Farmakom Online!
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tutukevleri Provizyon Sistemi
Farmakom Online! programında Cezaevi reçete işlemleri için, program Ana Menüsünde bulunan "Cetaş Provizyon Sistemi" kısayolu ile aşağıda resmi
bulunan "Cetaş Provizyon Sistemi" ana ekranı açılacaktır.
Sistem açılışı esnasında Farmakom Online! programı "Kurum Kartları" kısmında bulunan "Cezaevi" kurum kartınız ve ITS kullanıcı bilgierinizin varlığı
kontrol edilecektir.
Sistemin sorunsuz çalışabilmesi için "Kurum Kartları" bölümünde "Cezaevi" kurumunuza ait bir Kurum Kartı bulunmalı ve ilgili kurumun "GLN
Numarası" alanında "8680001001798" değeri yazmalıdır. Açılış esnasında bu bilgilerde herhangi bir eksiklik tespit edilir ise "Kullanıcı İşlemleri"
penceresi açılacaktır.
Uygulamanın ilk açılışında eğer Cezaevi kurum kartınızda "8680001001798" GLN numarası kayıtlı değilse aşağıda ekran görüntüsü bulunan "Kullanıcı
İşlemleri" penceresi açılacaktır.

Farmakom Online! Kurum Kartları üzerinde Cezaevi kurumu için "8680001001798" GLN numarası girilmiş ise sistem bilgileri kontrol ederek sisteme giriş
yapacak ve sözleşme bilgileriniz ile birlikte aşağıda görüntülenen program ana ekranı açılacaktır.

Program Ana Menüsü üzerinde bulunan butonlar ve Sorgu bölümleri yardımıyla sistem üzerinde ihtiyaç duyduğunuz tüm işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme yeni bir reçete girişi yapmak için "Yeni Reçete Girişi" butonuna tıklayarak aşağıda ekran görüntüsü verilen "Reçete Giriş Ekranı" nı
açabilirsiniz.

Reçete giriş ekranı üzerinde işlem adımları şu şekilde gerçekleşmektedir;
1. "TC Kimlik No" alanına Reçete girişini yapacağınız kişiye ait Kimlik No bilgisini girerek "Hasta Bilgilerini Getir" butonuna basınız.
2. Bu adım sonrasında girmiş olduğunuz Kimlik Numarası için "Hak Sahipliği" kontrolü yapılacaktır. Eğer Hasta hak sahibi ise, yapılacak kontrollerde
bir sorun olmaması durumunda "Yeşil" bilgi yazısı görüntülenecektir. Bu aşamada reçete girişine devam edebilirsiniz.
3. Hasta bilgileri görüntülendikten sonra "Hasta İlaç Bilgisi" ve "Hasta Rapor Bilgisi" aktif duruma gelecektir. Bu butonlar yardımıyla hastanın
daha önceden kullanmış olduğu ilaçlar ve bitiş tarihlerini ve Hasta adına kayıtlı olan raporları görüntüleyebilirsiniz.
4. Reçete için gerekli olan "Reçete Tarihi" ve "Doktor Adı Soyadı" alanlarını doldurunuz.
5. Reçeteye ilaç eklemek için "İlaç Karekod Bilgisi" alanına reçete içeriğindeki ilaç karekodunu okutunuz. İlaç ile ilgili "Adet","Doz" ve "Periyot"
alanlarını doldurduktan sonra "Reçeteye İlaç Ekle" butonuna basınız.
6. Eğer "Eşdeğer Ürün" veriliyor ise "Reçete İlaç Ekle" butonuna basmadan önce "Eşdeğer" butonuna basılarak açılacak olan ekranda "Reçetede
Yazılı Olan İlaç" bilgisini seçiniz.

"Reçeteye İlaç Ekle" butonuna basıldıktan sonra ;
7. Hasta-İlaç kontrolü okutmuş olduğunuz ilaç için sistemden yapılacaktır. Eğer hastanın ilacı almaya hakkı yok ise İlaç reçeteye ilave edilmeyecek
ve uyarı mesajı görüntülenecektir.
8. Eğer hasta ilacı alabiliyor ise altta bulunan ekran açılarak girmiş olduğunuz "Adet" kadar Karekod okutmanız istenecektir. Eğer girilen ilaca ait
Adet 1 ise okutmuş olduğunuz karekod bilgisi kayıt altına alıacak ve bu ekran açılmayacaktır.

9. İlaç adedi ve girilen karekod sayısı eşitlendiğinde "Kaydet" butonu ile bu ekranı kapatabilirsiniz.
10. Bu işlem adımları ile varsa Reçete içeriğinde bulunan diğer ilaçlara ait giriş işlemlerinide yapabilirsiniz.
11. İlaç giriş işlemi tamamlandığında "ITS Karekod İşlemleri" butonuna basarak aşağıda görüntülenen ekranı açabilirsiniz.

12. "ITS Karekod İşlemleri" ekranı üzerinde reçeteye girmiş olduğunuz tüm karekod bilgileri listelenecektir.
13. Bu ekran üzerinde "ITS Satış Bildirimi" butonu ile girilen karekodlar için satış bildirimi yapınız.
14. Bildirim sonucunda "ITS Cevabı" sutunu üzerinde sorunsuz karekodlar için "İşlem Başarılı" sorunu bulunan karekodlar için ise ilgili sorun
mesajı belirecektir.
15. Eğer tüm Karekodlarda "İşlem Başarılı" mesajı yok ise "ITS Satış İptal Bildirimi" butonuna basınız. Ardından Sorunlu karekodlar ile ilgili
durumu düzelttikten sonra satış bildirimini tekrarlayınız.
16. Tüm Karekodlarda "İşlem Başarılı" mesajı olmadığı takdirde "Reçete Provizyon İsteği" gönderilmeyecektir.
17. Tüm Karekodlar için "İşlem Başarılı" aldıktan sonra "Kapat" butonu ile ekranı kapatarak "Reçete Giriş" ekranına dönünüz.
18. "Reçete Giriş" ekranı üzerinde bulunan "Provizyon İstek" butonuna basınız. Bu işlem sonrasında Reçete bilgileriniz sisteme gönderilecek ve
reçete provizyon isteği gönderilecektir.
19. Provizyon isteği sonrasında sistem cevabı işlenerek Reçete durumunu tarafınıza bildirilecektir.
20. Reçetenin Provizyon alması durumunda girilen Reçeteye ait bilgiler Farmakom Online! programında kayıt altına alınacak ve "Karekod/Stok" bilgileri
işlenecektir.
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