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RRS REÇETE DÜZENLEME İŞLEMLERİ 

1.Normal Reçete Düzenleme İşlemi: 

 

Ek Bilgiler: 

1. Her seferinde PİN kodu girmemek için sorumluluk sizde olmak kaydıyla tarayıcınıza 

pin kodunuzu kaydedebilirsiniz.  

2. Eğer bilgisayarınızda çeşitli nedenlerle internet bağlantısı yoksa (mobil hizmet, ağ 

sağlayıcı problemler vb.) AHBS programınız manuel reçete verebilmeniz için RRS 

sayfasına otomatik yönlendirme yapmaz. Eğer yönlendirme yapıyorsa AHBS 

firmanızla gerekli entegrasyonu sağlaması için iletişime geçiniz. Aksi takdirde her 

seferinde RRS sayfasına yönlendirilip hata mesajı alırsınız. (Resim 3) 

3. AHBS de tanı ya da ilaç kısmı boş ise reçete işleminiz eksik olduğundan RRS sayfasına 

otomatik yönlendirme yapılmaz. Eğer yönlendirme yapılıyorsa AHBS firmanızla gerekli 

entegrasyonu sağlaması için iletişime geçiniz. Aksi takdirde her seferinde RRS 

sayfasına yönlendirilip hata mesajı alırsınız. (Resim 3) 

 

 

RRS

RRS

AHBS

AHBS Muayene Aç

Tanı ve İlaç 
Gir

Yazılan İlaçlar RRS reçete imza 
sayfasına otomatik 
yönlendirilmiş mi?

Evet

Pin Girip İmzala 
butonuna basıp REÇETE 
NO VE MEDULLA NO AL 

(Resim 1)

Hayır

Hata kodu Verilen İlacı 
RRS üzerinde yeniden 

girin ve KAYDET butununa 
basın (Resim 2)
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      2. Reçete Tamamen Silme veya Medulladan Silip Düzenleme İşlemi: 

 

RRS

AHBS
Kişi Muayene Penceresinden RRS 

yönlendirme sayfası açılır

Açılan RRS sayfasında 
Reçetelerim

Bölümüne Gidilir.

Uygun biçimde sorgulma 
yapılarak işlem yapılacak reçete 

kaydı bulunur

Reçete kaydının en sağında 
Düzenlenebilir yazısının yanında 

yer alan üç noktalı sembole 
tıklanır.

Açılan seçim menüsünde 
"Medulladan Sil ve Düzenle" 

seçilir.

Açılan Reçete Sİl Ekranında Pin kodu 
seçilerek "Reçeteyi Tamamen Sil" ya 

da "Medulladan Sil ve Düzenle" 
işlemlerinden biri yapılır.

Reçeteyi 
Tamamen Sil

RRS den reçete tamamıyla 
silinir ve AHBS deki mevcut 

muayeneden reçete düzenleme 
işlemi tekrar yapılır ve işlem 

bittikten sonra tekrar RRS 
reçete imza ekranına 

yönlendirme olur ve e-imza 
yapıldıktan sonra yeni reçete 

no alınır.

Medulladan Sil ve 
Düzenle

RRS üzerinden 
reçete no 

silinir, tanı ve 
ilaçlar silinmez

RRS ilaç 
düzenleme 

sayfası açılır. 
AHBS'ye 

gitmeden 
buradan ilaçlar 

düzenlenir. 
Kaydet ile 

eimza 
ekranına gidilir 

ve reçete no 
alınır



 

 

 



 

 

 



 

 

RRS Ekranında Reçete No Aldıktan Hemen Sonra Ekranı Kapatmadan Reçeteyi Yeniden 

Düzenleme 

 

 

 


