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 Tüp Bebek Kliniklerinin tüm iş akışlarını bilgisayar ortamında dijital olarak eksiksiz takip 
edebilmelerine olanak sağlayan yazılımımız sayesinde; tüm hasta işlemlerini hızlı, hatasız olarak takip 
edebilir, rapor ve analizler ile merkezinizin performansını ölçebilir, bilimsel makaleleriniz için sizlere 
esnek olarak sunulan tanı, yaş, embriyo kalitesi, ilaç vb. birçok parametreye göre raporlar elde 
edebilirsiniz. 

Yazılım geliştirme sürecinde, sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve Tüp Bebek uzmanlığına 
sahip doktor, embriyolog, hemşire, hasta kabul, kalite yönetim personellerinden alınan bilgiler ve 
talepler doğrultusunda geliştirilmiştir ve geliştirilmeye ve günün koşullarına göre düzenlemelere 
devam edilmektedir. Yazılımımız kapalı bir paket program olmayıp, kullanacak merkezin ihtiyaçları 
doğrultusunda düzenlenebilir bir esnekliğe sahiptir.  

Randevu kaydından başlayarak, hastanın doğumuna kadar olan tüm süreçlerini takip 
edebileceğiniz birçok zengin modüllere sahiptir. 

Hem merkeze hem de hastaya büyük kolaylıklar sağlayan bu sistemde, hastanın tüm verileri 
güvenli bir veri tabanında tutulmaktadır. Güvenli bir şifreleme yöntemi sayesinde uzak erişim ile de 
merkez yönetici ve doktorları sistemi kullanabilmektedirler. Tüm personel yetkileri ve izinleri yönetici 
tarafından belirlenebilir. 

Yazılım ek modüller ile zenginleştirilmiştir. Laboratuvar güvenliğini arttıran Tupbebex ID 
modülümüz ile yumurta, sperm ve embriyo, donör (yurt dışı) takibinin kablosuz etiket çip sistemi ile 
takibi yapılması ve sistem ile tam entegrasyonu mümkündür.  Yine Tank Controls (Donmuş Embriyo-
Sperm Tank Yönetim Takibi) modülümüz ile de hatasız donmuş materyal adres takibi ve donmuş süre 
takibi ve hastalara otomatik SMS ile uyarıları da yapılabilmektedir. Ayrıca dünya da yalnızca 
tarafımızdan kullanılan el mobil okuyucu ile donmuş örnekler çözdürülmeden önce kontrol 
edilebilmektedir. 2019 yılında ürün portföyümüze eklediğimiz IVF TRACK Inkubator, Buzdolabı, Çalışma 
Odaları, Tank Sıcaklıkları takip sistemimiz ile, anlık olarak tüm veriler (sıcaklık, co2, o2, basınç vb.) takip 
edebilir. Detaylı şekilde, tarihsel olarak raporlayabilir ve anlık Alarm uyarı sistemi ile de yetkili kişileri 
bilgilendirmektedir. 

Çoklu şubeye sahip merkezler için, merkezi yönetim ve takip ekranlarımız mevcuttur. Yönetici 
tüm şubelerinde ki işlemleri tek noktadan takip görüntülenebilmektedir. 
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HASTA KABUL 

- HASTA KARTLARI : Yeni hasta kayıt işlemleri (özlük bilgileri), hastaya ait formlara, randevulara, 
hastalara ait dokümanları dijital e-arşivleyebilme, eş bilgilerine verilere ulaşım kısa yolları vb. 
Erkek ve Kadın olarak ayrı ayrı bilgiler takip edilebilir. Her bir kayıt ayrı eşsiz ID ile kayıt altına 
alınır. 

- MUVAFAKATNAME (ONAM) FORMLARI : OPU veya Cerrahi vb. işlemler öncesi hastadan 
alınan onam bilgi formunun dijital ortamda yaratılması, çıktılarının alınması ve saklanması 
işlemleri. 

RANDEVU 

- RANDEVU İŞLEMLERİ: Tüm randevu işlemlerini kaydedip (Muayene-Opu, Transfer, Aşılama, 
Cerrahi vb.), kolayca takip edebileceğiniz Günlük Randevu Takip ekranı ve pratik bir şekilde 
randevu verme ekranları ile, tüm randevularınız göz önündedir. Doktorlar için saat-tarih 
kapatma işlemleri yapılabilir, çakışan randevular takip edilebilir. Laboratuvar ve 
Ameliyathaneler için özel randevu listesi olarak takip edilebilir. 

OPU TAKVİMİ  
Görsel olarak merkezin önünde ki 15 gün içerisinde tahmini olarak OPU işlemi olacak 
hastaların grafik görüntüsü. Bu rapora göre opu günleri yoğunluk olmadan takip edilebilir. 

 
 

OPERASYONEL FORMLAR 

- INFERTILITE (ANAMNEZ) FORMU : Tedaviye gelen bir hastanın tüm geçmiş hikayesi bilgilerinin 
kayıt edildiği tedavinin ilk açılan formudur. Tüm veri akışı bu form ile başlamaktadır ve devam 
etmektedir. Covid-19 bilgileri ayrıca sistem tarafından kayıt edilebilir. 

- KOH (ART), THAW, IUI (AŞILAMA), OOSIT  CRYO FORMLARI : Hastanın seçilen tedavi tipine 
göre özel oluşturulmuş takip formu. İlaç takibi, siklus takibi, hcg iğne vb. tüm bilgiler kayıt altına 
alınır.  

- JINEKOLOJİ FORMU : Normal jinekoloji muayene hastalarının tedavi takip formu 
- ÜROLOJİ ve MICRO TESE FORMU : Erkek hastaların üroloji takibi için kullanılan çok detaylı 

analiz formu 
- GEBE İZLEME FORMU : Gebe kalan ve gebeliğinin takip edileceği hastalar için kullanılacak 

detaylı bir formdur. Gebelik sonucuna kadar tüm süreçler takip edilebilir. 
- CERRAHİ FORMLARI : Yapılan tüm cerrahi işlemlerinin ( HCopy, LCopy, Micro Tese vb.) kayıt 

altına alındığı formudur.  
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- PSİKOLOG FORMU : Hastaların tedavisi ile ilgili psikolojik görüşme formları 
- DİYETİSYEN FORMU : Hastaların beslenme ile ilgili işlemlerinin takip edildiği form 
- ANESTEZİ FORMU : Anestezi doktorunun işlem raporunu yazdığı formdur.  

HASTA HAREKETLERİ 

- HASTAYA AİT TÜM FORMLAR : Hastanın merkezde uygulanan tüm kayıtlarına ulaşılabildiği 
havuz listeleme ekranıdır.  

- EPİKRİZ : Hastaya ait tek yada tüm tedavi denemeleri için otomatik rapor - epikriz oluşturabilir. 
- SAĞLIKNET - ENABIZ BİLDİRİMLERİ : Yasal olarak hasta kayıtlarının İl Sağlık Müdürlüğüne 

online bildirim işlemlerinin yapıldığı ekrandır. ( Opsiyoneldir. HBYS sistemi olan hastaneler için 
gerekli değildir) 

- HASTA LİSTELERİ : İstenilen kriterlere göre hasta listelerini oluşturma ekranıdır. 

 

LABORATUVAR 

- EMBRİYOLOJİ : Tüm laboratuvar işlemlerinin detaylı takip edildiği form. 
- EMBRİYO/OOSIT ve SEMEN CRYO-THAW : Embriyo-Gonad  dondurma ve çözdürme işlemleri 
- PGT FORMU : Hastanın embriyoları için PGT verilerinin detaylı takip edildiği form. 
- ANDROLOJI FORMLARI : Klinik Semen, OPU Semen ve Aşılama Semen analizi sonuçları formları 

sistemden takip edilebilir. Sperm DNA Fragmantasyon, ROSI işlem formları. Formlardan yazıcı 
çıktıları alınabilir veya direkt hastaya e-mail atılabilir. 

- PGT İMHA TAKİBİ : sonucu Anormal gelen embriyoların İmha takibinin yapılması. 
- KAN ve İDRAR TAHLİLLERİ : Kadın ve erkeğe ait tüm kan sonuçları ve idrar takibi ve kan 

tahlillerinin bitiş süre uyarı sistemini de içerir. 

TAKİP 

- TAKİP HASTALARI : Aktif olarak tedavisi devam eden hastaların listesi.  
- BETA-HCG TAKİP : ET-THAW-IUI işlemleri sonrası, Beta-Hcg takibinin yapıldığı ekran. 
- TAHLİL TAKİP : Doktorun hastadan talep ettiği Kan Tahlilleri, E2, P4, LH testleri takip ekranı. 
- DOĞUM TAKİBİ : Doğumu gerçekleşecek hastaların, otomatik olarak listelendiği takip 

ekranıdır. Her 90 günde bir bu listeye hastalar otomatik olarak düşer ve gebe hastalar ile 
görüşmelerin aksatılmadan yapılmasını sağlar. 

- SMEAR TAKİP : Jinekoloji hastalarının periyodik olarak her yıl Smear testinin hatırlatılması 
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SMS MODÜLÜ  

- Hastaya ait ; Randevuları, HCG 
İğne saati, Beta-HCG 
tarihlerini, dondurulmuş 
embriyo ve sperm sürelerinin 
bitiş tarihleri, doğum günü, 
merkezin adres tarifi, ilaç 
hatırlatma  vb. bilgilerin 
otomatik olarak, belirlenen periyotlar ile hastalara SMS ile bildirim yapan modüldür. Ayrıca 
çeşitli kriterlere göre SMS listeleri oluşturup kutlama, hatırlatma SMS leri de gönderilebilir.  

 

TUPBEBEX - ID (Çipli örnek eşleştirme RFID Güvenlik Sistemi) (Opsiyonel) 

Tüp bebek merkezlerinde tedavi gören hastalara ait sperm, yumurta ve 
embriyo örneklerinin hatasız olarak eşleştirilmesi ve tüm tedavi 
aşamalarında ( Androloji, Opu, Laboratuvar, Transfer, Dondurma-
Çözdürme vb. ) kablosuz olarak verilerin doğrulamasını sağlayan, özel 
olarak üretilmiş kablosuz çiplerle uygulanan, elektronik çipli güvenlik 
sistemidir. Detaylar için www.tupbebex.com adresini ziyaret ediniz. 
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ÖN MUHASEBE MODÜLÜ (Opsiyonel) 

- Hastanın toplam ödeyeceği ücretin takip edilebileceği bir ön muhasebe bilgi ekranıdır. Vezne 
ile eş zamanlı çalışmaktadır. Günlük Kasa dökümleri, faturalama, ilaç, doktor, finans raporları 
ve ödeme takip ekranları bulunmaktadır. 

RAPORLAR - ANALİZLER 

- TOPLAM HASTA SAYILARI : Doktora, işlem tipine, referansa, tarih aralığına vb. bir çok 
filtreleme kriterine göre detaylı listeleme. 

- HASTA RAPORLARI : Merkezde işlem gören hastaların çeşitli kriterlere göre listelenmesi 
o OPU, TRANSFER, THAW, OOSIT İŞLEMİ  YAPILAN HASTALAR, CERRAHİ OPERASYON 

YAPILAN HASTALAR , PGD YAPILAN HASTALAR vb… 
- DIŞ DOKTOR HASTALARI : Merkez dışından faaliyet gösteren doktorlara ait hastaların listesi 
- RANDEVU RAPORLARI : Merkezde ki tüm randevuların bir çok kritere göre raporlanması 

o İLK KEZ RANDEVU ALANLAR - İLK RANDEVUYA GELİP SONRA GELMEYENLER 
o İLK KEZ RANDEVU ALIP İPTAL EDENLER 
o İLK KEZ TEDAVİYE BAŞLAYANLAR - TAKİPTE OLUP İPTAL EDENLER 
o ORTALAMA BEKLEME SÜRELERİ  vb. 

- BETA-HCG RAPORLARI 
o DONDURULMUŞ EMBR. OLUP 6 AY SÜRESİNCE GELMEYENLER 
o NEGATİF SONUÇLU DONMUŞ EMBRİYOSU OLANLAR 
o NEGATİF SONUÇLU AŞILAMA YAPANLAR 
o ABORT HASTALAR - PGD SONRASI ABORTUS OLANLAR  
o POZİTİF VE GSAC GEBELİK SAYILARI  
o PGD SONRASI DOĞUM YAPANLAR LİSTESİ 
o TOPLAM SİKLUS SAYILARI 

- İSTATİSTİKLER: Embriyo kalitesi, G-Sac sayısı, Yaş Aralığı, Kullanılan İlaç, Tanı, Transfer Edilen 
Embriyo Sayısı, Transfer Edilen gün, M2-2PN sayısı, Canlı Doğum, Abort, Erken Doğum, PGT 
hastaları, Protokol, Başarı oranları, ay veya yıl yada doktor olarak karşılaştırmalar vb. birçok 
kritere göre analiz raporu oluşturulabilir.  
* Akademik yayın için çok detaylı istatistik raporları da oluşturulabilmektedir. 
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MOBİL APLİKASYON 

TupbebeX ana yazılımımız ile tam entegre çalışan IOS ve Android Mobil 
uygulamamız ile, hastalarınız her an yanınızdadır. Hastalarınızın 
bilgilerine, siklus takibi ve sonuçlarına, günlük randevularınıza hızlıca 
erişebilirsiniz. 

Ayrıca klinikte günlük yapılan işlemleri  ( Opu, Transfer, Cryo, Thaw, 
Androloji vb.), Beta HCG listeleri vb. takip edebilirsiniz. 
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INFERTILITE ( ANAMNEZ )
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KOH (ART) SİKLUS TAKİP FORMU 
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EMBRİYOLOJİ 
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RANDEVU TAKİP EKRANI 

 

HASTA TANITIM KARTI  
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 CRYO (Dondurma)             THAW (Çözdürme) 

      
 
TRANSFER SONRASI EPİKRİZ FORMU 
Hastaya transfer işlem sonrası, verilen bilgi (Epikriz) formudur. Transfer edilen embriyo görseli ile 
birlikte tüm detaylar formda bulunur. Yazıcı çıktısı alınabilir, direkt hastaya e-mail atılabilir.  
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HASTA DENEME ÖZET EKRANI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bir bakışta hastanın tüm denemeleri sekme halinde görüntülenir ve ilgili denemesine ait tüm 
detaylar tek sayfa üzerinde incelenebilir. 
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 Türkiye’de ve Yurt dışında 50 den fazla Tüp bebek merkezi, klinik - muayenehane bizim 
teknolojilerimizi ve yazılımlarımızı kullanmaktadır. Detaylı referans bilgisi için iletişim kurunuz. 
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