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Sağlık
Hizmetleri

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ

MERKEZİ HEKİM RANDEVU
SİSTEMİ (MHRS) NEDİR,
NASIL KULLANILIR?
Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
yararlanabilmek için, telefon veya
çevrimiçi araçlar kullanarak MHRS
sisteminden randevu almak
gerekmektedir. Bu broşürde, MHRS’nin
ne olduğu, sisteme nasıl kayıt olunacağı
ve nasıl doktor randevusu alınabileceği
anlatılmaktadır.

ﻧﻈﺎم ﺣﺠﺰ اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﰲ
 ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺠﺰ اﳌﻮاﻋﻴﺪMHRS
وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ؟
 ﻫﻮ:ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺠﺰ اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﰲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻨﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺠﺰ اﳌﻮاﻋﻴﺪ
ﻣﻦ اﳌﺸﺎﰲ ﻗﺒﻞ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺒﻖ ﻛام ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻨﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أﺧﺘﻴﺎر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻄﺒﻴﺐ, اﻟﻘﺴﻢ, اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ
.اﻟﺬي ﻧﺮﻳﺪه

Türkiye’de hastanelerden randevu almak için
182 numaralı telefon hattını arayabilir ya da
internet veya telefon üzerinden MHRS
sistemini kullanabilirsiniz.
MHRS, muayeneye gidebilmek için
hastanelerden randevu alınmasını sağlayan
çevrimiçi bir sistemdir. MHRS ile hangi
hastaneye gidebileceğinizi, hangi servisten
hangi tarihte randevu alabileceğinizi ve
doktorunuzu seçebilirsiniz.

MHRS’ye
nasıl ulaşırım?
Uygulamaya bilgisayardan veya akıllı
telefonlardan ulaşabilir; telefondan
ulaşıyorsanız ‘MHRS’ başlıklı uygulamayı
indirebilirsiniz.
Eğer e-Devlet kaydınız varsa, e-Devlet ana
sayfasındaki arama sekmesine ‘MHRS’
yazarak da sisteme ulaşabilirsiniz.

182

ميﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺣﺠﺰ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﰲ
:اﻟﱰﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮﻳﻘﺘني
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﲆ اﻟﺮﻗﻢ: اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷوﱃ
.( )ﻳﺸﱰط اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ182
 ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ:اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
.MHRS

ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل
ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ؟
 ﻣﻦ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮMHRS ﻛﻴﻒ أﺻﻞ إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻣﻦ/ أو اﻟﺬﻛﻴﺔ؟ ميﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻋﱪ اﻟﻬﺎﺗﻒ
 إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﺴﻤﻰ.اﻟﻬﺎﺗﻒ
" ميﻜﻨﻚ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖMHRS"
إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻚ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
 ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺒﻮﻳﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﲆ اﻟﺼﻔﺤﺔ ميﻜﻨﻚ،
.MHRS" أﻳﻀً ﺎ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ

MHRS’ye nasıl
kayıt olurum?
Başvuru için önce üyelik oluşturmanız gerekir.
Üyelik adımları şöyledir:
● ‘Üye Ol’ seçeneğine tıkladıktan sonra, kimlik
bilgilerinizi girmeniz gerekir. Sırasıyla kimlik
no, ad, soyad, cinsiyet ve doğum tarihi
kutularını doldurduktan sonra ‘Üyelik ve Gizlilik
Politikası’ kutucuğunu tıklayıp ‘ileri’ seçeneğini
seçebilirsiniz.
● Bu adımda bir güvenlik sorusu çıkar, bu
sorulardan birini seçmeniz gerekir.
● Güvenlik sorunuzu belirledikten sonra
kendinizin belirlediği şifreyi art arda iki kez
girmeniz gerekir. Şifrenizde hem büyük, hem
küçük harf hem de sayılar olmalıdır.
● Şifrenizi de belirledikten sonra ‘Kayıt Ol’
seçeneğini seçebilirsiniz.

ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
MHRS ﻋﲆ
ﴍح ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺠﺰ اﳌﻮﻋﺪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺗﺒﺪأ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻧﺸﺎء:  اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﱃ:اﻟﺠﻮال
ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ وﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻠﺊ
اﻟﻔﺮاﻏﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻣﻄﺎﺑﻖ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 وﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻣﻠﺊ.(اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ )اﻟﻜﻤﻠﻚ
اﻟﻔﺮاﻏﺎت ﻧﻘﻮم ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ ﻣﺮﺑﻊ )اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ( ﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ
.()اﺳﺘﻤﺮ
.(ﰲ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺨﺘﺎر اﻟﺠﻨﺲ )ذﻛﺮ –أﻧﺜﻰ
 وﰲ.وﰲ اﻟﻔﺮاغ اﻟﺜﺎين ﻧﻘﻮم ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻴﻼد
 وﰲ.اﻟﻔﺮاغ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻧﻘﻮم ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟﻔﺮاغ اﻟﺮاﺑﻊ ﻧﻘﻮم ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﻮان اﻟﱪﻳﺪ
 وﰲ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻧﻘﻮم ﺑﺄﺧﺘﻴﺎر.اﻷﻟﻜﱰوين
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﻘﻮم ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﻠﻤﺔ. ﺻﻮرة ﻟﺴﺆال اﻷﻣﺎن
اﳌﺮور ﻣﺮﺗني ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘني وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻊ
ﻣﺮاﻋﺎت وﺟﻮد أﺣﺮف ﻛﺒرية و ﺻﻐرية ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
.( ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻧﻘﻮم ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ )ﺗﺴﺠﻴﻞ.ﻟﻸرﻗﺎم

MHRS’den
nasıl randevu
alırım?
Sisteme internet ya da telefon üzerinden
kayıt olduktan sonra aile hekiminizden veya
hastaneden randevu alabilirsiniz.
Hastanede gitmek istediğiniz servisi
seçtikten sonra, istediğiniz tarihte uygun
olan tüm klinikleri ve doktorları
görüntüleyebilirsiniz.
Doktorunuzu ve randevu saatinizi seçtikten
sonra, sistem son olarak doğrulamanız için
bilgilerinizi size gösterir. Bilgiler doğruysa ve
herhangi bir değişiklik gerektirmiyorsa,
randevuyu onaylayabilirsiniz.

ﻛﻴﻒ اﺣﺼﻞ ﻋﲆ
ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ؟
 ﰲ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻋﻨﺪﻣﺎ: اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺗﻔﺘﺢ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺳﻴﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﻛﻮد اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻋﻦ
 وﺑﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ميﻜﻨﻨﺎSMS ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻟﺔ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﺐ اﻷﴎة أو
اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ اﳌﺮﺑﻊ
اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﺴﻢ اﳌﺮاد اﻟﺬﻫﺎب
اﻟﻴﻪ ﻳﻘﻮم اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﻌﺮض ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻴﺎدات
واﻷﻃﺒﺎء اﳌﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﻌﺪ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻄﺒﻴﺐ واﻟﺴﺎﻋﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﻨﺎﻫﺎ ﻛام
ﰲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت,ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺼﻮرة
ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻻﺗﺤﺘﺎج أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ميﻜﻨﻨﺎ اﻟﻀﻐﻂ
.ﻋﲆ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ اﳌﻮﻋﺪ

