تطبيق خطة الخصوبة ()Fertility Plan

دليل اإلعداد الموجز

تطبيق خطة الخصوبة  MiFertilityهو أداة تقويم شاملة للمساعدة
في دعمك خطوة بخطوة خالل رحلتك العالجية.
عرض الجدول الزمني

بمجرد تسجيل تفاصيل خطة الخصوبة الخاصة بك ،عىل النحو
الذي يحدده لك طبيبك ،يستطيع التطبيق تذكيرك بجدول

تم وصفها لك ،باإلضافة إىل المواعيد مثل مقابالت
األدوية التي ّ

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

تم وصف أي من
بالبريد اإللكتروني إىل العيادة الصحية .وإذا ّ
منتجات الخصوبة الخاصة بشركة ()Ferring Pharmaceuticals

لك ،فسوف تستطيعين االطالع عىل معلومات محددة عىل
االنترنت لمساعدتك عىل استخدام هذه المنتجات.

هذا دليل موجز لمساعدتك عىل البدء .اتبعي التعليمات
الواردة في الصفحات التالية إلعداد التطبيق والوصول
إىل بعض الميزات األساسية.

أداة تقويم شاملة
لدورة التلقيح
االصطناعي

عندما تكونين مستعدة لمعرفة المزيد حول
العديد من ميزات التطبيق األخرى،

يمكنك تنزيل دليل المستخدم الشامل من
www.ferring.com.au/mifertilityplanapp

التطبيق ال يعتمد
عىل نظام التخزين
اإلسفيري (،)cloud
وذلك من أجل تعزيز
الخصوصية

عرض التقويم
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البداية
الخطوة 1
انتقلي إىل  App Storeفي  iPhoneأو  Play Storeعىل
هاتف  Androidوابحثي عن "."MiFertility

ابحثي عن التطبيق الذي يحمل الشعار الموجود عىل اليسار.

اضغطي عىل "حصول" ‘ ’GETأو "تنزيل" ‘’INSTALL
(حسب جهازك) لتنزيل التطبيق المجاني.

الخطوة 2

افتحي تطبيق خطة الخصوبة MiFertility

اضغطي عىل "إدخال" ‘ ’Enterثم اقرئي األحكام والشروط،

وفي حالة موافقتك عليها ،يجب قبولها.

الخطوة 3
اتبعي التعليمات عىل الشاشة إلدخال تفاصيل خطة الخصوبة

الخاصة بك ،ثم اضغطي عىل "استمرار" ‘ ’Continueلالنتقال
إىل كل صفحة جديدة إلكمال إعداد الدورة العالجية.

نصائح

أزرار مهمة:
يعيدك إىل الصفحة السابقة
اضغطي عليه للوصول إىل عرض التقويم
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 جزءًا
مهما من دورة التلقيح االصطناعي
ً
• لتلقي تذكيرات التطبيق ،يجب تفعيل التنبيهات في إعدادات هاتفك

• لتفعيل خاصية  ،PDFيجب أن يكون في هاتفك حساب بريد إلكتروني نشط

خطوات اإلعداد

يمكن تجاوز أي خطوة وإعدادها الح ًقا في عرض الجدول الزمني.
1

تفاصيل العيادة
ادخلي هذه التفاصيل
للوصول السريع في
وقت الحق.

5

فحص الدم -
ادخلي تفاصيل
فحص الدم القادم.

3

2

اليوم األول من الخطة
هذا هو اليوم األول من
خطتك العالجية.

6

التحفيز
ادخلي تفاصيل
التحفيز الخاصة بك

7

الزيارة القادمة
للعيادة  -ادخلي
تفاصيل زيارتك
القادمة للعيادة.

ستظهر لك شاشة
اكتمال "الخطة
العالجية" بمجرد
إكمال اإلعداد بنجاح.
ويمكن تعديل جميع
البيانات في أي
وقت.

4

العالج بمُ ضاد أو مُ ناهض
ادخلي تفاصيل عالجك
بمضاد أو ُمناهض.
ُ

8

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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الخصوصية
نظ ًرا ألن تطبيق خطة الخصوبة  MiFertilityال يعتمد عىل نظام التخزين اإلسفيري (،)cloud
لذلك 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  Ferringفيما يتعلق باعتراض أو إعادة إرسال المحتوى.
إذا أردت عمل نسخة احتياطية لجهازك عىل نظام التخرين اإلسفيري ( ،)cloudفإن هذه
النسخة االحتياطية ستعتمد عىل التفضيالت المضبوطة في هاتفك ،وهي خارجة عن
سيطرة .Ferring
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،
قومي بزيارة .http://www.ferring.com.au/privacy
للوصول إىل دليل المستخدم الشامل وتنزيله الستخدام تطبيق خطة الخصوبة ،MiFertility
قومي بزيارة www.ferring.com.au/mifertilityplanapp
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