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MOJ KVČB

DNEVNIK

Aplikacija
za bolnike s KVČB

Moj KVČB Dnevnik

14:40

Predstavljamo vam mobilno aplikacijo MOJ KVČB DNEVNIK
MOJ KVČB DNEVNIK vam bo pomagal slediti znakom
razvoja bolezni, pripravil vas bo na razgovor z gastroenterologom in vam omogočil boljše razumevanje vaše bolezeni.

MOJ KVČB

DNEVNIK

Iz aplikacije lahko za obdobje po vaši izbiri ustvarite poročila
v obliki seznama simptomov, ki so se pojavili v izbranem
obdobju.
Aplikacija vključuje tudi alarm kot opomnik za jemanje
zdravila, zgodovino vaših laboratorijskih izvidov, kolonoskopij
in simptomov.
Mobilna aplikacija MOJ KVČB DNEVNIK je zasnovana tako,
da bi vam, v sodelovanju z vašim zdravnikom, pomagala
doseči boljše rezultate zdravljenja.
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POGOJI UPORABE
Aplikacija MOJ KVČB DNEVNIK je namenjena bolnikom s KVČB, kot
pomoč pri vodenju evidence svojega stanja, izvidov in pregledov,
ter služi kot opomnik za jemanje zdravila.
Iz aplikacije je mogoče ustvariti poročila v obliki seznama
simptomov, laboratorijskih izvidov, kolonoskopij in seznama jemanja
terapije.

MOJ KVČB

DNEVNIK

Vnešeni podatki so v celoti shranjeni samo na vaši mobilni napravi,
na kateri je nameščena ta aplikacija in niso shranjeni na strežniku.
Družba Ferring Pharmaceuticals podatkov ne bo zbirala, prav tako
ne tudi katera koli tretja stranka.
Uporabnik aplikacije lahko podatke pošilja svojemu zdravniku,
v kolikor je zdravnik dal soglasje in svoj elektronski poštni naslov.
V tem primeru se posredujejo le vnosi, ki jih je uporabnik sam
vnesel.
Aplikacija vključuje tudi alarm kot opomnik za jemanje zdravila.
MOJ KVČB DNEVNIK je namenjen za pomoč bolnikom in
zdravnikom pri doseganju najboljših možnih rezultatov zdravljenja.
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NAMESTITEV
PREVZEMITE APLIKACIJO ZA VAŠO NAPRAVO
Proces prevzemanja in nameščanja aplikacije MOJ KVČB DNEVNIK
je zelo enostaven in se ne razlikuje od postopka za prevzemanje in
nameščanje katere druge brezplačne aplikacije iz uradnih trgovin
Google Play in iPhone App Store.
Na svoji mobilni napravi vstopite v Google Play ali iPhone App Store in
v brskalnik vnesite poizvedbo moj KVČB dnevnik. Pritisnite gumb
SEARCH in aplikacija se bo prikazala v rezultatih iskanja.
Pritisnite gumb INSTALL (get in install na iPhone) in program se bo
namestil na vašo napravo. Po postopku namestitve najdete ikono
MOJ KVČB DNEVNIK na seznamu aplikacij v glavnem meniju vaše
naprave. Nekatere naprave bodo samodejno ustvarile bližnjico na glavni
zaslon naprave.
S tem je postopek namestitve končan. Preostane vam zagon aplikacije
s klikom na ikono MOJ KVČB DNEVNIK in registracija kot uporabnik.
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NASTAVITEV / PRIJAVA
NASTAVITE VAŠE OSEBNE PODATKE ALI SE PRIJAVITE
V možnosti NASTAVITVE lahko nastavite svoje osebne podatke: ime,
priimek, datum rojstva, e-pošta in diagnoza (naziv bolezni), kot tudi
informacije o vašem zdravniku, in sicer: ime in priimek zdravnika, telefon
in e-pošto.
Ko končate z nastavitvami, je potrebno pritisniti na gumb SHRANI v
spodnjem delu ekrana. Podatki bodo shranjeni na vaši napravi. Podatki,
ki ste jih vnesli v tej možnosti, bodo uporabljeni pri izdelavi poročila za
zdravnika v možnosti POŠLJI POROČILO ZDRAVNIKU.
Podatki za druge se delijo le s to možnostjo.
Izmenjava podatkov s strežnikom ali s katero koli tretjo osebo ni
avtomatična. Vsi podatki so shranjeni samo v vaši napravi in se
uporabljajo le v aplikaciji MOJ KVČB DNEVNIK
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GLAVNI MENI APLIKACIJE
OSNOVNE MOŽNOSTI APLIKACIJE
- URNIK JEMANJA ZDRAVILA

Vnesite zdravilo, ki ga jemljete in določite čas jemanja zdravila. Rezultate
lahko pošljete zdravniku ali jih pogledate v obliki PDF dokumenta.

- OSEBNI DNEVNIK ZDRAVJA

Spremljajte svoje zdravstveno stanje tako, da vnesete vaše podatke o
zdravju, ko jih želite. Rezultate lahko pošljete zdravniku ali jih pogledate v
obliki PDF dokumenta.

- LABORATORIJSKI IZVIDI

Spremljajte vaše zdravstveno stanje tako, da vnesete podatke o laboratorijskih izvidih določenega dne. Rezultate lahko pošljete zdravniku ali jih
pogledate v obliki PDF dokumenta.

- KOLONOSKOPIJA

Fotograﬁrajte dokument s kamero na vaši napravi in ga shranite za
kasnejši pregled.

- POŠLJI POROČILA ZDRAVNIKU
v1.0.1
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Izberite časovno obdobje in ustvarite poročilo za vašega zdravnika.
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URNIK JEMANJA ZDRAVILA
DODAJ OPOMNIK - URNIK JEMANJA ZDRAVILA
Nastavite aplikacijo, da vas opomni na termin jemanja zdravila. Vnesite
čas, ko morate vzeti zdravilo, naprava pa vas bo
spomnila vedno, ko je potrebno vzeti zdravilo.
Vnesite ime zdravila, ki ga jemljete in nastavite termin jemanja zdravila.
Termini so lahko vsakodnevni, enodnevni ali večdnevni. Lahko ustvarite
več opomnikov, v kolikor jemljete več zdravil ali oblik terapije.
Ko se na zaslonu naprave prikaže sporočilo, da morate vzeti zdravilo,
pritisnite na gumb VZEMI in vzemite vašo terapijo. Aplikacija bo
zabeležila, da ste vzeli terapijo. V primeru, da pritisnete na gumb
PRESKOČI, bo aplikacija zebeležila, da terapija ni bila vzeta.
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URNIK JEMANJA ZDRAVILA
URNIK JEMANJA ZDRAVILA
S klikom na ikono v zgornjem desnem kotu vstopite v območje, kjer lahko
vidite graﬁčni prikaz zgodovine jemanja terapije.
S pritiskom na gumb v zgornjem delu zaslona izberite datume, za katere si
želite ogledati vnose, in prejeli boste poročilo za želeno obdobje.
Ta prikaz bo sestavni del dokumenta, ki ga lahko pošljete vašemu
zdravniku, če ste se tako dogovorili in če je zdravnik dal svoje soglasje
in e-poštni naslov.

14:40

8

14:40

14:40

IZBERITE DATUM, OD KATEREGA ŽELITE
USTVARITI GRAFIČNO POROČILO

14:40

PREGLED GRAFIČNEGA
POROČILA
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POŠILJANJE ELEKTRONSKEGA
SPOROČILA
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OSEBNI DNEVNIK ZDRAVJA
DODAJ STANJE - OSEBNI DNEVNIK ZDRAVJA
Spremljajte svoje zdravstveno stanje z vnosom vaših zdravstvenih
podatkov, ko želite. Rezultate lahko pošljete zdravniku ali jih pogledate
v obliki PDF dokumenta.
S klikom na gumb DODAJ STANJE vstopite v meni, kamor lahko
vpišete vnos.
S premikanjem drsnika izberite vrednost, na ostala vprašanja pa
odgovorite s pritiskom na gumb.
Ko končate, pritisnite gumb SHRANI.
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OSEBNI DNEVNIK ZDRAVJA
GRAFI - OSEBNI DNEVNIK ZDRAVJA
S klikom na ikono v zgornjem desnem kotu vstopite v območje, kjer lahko
vidite graﬁčni prikaz zgodovine vašega stanja.
S pritiskom na gumb v zgornjem delu zaslona izberite datume, za katere si
želite ogledati vnose, in prejeli boste poročilo za želeno obdobje.
Ta prikaz bo sestavni del dokumenta, ki ga lahko pošljete vašemu
zdravniku, če ste se tako dogovorili in če je zdravnik dal svoje soglasje
in e-poštni naslov.
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LABORATORIJSKI IZVIDI
LABORATORIJSKI IZVIDI
Spremljajte svoje zdravstveno stanje tako, da vnesete podatke o
laboratorijskih izvidih določenega dne. Rezultate lahko pošljete
zdravniku ali jih pogledate v obliki PDF dokumenta.

S klikom na gumb DODAJ STANJE vstopite v del aplikacije, kjer se vrši
vnos podatkov. Aplikacija MOJ KVČB DNEVNIK ponuja možnost izbire
13 laboratorijskih analiz.
Z drsnikom izberite vrednosti za analize, za katere imate rezultate.
V kolikor neke analize niste opravili, ne premikajte drsnika na tem polju
in nobena vrednost tega parametra ne bo zabeležena.
Ko končate z vnosom, pritisnite gumb SHRANI.
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LABORATORIJSKI IZVIDI
LABORATORIJSKI IZVIDI
S klikom na ikono v zgornjem desnem kotu vstopite v del aplikacije, kjer
si lahko ogledate graﬁčni prikaz zgodovine vaših laboratorijskih izvidov.
S pritiskom na gumb v zgornjem delu zaslona izberite datume, za katere
si želite ogledati vnose, in prejeli boste poročilo za želeno obdobje.
Ta prikaz bo sestavni del dokumenta, ki ga lahko pošljete vašemu
zdravniku, če ste se tako dogovorili in če je zdravnik dal svoje soglasje
in e-poštni naslov.
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KOLONOSKOPIJA
KOLONOSKOPIJA
S kamero na vaši napravi fotograﬁrajte izvid in ga shranite za
kasnejši pregled.
S klikom na gumb DODAJ POROČILO vstopite v meni, kjer je možnost
vnosa. Vstopite v meni, kjer imate možnost pritiska na gumb
FOTOGRAFIRAJTE IZVID in polje, kamor lahko vpišete kratek komentar.
S pritiskom na gumb FOTOGRAFIRAJTE IZVID se aktivira kamera na
vaši napravi. Potrudite se, da izvid fotograﬁrate kar najbolje.
Ko posnamete fotograﬁjo, se vam na zaslonu pojavi fotograﬁja in
možnost, da jo shranite ali zavržete.
Ko ste s fotograﬁjo zadovoljni, kliknite SHRANI.
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POŠLJI POROČILO ZDRAVNIKU
POŠLJI POROČILO ZDRAVNIKU
Izberite časovno obdobje in ustvarite poročila za vašega zdravnika.
Z vstopom v ta del aplikacije boste prejeli prikaz vseh zabeleženih
vnosov od trenutka, ko ste namestili aplikacijo. S pritiskom na gumb
v zgornjem delu zaslona izberite datume, za katere si želite ogledati
vnose, in dobili boste pregled vnosov za želeno obdobje.
S pritiskom na gumb POŠLJI POROČILO ZDRAVNIKU se ustvari
poročilo v obliki pdf dokumenta, ki se pojavi kot priloga e-poštnega
sporočila, ki ga lahko pošljete vašemu zdravniku, če ste se tako
dogovorili in če je zdravnik dal svoje soglasje in e-poštni naslov.
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Skenirajte kodo in namestite aplikacijo

Moj KVČB Dnevnik

na vašo mobilno Android napravo

Skenirajte kodo in namestite aplikacijo

Moj KVČB Dnevnik

na vašo mobilno iPhone napravo

