تطبيق خطة الخصوبة ()Fertility Plan

دليل المستخدم خطوة
بخطوة
مرحبا ً بك في تطبيق خطة الخصوبة MiFertility
تطبيق خطة الخصوبة  MiFertilityهو أداة تقويم شاملة لمساعدتك

ودعمك خطوة بخطوة خالل رحلتك العالجية .بمجرد تسجيل
تفاصيل خطة الخصوبة الخاصة بك ،عىل النحو الذي يحدده
لك طبيبك ،يستطيع التطبيق تذكيرك بجدول األدوية التي

تم وصفها لك ،باإلضافة إىل المواعيد مثل مقابالت العيادة
ّ

والفحوصات واختبارات الدم التي تدخلين بياناتها في التطبيق.
ويمكنك ً
أيضا اختيار إرسال المعلومات التي أدخلتها إىل رزنامة
هاتفك أو مشاركتها مع شريكك أو إرسال ملخص بالبريد

تم وصف أي من منتجات الخصوبة
اإللكتروني إىل العيادة .وإذا ّ

( )Ferring Pharmaceuticalsلك ،فسوف تستطيعين االطالع عىل

معلومات محددة عىل االنترنت لمساعدتك عىل استخدام هذه
المنتجات.

هذا التطبيق بدعم من شركة
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تبدأ هذه التعليمات بدليل أساسي إلعداد التطبيق،
متبوعا ً بأوصاف أكثر تفصيال ً للعديد من الميزات األخرى التي
يمكن أن تساعدك عىل إدارة رحلتك العالجية.

احتفظي بهذه التعليمات في متناول يدك أو يمكنك الوصول إليها

في أي وقت عبر www.ferring.com.au/mifertilityplanapp
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الفصل األول
مزايا مهمة
• طريقة سهلة ومبسطة إلعداد التطبيق خطوة
بخطوة
• عرض شامل للجدول الزمني يسمح لك
باستعراض خطتك العالجية بالكامل في لمحة
موجزة مع إمكانية تعديلها في أي وقت
• خيار مبسط لعرض الرزنامة اليومية لعالجات
الخصوبة الخاصة بك
• ضبط التنبيهات والتذكيرات والمالحظات
الشخصية حول أدوية الخصوبة الخاصة بك
والمتعلقة بـ:
• التحفيز
• العالج بمضاد أو مناهض
• تحفيز االباضة
• دعم وظيفة الجسم األصفر

مزايا إضافية:
• تتبع تغييرات األدوية مع تحديثات مفصلة
لتاريخ الدواء
• القيام بمزامنة خطة عالج الخصوبة الخاصة بك
مع رزنامة هاتفك و/أو ارسال نسخة من الرزنامة
إىل شريكك
• الحصول عىل معلومات متعلقة بمنتجات
 Ferringللخصوبة ،عن طريق إدخال رمز موجود
في عبوة دواء Ferring
• يعمل هذه التطبيق بدون اإلنترنت ،لذلك
يمكنك إدخال معلوماتك ومراجعتها بدون
االتصال باإلنترنت

• ضبط التنبيهات والتذكيرات والمالحظات
بطريقة خاصة بك حول األحداث األخرى بما
في ذلك:
• زيارات العيادة  /التصوير باألشعة/
األحداث األخرى
• فحوصات الدم
• التلقيح داخل الرحم
• سحب البويضات
• أخذ عينة الحيوانات المنوية
• نقل وزراعة األجنة
• اختبار الحمل
• الفحص المبكر للحمل
• االحتفاظ بسجل  PDFأو مشاركة خطتك
العالجية مع شريكك أو عيادتك باستخدام
خاصية التصدير
• االتصال بالممرضة بالهاتف أو البريد
اإللكتروني ،أو القيام بزيارة الموقع اإللكتروني
للعيادة وروابط المعلومات من خالل زر القائمة
• التطبيق ال يعتمد عىل نظام التخزين اإلسفيري
( )cloudمن أجل تعزيز خصوصية المعلومات
الشخصية
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الفصل الثاني
دليل اإلعداد
الخطوة 1
انتقلي إىل  App Storeفي  iPhoneأو  Play Storeعىل هاتف  Androidوابحثي
عن "."MiFertility

ابحثي عن التطبيق الذي يحمل الشعار الموجود عىل اليسار .اضغطي عىل "احصل

عليه" ‘ ’GETأو "تنزيل" ‘( ’INSTALLحسب جهازك) لتنزيل التطبيق المجاني.
الخطوة 2
افتحي تطبيق خطة الخصوبة MiFertility

اضغطي عىل "إدخال" ‘ ’Enterثم اقرئي األحكام والشروط ،وفي حالة موافقتك عليها ،يجب قبولها.
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شاشات دليل اإلعداد
يمكنك تجاوز الخطوات من  3إىل  .8ويمكنك ً
أيضا إدخال هذه التفاصيل أو تعديلها بعد عملية اإلعداد
في عرض الجدول الزمني.
الخطوة 3

الخطوة 4

تفاصيل العيادة
ادخلي تفاصيل العيادة للوصول السريع إىل
هذه المعلومات عند الحاجة إليها ،ثم اضغطي
عىل "استمرار" ‘.’Continue

إعداد الخطة
اختاري تاريخ اليوم األول من خطتك العالجية،
ثم اضغطي عىل "استمرار" ‘.’Continue

الخطوة 5

الخطوة 6

التحفيز
ادخلي تفاصيل دواء/أدوية التحفيز الموصوفة لك
ومواقيتها .ويمكنك إضافة أكثر من دواء محفز.
ثم اضغطي عىل "استمرار" ‘.’Continue
ّ

العالج بمضاد أو مناهض
ادخلي تفاصيل عالجك بمضاد أو مناهض ومواقيته،
ثم اضغطي عىل "استمرار" ‘.’Continue
ّ
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تتمة
شاشات دليل اإلعداد ّ -
الخطوة 8

الخطوة 7

يمكنك تفعيل
التذكيرات أو إيقافها
وتخصيص أوقات
التنبيه وإضافة
ملحوظات.

فحص الدم
ادخلي تفاصيل فحص الدم الخاص بك.

إكتمال إعداد الدورة العالجية

ستظهر لك شاشة اكتمال إعداد الدورة
العالجية بمجرد إكمال اإلعداد بنجاح .ويمكنك
تعديل جميع البيانات في أي وقت.

الزيارة القادمة للعيادة
ادخلي تفاصيل الزيارة القادمة للعيادة  -يمكنك
ً
أيضا وضع عالمة لتوضيح ما إذا كانت الزيارة
تتضمن تصويرا ً باألشعة أم ال.

سيظهر اآلن عرض الجدول الزمني ،حيث
يمكنك التمرير لألعىل ولألسفل الستعراض
تفاصيل أحداث دورة الخصوبة التي تم إدخالها
وتعديل البيانات الحالية وإدخال تفاصيل أحداث
جديدة عن طريق لمس الحدث.
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الفصل الثالث
عرض الجدول الزمني
• مرِّري لألعىل ولألسفل الستعراض تفاصيل أحداث دورة الخصوبة
• ستظهر األحداث بترتيب زمني بدءًا من أعىل الشاشة

• ستظهر األحداث السابقة باللون الرمادي
يمكنك فتح صفحة قائمة التطبيق من
خالل النقر عىل هذه األيقونة (راجعي
الصفحة رقم  14لالطالع عىل التفاصيل).

يمكنك تحديد طريقة
عرض التقويم
الستعراض لمحة
عن أحداث كل يوم
عىل مدار الدورة.
سيؤدي النقر عىل
أيقونة الحدث إىل
فتح الحدث.

لتعديل أو إضافة تفاصيل إىل حدث
مستقبلي ،اضغطي عىل اللوحة ذات
الصلة.
مثالً ،إلضافة تفاصيل حول حقنة
محفزة/منبهة ،Trigger Injection
انقري هنا.
بعد إضافة حدث أو تعديله ،اضغطي
عىل "حفظ" ‘ ’Saveللعودة إىل عرض
الجدول الزمني.

باستخدام هذا الزر،
يمكنك إضافة زيارة
عيادة ،فحص دم،
تصوير ،أدوية أخرى،
حدث آخر،
اختبار الحمل (راجعي
الصفحة رقم  12لالطالع
عىل التفاصيل).
كنت تخضعين لدورة عالج خصوبة
إذا
ِ
أخرى ،يمكنك استخدام التطبيق مرة
أخرى باختيار إما:
بدء دورة عالجية جديدة
• يقوم هذا الخيار بحفظ تفاصيل العيادة
أو إعادة ضبط التطبيق
• يقوم هذا الخيار بمسح كل المعلومات
المدخلة
ُ
في كلتا الحالتين ،يكون لديك خيار إرسال
ملف  PDFلخطة عالج الخصوبة الخاصة
بك بالبريد اإللكتروني قبل تنفيذ اختيارك،
بحيث يمكنك االحتفاظ بسجل للدورة
المكتملة.
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نصائح
أزرار مهمة:
يعيدك إىل الصفحة السابقة
اضغطي عليه للوصول إىل عرض الرزنامة
يعيدك إىل عرض الجدول الزمني.
يسمح لك بإضافة تذكير إلجراء فحص الدم أو الذهاب للعيادة
يفتح قائمة التطبيق مع المزيد من الخيارات واإلعدادات
ملحوظات مهمة:

• جميع تذكيرات التطبيق اختيارية باستثناء "تحفيز اإلباضة" ‘ ،’Triggerحيث يُع ُّد هذا
مهما من دورة التلقيح االصطناعي
جزءًا
ً

• لتلقي تذكيرات التطبيق ،يجب تفعيل التنبيهات في إعدادات هاتفك

• لتفعيل خاصية  ،PDFيجب أن يكون في هاتفك حساب بريد إلكتروني نشط
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الفصل الرابع
الجدول الزمني – أدوية الخصوبة
• ربما تكوني قد أدخلتي تفاصيل "التحفيز" و/أو "العالج بمناهض أو مضاد" أثناء عملية اإلعداد
• يمكنك تعديل أو إضافة هذه التفاصيل في أي وقت من خالل النقر عىل الحدث في الجدول الزمني
أو عرض التقويم
ارتكبت خطأ أثناء اإلعداد ولم تتناولي الدواء ،يمكنك النقر عىل "حذف دواء" ‘’Remove drug
• إذا
ِ
وإدخال التفاصيل الصحيحة
• يمكنك تغيير جرعتك من خالل النقر عىل زر "تغيير جرعة" ‘’Change Dose
• يمكنك إضافة دواء من خالل النقر عىل زر "إضافة دواء" ‘’Add drug
• يمكنك وقف دواء من خالل النقر عىل زر "وقف دواء" ‘’Stop drug
أجريت أية تغييرات ،أو أوقفت دواء خصوبة موجود ،فستتم إضافته إىل تاريخ الدواء ،والذي يمكن
• إذا
ِ
استعراضه بالتمرير إىل أسفل الصفحة
• سيتم ً
أيضا تضمين تاريخ دواء الخصوبة في ملف  PDFالخاص بخطتك العالجية ،والذي يمكنك إرساله
بالبريد اإللكتروني إىل نفسك أو إىل شريكك أو إىل أخصائي الرعاية الصحية

التحفيز

العالج بمضاد أو مناهض

دعم وظيفة الجسم األصفر

بعد إضافة حدث أو تعديله ،اضغطي عىل "حفظ" ‘ ’Saveللعودة إىل عرض الجدول الزمني.
يمكنك أيضا ً إضافة ملحوظات.
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تحفيز اإلباضة Trigger Injection
• يمكن ضبط حقنة تحفيز اإلباضة من خالل عرض الجدول الزمني
• عىل عكس جميع التذكيرات األخرى في هذا التطبيق ،ال يمكن إيقاف
تذكير حقنة تحفيز اإلباضة ،ألن توقيت هذه الخطوة مهم في دورة عالج
الخصوبة
• قد يؤثر تاريخ ووقت حقنة تحفيز اإلباضة عىل توقيت آخر جرعة لك
من العالج التحفيزي المناهض /المضاد .وسيطلب منك التطبيق تأكيد
تاريخ ووقت آخر جرعة أخذتها من العالج التحفيزي والمناهض /المضاد.
اتبعي نصيحة طبيب الخصوبة في كل األوقات

بعد إضافة حدث أو تعديله ،اضغطي عىل "حفظ" ‘ ’Saveللعودة إىل عرض الجدول الزمني.
يمكنك أيضا ً إضافة ملحوظات.
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الفصل الخامس
الجدول الزمني  -األحداث
• يمكن ضبط أحداث خصوبة ُمحدّدة من داخل عرض الجدول الزمني
مقدما
• يمكن ضبط إشعار تذكير لمدة تتراوح من  15دقيقة إىل يومين
ً
أخذ عينة الحيوانات المنوية

التلقيح داخل الرحم ()IUI

سحب البويضات

نقل األجنة

الفحص المبكر للحمل

• يمكنك ً
أيضا تحديد وقت
بدء الصيام استعدادا ً لسحب
البويضات ،وف ًقا لنصيحة
طبيب الخصوبة أو الممرضة

بعد إضافة حدث أو تعديله ،اضغطي عىل "حفظ" ‘ ’Saveللعودة إىل عرض الجدول الزمني.
يمكنك أيضا ً إضافة ملحوظات.
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الفصل السادس
إضافة حدث إىل الجدول الزمني
•إلضافة زيارة جديدة للعيادة أو فحص دم أو تصوير أو أدوية أخرى أو حدث آخر أو اختبار حمل ،انقري
عىل هذا الزر في عرض الجدول الزمني

•اختاري نوع الحدث
وادخلي التفاصيل

إضافة زيارة للعيادة أو فحص دم أو تصوير باألشعة
ثم اضغطي عىل "حفظ" ‘ ’Saveللعودة إىل عرض الجدول الزمني
•ادخلي التفاصيل ذات الصلة ّ
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إضافة أدوية أخرى أو حدث آخر أو اختبار حمل
ثم اضغطي عىل "حفظ" ‘ ’Saveللعودة إىل عرض الجدول الزمني
•ادخلي التفاصيل ذات الصلة ّ

• يمكنك تعديل هذه التفاصيل في أي وقت من خالل النقر عىل الحدث في الجدول الزمني أو عرض التقويم

يمكنك تفعيل التذكيرات أو إيقافها وإضافة ملحوظات.
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الفصل السابع
القائمة
يمكنك استخدام
القائمة في أي
وقت بالضغط عىل
في الزاوية العلوية
ألي شاشة.

اضغطي عىل الرمز
 Xللخروج من القائمة
والعودة إىل عرض
المخطط الزمني
تحتوي القائمة عىل
المزايا التالية:

تفاصيل العيادة

• معلومات العيادة اختيارية ويمكن تعديلها في أي وقت
• يتيح لك النقر عىل الرموز الموجودة عىل اليسار االتصال عىل الفور
أو إرسال بريد إلكتروني أو زيارة الموقع اإللكتروني للعيادة بنا ًء عىل
التفاصيل التي أدخلتها
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الموارد

لك أحد منتجات  Ferringللخصوبة ،فإن هذا
•  إذا ُوصف ِ
القسم يتيح لك الوصول إىل معلومات حول األدوية مثل
مقاطع فيديو خاصة باالستعمال وملفات PDF
يجب إدخال رقم  AUST Rالمكون من  6أرقام والموجود عىل
عبوة الدواء هنا للوصول إىل المعلومات الخاصة بمنتج Ferring

للمزيد من المعلومات حول منتجات غير منتجات ،Ferring
يرجى استشارة طبيب الخصوبة أو الممرضة أو الصيدالني.

التصدير
• استخدمي خاصية "التصدير"
‘ ’Exportلالحتفاظ بسجل
 PDFأو مشاركة خطة العالج
الخاصة بك مع شريكك أو
العيادة
• لكي تعمل خاصية  ،PDFيجب
أن يحتوي هاتفك عىل حساب
بريد إلكتروني نشط قبل إعادة
البدء بدورة أو إعادة ضبط
التطبيق
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اإلعدادات
• تتيح لك هذه الصفحة الوصول إىل عناصر التحكم في التذكيرات
وإعادة الضبط
إذا اخترتي مزامنة التذكيرات مع رزنامتك ،فستتم إضافة أحداث خطة
 MiFertilityإىل تقويم هاتفك
اختاري وقت تلقي التذكيرات .سيتم ضبط جميع التذكيرات عىل وضعية
"التشغيل" بشكل افتراضي .ويكون الضبط االفتراضي للتذكير بالدواء لمدة
 5دقائق .يتم ضبط تذكيرات األحداث بواسطة المستخدم ،وتتراوح مدتها
من  15دقيقة إىل يومين .وبمجرد إجراء تغيير عىل إحدى التذكيرات ،سيتغير
اإلعداد إىل وضعية "التحديد بواسطة المستخدم" ‘’User defined
كنت تخضعين لدورة عالج خصوبة أخرى ،يمكنك استخدام التطبيق
إذا
ِ
مرة أخرى باختيار إما:
بدء دورة جديدة
• يقوم هذا الخيار بحفظ تفاصيل العيادة
أو إعادة ضبط التطبيق
المدخلة
• يقوم هذا الخيار بمسح كل المعلومات ُ
في كلتا الحالتين ،لديك خيار إرسال ملف  PDFلخطة عالج الخصوبة
الخاصة بك بالبريد اإللكتروني قبل تنفيذ اختيارك ،بحيث يمكنك
االحتفاظ بسجل للدورة المكتملة
نبذة

الروابط

• يتيح قسم الروابط
الوصول إىل ACCESS
 ،Australiaوهي منظمة
يديرها المستهلك،
وتُعنى بتقديم الدعم
للنساء والرجال الذين
يواجهون صعوبات في
الحمل

• يحتوي هذا القسم
عىل لمحة عامة
حول تطبيق خطة
 MiFertilityمع روابط
لشروط االستخدام
وسياسة الخصوصية
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الفصل الثامن
مزايا أخرى

توجد هاتان الخاصيتان في جميع صفحات
فرصا لضبط طريقة
الحدث ،وتوفران لك
ً
استخدامك للتطبيق

• إضافة مالحظة :استخدمي هذه الميزة لتسجيل معلومات إضافية
تعتقدين أنها قد تكون مفيدة
• يمكنك "إخفاء المالحظة" في أي وقت حتى ال تكون مرئية في كل مرة
تفتحين فيها حدثا ً معينا ً

• اضغطي عىل زر "عرض المالحظة"
‘ ’View noteإلعادة استعراضها
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الفصل الثامن
شروط االستخدام
الستعراض األحكام والشروط الكاملة ،انتقلي إىل قسم
عن طريق
"نبذة" ‘ ’Aboutفي القائمة المنسدلة
الضغط عىل الركن األيمن العلوي من أي شاشة.

•لقد تمت برمجة التطبيق القتراح تاريخ انتهاء تناول
دائما التأكد من
بعض األدوية ،ومع ذلك ،يجب عليك
ً
هذه التوصيات مع طبيب الخصوبة الخاص بك

حدود مهمة وإخالء المسؤولية

الخصوصية

•لقد تمت برمجة التسلسل التدريجي للعالجات
واألحداث لدورة الخصوبة النموذجية في التطبيق،
ولكن إذا لم يكن ذلك مناس ًبا لخطة عالج الخصوبة
الخاصة بك ،يُرجى اتباع خطة الخصوبة عىل النحو
الذي يحدده طبيب الخصوبة الخاص بك

نظ ًرا ألن تطبيق خطة الخصوبة  MiFertilityال يعتمد عىل
نظام التخزين اإلسفيري ( ،)cloudلذلك يتم تخزين جميع
البيانات التي تدخلينها في التطبيق في هاتفك .ويمكنك
أنت فقط مشاركة بياناتك ،بما في ذلك معلوماتك
الشخصية ،إما عن طريق تقديم سجل  ،PDFأو مشاركة
المواعيد في رزنامتك عبر البريد اإللكتروني .وفي هذه
الحالة ،ال يمكن تقديم أي ضمانات من قبل Ferring
فيما يتعلق باعتراض أو إعادة إرسال المحتوى.

تم تفعيل إشعارات التطبيق كتنبيهات بشكل
• ّ
افتراضي .وإذا أوقفتي/غيرتي إشعارات التطبيق،
فسوف يؤثر ذلك عىل طريقة تلقيك للتنبيهات

إذا أردت عمل نسخة احتياطية لجهازك عىل نظام
النظام التخرين اإلسفيري ( ،)cloudفإن هذه النسخة
االحتياطية ستعتمد عىل التفضيالت المضبوطة في
هاتفك ،وهي خارجة عن سيطرة .Ferring

قمت بمزامنة التطبيق مع رزنامة هاتفك،
•إذا
ِ
فسوف يسترجع التطبيق إعدادات إشعارات التقويم
تم تعطيل إشعارات تقويم الهاتف،
في هاتفك .وإذا ّ
فسوف يتعين عليك تفعيلها ضمن إعدادات
إشعارات التقويم
•لكي تعمل خاصية  ،PDFيجب أن يحتوي هاتفك عىل
حساب بريد إلكتروني نشط قبل إعادة تشغيل الدورة
أو إعادة ضبط التطبيق
•في حالة فقدان هاتفك أو تلفه ،ال يمكن استرداد
المعلومات التي سجلتها في التطبيق ّ
تم عمل
إل إذا ّ
نسخة احتياطية لجهازك عىل نظام التخرين اإلسفيري
()cloud
•قد يساعد النص التنبؤي عىل إدخال أسماء األدوية في
التطبيق ،ومع ذلك ،ال ينبغي اعتبار ذلك بمثابة اقتراح
أو تأييد بأن الدواء مناسب لك .وبالمثل ،ال ينبغي أن
يُنظر إىل عدم وجود نص تنبؤي عىل أنه إشارة إىل
أن الدواء غير مناسب لك أو لمرحلة معينة من دورة
خصوبتك

يمكن استخدام تحليالت البرامج عبر التطبيق أو
 Play Storeلجمع واستخدام المعلومات الفنية
المتعلقة بجهازك ونظامك وبرامج التطبيق .ويجوز لـ
 Ferringأو الشركات التابعة لـ  Ferringأو غيرهم ممن
يعملون لصالح  Ferringجمع بيانات استخدام عامة وغير
قابلة للتحديد حول التطبيق نفسه ،ومع ذلك ،ال يمكن
جمع أي معلومات شخصية ألن التطبيق ال يعتمد
عىل نظام التخزين اإلسفيري ( .)cloudللمزيد من
المعلومات حول  Ferringوالخصوصية ،قم بزيارة
http://www.ferring.com.au/privacy
للوصول إىل دليل المستخدم الشامل وتنزيله
الستخدام تطبيق خطة الخصوبة  ،MiFertilityقم بزيارة
www.ferring.com.au/mifertilityplanapp

•يستطيع التطبيق تسجيل جرعات األدوية ومواعيد
تناولها ،ولكنه ال يتحقق من أن الدواء أو الجرعة أو
المواعيد المناسبة لك أو لمرحلة معينة من دورة
خصوبتك
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هذا التطبيق بدعم من شركة
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