kaydedilir.

Reçetedeki ilaçların eşdeğeri verilecek ise ilaç seçilip F5 tuşu veya sağ tuş “Eşdeğer Seç” seçeneği ile eşdeğer seçimi yapılabilir.

3.) Reçetede değişiklik yapmak için “Tüm Satışlar” ekranında ilgili reçete bulunup çift tıklandığında reçete açılır ilgili değişiklik yapılıp tekrar kaydet butonuna tıklanır.
4.) Yapılan değişiklik TEBEOS veritabanına ve Cezaevleri Provizyon sistemine kaydedilir. Fatura sürecindeki reçetelerde herhangi bir değiştirme işlemi yapılamaz.

5.) Reçete Silme işlemi için “”Tüm Satışlar” menüsünden reçete seçilir, “Sil” butonuna basılır. Silinen reçeteler TEBEOS veritabanından ve Cezaevleri Provizyon
sisteminden silinir. Fatura sürecindeki reçetelerde herhangi bir silme işlemi yapılamaz.

Reçete girişlerinde dikkat edilecek hususlar.
•

Tüm reçete, ilaç, fatura süreçlerindeki fiyatlandırma işlemleri merkezi ilaç veritabanı üzerinden eczacı iskontosu kullanılarak uygulanmaktadır. Eczacı
iskontosu Türk Eczacıları Birliği EBS uygulamasından alınmaktadır. Reçete ve fatura işlemlerinde eczane otomasyonlarının fiyat bilgileri kullanılmamaktadır.

•

Uygulama içinde eczanenin reçete karşıladığı cezaevi ile sözleşme kontrolü yapılmaktadır. Sözleşmesi olmayan cezaevlerinden herhangi bir reçete girişi
mümkün değildir. Cezaevi reçete girişi için bağlı bulunduğunuz eczacı odasından sözleşme alınması zorunludur.

•

Reçete girişleri sırasında sistem hasta bazlı takip yapmaktadır. Reçete girişinde hasanın kullandığı ilaçlar arasında doz-dozaj, eşdeğer ve ilaç dışı ürün
kontrolleri sağlanmaktadır. Hastanın elinde kullanıyor olduğu bir ilaç bitmeden o ilacın veya eşdeğerinin reçete kaydı gerçekleşmemektedir.

•

Sisteme ilaç dışı ürünlerin girilmesi mümkün değildir.

•

Eczanenin elinde ilacın olmadığı ve hastanın o ilacı alıp alamayacağının bilinmediği durumlarda “Ürün Seç” butonuyla yazılan ilaç seçilir ve hastanın o ilacı
veya eşdeğerinin kullanıp kullanmadığı görünebilir. Hasta reçete yazılı ilacı kullanıyorsa ne zaman biteceğiz bilgisi de görüntülenir.

•

Sistem içinde “Kaydet ve Aktarma” seçeneği, reçetenin anlık karşılanmayacağı durumlarda (stok eksikliği, depodan ilacın beklenmesi, reçetedeki
düzeltmenin yapılması vb. ) kaydedilmesi fakat cezaevine gönderilmemesi için hazırlanmıştır. Bu seçenekte reçete kaydedilir cezaevi provizyon sistemine
gönderilmez. Bu tip reçetelere Cezaevi menüsünün içindeki “Aktarılmamış Reçeteler” menüsünden erişilebilir. Sağ tuş ile karekod eksiği var ise karekod girişi
yapılıp Cezaevleri provizyon sistemine aktarılabilir.

•

Girilen tüm reçete bilgileri Cezaevleri yetkilileri tarafından görünmektedir. Ambar Memurları reçete tutar bilgilerini, Sağlık Memurları Tutuklu Reçete İlaç
bilgilerini görmektedir.

Reçete işlemleri ile ilgili videoyu izlemek için tıklayınız.

Fatura İşlemleri
1.)

Satış İşlemleri → Cezaevi Reçeteleri → Fatura İşlemleri ekranından, reçete girişi yapılan cezaevi ve reçete tarih aralıkları seçilir.
a. Listelenen reçeteler arasından faturalanacak reçeteler seçilir.
b. “Fatura Kaydet“ butonuna basılır. Fatura isteği cezaevine gönderilir.

2.)

Fatura İsteğinin durumunu Satış İşlemleri → Cezaevi Reçeteleri → Fatura Sorgulama menüsünden görüntüleyebilirsiniz.
“Onay Durumu” başlığı altındaki fatura durum bilgisi cezaevi tarafından işlem yapılıp yapılmadığını gösterir. Cezaevi Ambar memuru fatura isteğini görür ve
onaylar. Sonrasında eczane fatura keser ve reçete teslimini gerçekleştirir. Fatura isteğinin red edilmesi halinde gerekçe olarak Açıklama bölümünde görünür
Fatura bu gerekçeye göre tekrar düzenlenip fatura isteği tekrar gönderilir.
Eczane tarafından gönderilmiş faturalar cezaevleri tarafından en geç 72 saat içinde işlem yapılması zorunludur. 72 saat içinde işlem yapılmayan faturalar sistem
tarafından otomatik onaylanır.

Fatura Listesi

Onaylanmış Fatura Örneği

Reddedilmiş Fatura Örneği
Fatura İşlemleri ekranında fatura tutarına göre, durum bilgisine göre ve cezaevine göre filitreleme yapılması mümkündür. Bu ekrandan istenirse yazıcı çıktısı
alınabilir. Reçete Sorgu menüsünden reçetelerin anlık durumları görüntülenebilir.

Fatura işlemleri ile ilgili videoyu izlemek için tıklayınız.

