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 دواعي االستخدام 
 

Visible Patient Planning iOS  البيانات الطبية وتحليلها وتوصيلها  هو تطبيق للتصوير الطبي يسمح بمراجعة
وتبادلها. والبرنامج مخصص أيًضا للتخطيط التحضيري للعمليات الجراحية، والتحكم بعد العملية الجراحية وعرض  

 البيانات الطبية المذكورة أعاله في أثناء الجراحة. 

 عية للثدي. هذا المنتج غير مخصص لالستخدام من أجل التفسير التشخيصي األولي للصور الشعا

وقراءة  (، 3Dيتضمن البرنامج أدوات إلدارة البيانات الطبية األساسية، بما في ذلك التصور المرئي ثالثي األبعاد )

 المستندات الطبية، والقياسات، والنقل اآلمن، والتخزين، وما إلى ذلك.

لتي تقارب مناطق األوعية الدموية /  ويشمل أيًضا أدوات التصور المرئي والتحليل المتقدمة الخاصة بأقسام األعضاء ا
 الجهاز التنفسي في الكبد أو الرئتين أو الكلى. 

تم تصميم البرنامج لالستخدام من جانب المتخصصين المؤهلين )بما في ذلك األطباء والجراحون والفنيون(؛ ويهدف إلى 
 رضى. مساعدة الطبيب المسؤول فقط عن جميع القرارات النهائية المتعلقة بإدارة الم

 

 
 ال يستخدم إال بناء على وصفة طبية فقط
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 الموافقات 
 

 

يحمل عالمة هو برنامج مخصَّص لألجهزة الطبية  Visible Patient Planning iOSا
CE .  وبالتالي، يمكن استخدامه في اإلطار السريري و / أو للعناية بالمرضى فقط في دول

االتحاد األوروبي حيث يأذن التشريع بذلك )القائمة الكاملة للدول متاحة على هذا العنوان:  
countries-ios-lepatient.com/ar/go/planninghttps://www.visib .) 

 ال يُسمح باستخدام هذا الجهاز الطبي في قائمة الدول غير المذكورة أعاله.  

ففي هذه البلدان، يُعد هذا الجهاز برنامًجا لنموذج أولي، ويقتصر استخدامه على التواصل مع 
وضيحية. يحظر القيام بأي المرضى وإلجراء البحوث ومن أجل األغراض التعليمية أو الت

استخدام آخر لهذا الجهاز، وخاصة االستخدام السريري للتفسير التشخيصي أو التخطيط 
 الجراحي في الطب البشري. 

 

Visible Patient 
8 rue Gustave Adolphe Hirn 

67000 STRASBOURG 
FRANCE ()فرنسا 

 
 جهة االتصال 

 

 support@visiblepatient.comالبريد اإللكتروني: 
 81 81 66 68 3( 0) 33الهاتف: +

 www.visiblepatient.comموقع اإلنترنت: 

 

https://www.visiblepatient.com/ar/go/planning-ios-countries
mailto:support@visiblepatient.com
http://www.visiblepatient.com/
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 دواعي االستخدام  1

Visible Patient Planning iOS  الطبية وتحليلها وتوصيلها  هو تطبيق للتصوير الطبي يسمح بمراجعة البيانات
وتبادلها. والبرنامج مخصص أيًضا للتخطيط التحضيري للعمليات الجراحية، والتحكم بعد العملية الجراحية وعرض  

 البيانات الطبية المذكورة أعاله في أثناء الجراحة. 

 . هذا المنتج غير مخصص لالستخدام من أجل التفسير التشخيصي األولي للصور الشعاعية للثدي

وقراءة  (، 3Dيتضمن البرنامج أدوات إلدارة البيانات الطبية األساسية، بما في ذلك التصور المرئي ثالثي األبعاد )

 المستندات الطبية، والقياسات، والنقل اآلمن، والتخزين، وما إلى ذلك.

مناطق األوعية الدموية /   ويشمل أيًضا أدوات التصور المرئي والتحليل المتقدمة الخاصة بأقسام األعضاء التي تقارب
 الجهاز التنفسي في الكبد أو الرئتين أو الكلى. 

تم تصميم البرنامج لالستخدام من جانب المتخصصين المؤهلين )بما في ذلك األطباء والجراحون والفنيون(؛ ويهدف إلى 
 مساعدة الطبيب المسؤول فقط عن جميع القرارات النهائية المتعلقة بإدارة المرضى. 

 ع االستخدام موان 2

 ال توجد موانع استخدام معروفة. 

 تحذيرات  3

 تحذير عام 3.1

تم تصميم البرنامج لالستخدام من جانب المتخصصين المؤهلين )بما في ذلك األطباء والجراحون والفنيون(؛  تحذير:
 ويهدف إلى مساعدة الطبيب المسؤول فقط عن جميع القرارات النهائية المتعلقة بإدارة المرضى.

 ل. دون استشارة أخصائي رعاية صحية مؤه VP Planning iOSال ينبغي مطلقًا استخدام 

 تحذير بخصوص بيئة تكنولوجيا المعلومات اآلمنة 3.2

 تثبيت التطبيق على جهاز آمن يتوافق مع لوائح بلدك.  Visible Patientتطلب  تحذير: 

على جهاز ال يتوافق مع سياسة السالمة المرفقة مع التطبيق. قد يؤدي عدم    VP Planning iOSال تستخدم مطلقًا 
االمتثال لتدابير األمان إلى حدوث خلل في الجهاز، أو فقدان البيانات )الطبية أو الشخصية(، أو اإلضرار بسالمتها، أو  

 ضرار البسيطة للمريض. وبالتالي يمكن أن يسبب هذا بعض األالتعرض للتهديدات األمنية من شبكة الكمبيوتر. 

 

 تحذير بخصوص الوصول إلى بيانات المريض 3.3

يتم استرداد البيانات الطبية وتحديثها والوصول إليها يدويًا بواسطة المستخدم. تأكد من حصولك دائًما على أحدث  :  تحذير
 اصة بالمرضى المطلوبين. مراجعة للحالة قبل الوصول إلى أي بيانات طبية. تأكد أيًضا من االطالع على البيانات الخ
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ال تستخدم أبًدا البيانات التي لم يتم تحديثها، أو التي ال تتوافق مع مريضك. يمكن أن يؤدي هذا االستخدام إلى حدوث  
أضرار بسيطة للمريض، مثل زيادة وقت التشغيل أو حدوث تشققات غير ضرورية في األنسجة في أثناء الجراحة بسبب  

 معلومات مغلوطة.
 

 للمريض ( 3Dبخصوص عرض البيانات ثالثية األبعاد ) تحذير 3.4

في حالة تحديث نظام التشغيل  ( 3Dقد تكون هناك حاجة إلى تغيير عرض البنيات الشفافة لنموذج ثالثي األبعاد ) تحذير: 

 أو في حالة وجود مشكلة في البرنامج. 

أن يؤدي استخدام نسخة قديمة من البرامج إلى حدوث   تأكد دائًما أن لديك إصداًرا حديثًا من التطبيق ونظام التشغيل. يمكن
أضرار بسيطة للمريض، مثل زيادة وقت التشغيل أو حدوث تشققات غير ضرورية في األنسجة في أثناء الجراحة بسبب  

 معلومات مغلوطة.

 تحذير يتعلق بأحجام البنيات التشريحية  3.5

 ية في المواقع التالية:تتوفر أحجام البنيات التشريح، VP Planning iOSوفي تطبيق 

 "( Organ managerداخل مدير البنيات التشريحية )أو "  •
 عند تحديد بنية تشريحية باستخدام أداة التحديد )تسلسل نموذج(  •
 عند عرض وحدات التخزين المرتبطة بمحاكاة وضع مقاطع )تسلسل مقطع(  •

يتم حساب هذه المجلدات من الصور الطبية. ونتيجة لذلك، فإن دقة هذه األحجام تتعلق بجودة الصورة األصلية  تحذير:
 )حجم فوكسل للصورة(. 

 (. 6.7.6لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى قسم تقدير األوعية الدموية والجهاز التنفسي )انظر 

 تحذير بخصوص حساب مناطق األوعية الدموية والجهاز التنفسي 3.6

يعتمد التصور المرئي لبيانات المقطع والتفاعالت المرتبطة بها التي تسمح بمحاكاة وضع مقاطع على إعادة بناء  تحذير: 
مناطق التهوية أو األوعية الدموية. يتم حساب هذه المناطق عن طريق معلومات معينة مرئية في الصورة الطبية. لذلك، 

 فإن إعادة بناء هذه المناطق هو تقريب للواقع.

 مواصفات التكنولوجية ال 4

 تكوين النظام والمواصفات 4.1

أو  Apple iPhoneللعمل على األجهزة المحمولة القياسية المتاحة تجاريًا ) VP Planning iOSتم تصميم تطبيق 
iPad ،)( ومن خالل نظام التشغيل المثبتiOS  أوiPadOS.) 

 التكوين األدنى  4.1.1

 iOS 11.0نظام التشغيل:  •
 ت ميجا باي 300التخزين:  •

 (RAMجيجا بايت ذاكرة رام )  1الذاكرة:  •

 اإلنترنت: اتصال إنترنت فائق السرعة  •

 التكوين الموصى به  4.1.2

 iPadOS 13.3أو  iOS 13.3نظام التشغيل:  •
 جيجا بايت   1التخزين:   ح •
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 (RAMجيجا بايت ذاكرة رام )  2الذاكرة:  •

 اإلنترنت: اتصال إنترنت فائق السرعة  •

 نظرة عامة على التطبيق  4.2

من وحدات مخصصة إلدارة البيانات الطبية وتحليلها. يوفر هذا البرنامج حالً    VP Planning iOSيتكون تطبيق 
مرنًا للتصور المرئي لمساعدة المتخصصين المؤهلين في مجال الصحة )عادة األطباء( على تقييم التشريح واألمراض  

حة. ويوفر هذا البرنامج أدوات لعرض النماذج ثالثية األبعاد  التي يعاني منها المرضى من أجل التخطيط للعالج أو الجرا
(3D ) التي تم إنشاؤها بواسطةVisible Patient .  يمكن عرض هذه النماذج وفقًا لتفضيالت المحترفين بفضل خيارات

 التصور المرئي القياسية.

 وحدات التطبيق 4.3

 داخل أربع فئات:  VP Planning iOSيمكن تجميع وحدات تطبيق 

 رة البياناتإدا •
 عرض البيانات •
 تكوين التطبيق  •
 المساعدة والمعلومات التنظيمية  •

 الوظيفة الفئة

 استرجاع قائمة الحاالت وعرضها إدارة البيانات

 معاينة مرئية لحالة وتنزيل التسلسالت  إدارة البيانات

 تصور مرئي لتسلسل نموذج عرض البيانات

 تصور مرئي لتسلسل مقطع عرض البيانات

 PDFتصور مرئي لتسلسل  عرض البيانات

 إدارة حسابات المستخدمين  تكوين التطبيق 

 إعدادات التطبيق تكوين التطبيق 

 المعلومات التنظيمية  المساعدة والمعلومات التنظيمية 

 المساعدة المساعدة والمعلومات التنظيمية 

 Visible Patientروابط  إدارة البيانات

 

 الحاالت وعرضهااسترجاع قائمة  4.3.1

يتمثل الغرض من هذه الوحدة في السماح باسترجاع قائمة الحاالت وعرضها. يتم استرداد قائمة الحاالت من خوادم  
Visible Patient   اآلمنة. يتم عرض الحاالت في الخاليا مع معلومات تعريف المريض  )االسم والمعرف والمجموعة

ا على أيقونة تعكس حالة الحالة )جديدة، مفتوحة، متاحة محليًا، محدثة، غير  والتاريخ واأليقونة(  تحتوي الخاليا أيضً 
 متوفرة(.
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يسمح تشغيل التزامن باستعادة الحاالت والتعديالت الجديدة المتاحة على الخادم. يتم عرض تاريخ آخر مزامنة في أعلى  
 عرض الحالة. 

 وفتحها. تُسهل أدوات التصفية والفرز تحديد موقع الحاالت 

 معاينة مرئية لحالة وتنزيل التسلسالت 4.3.2

تهدف هذه الوحدة إلى عرض المعلومات المتعلقة بالحالة )االسم والمعرف والمجموعة والتاريخ واأليقونة والملخص(. 
 كما تسمح بتنزيل تسلسالت مختلفة والوصول إليها.

 تصور مرئي لتسلسل نموذج 4.3.3

لتسلسل نموذج والتفاعل معه. تشمل التفاعالت المنفذة الدوران والترجمة  تسمح لك هذه الوحدة بعرض تصور مرئي 
 والتكبير / التصغير.

تتوفر أدوات مختلفة )التحديد، اإلخفاء، التركيز( للتفاعل مع النموذج. ومن الممكن أيًضا تغيير االتجاه، ووضع البنيات 
، وتغيير ألوان المشهد، وإلغاء تنشيط التفاعالت، والتقاط التشريحية في قائمة، وإلغاء بعض اإلجراءات أو إعادة إضافتها

 صورة للمشهد.

 يمكن الوصول إلى عرض مخصص يضم التفاعالت واألدوات المختلفة المتاحة في قائمة المنسدلة للعرض. 

 تصور مرئي لتسلسل مقطع 4.3.4

تفاعالت التصور المرئي لبيانات تسمح لك هذه الوحدة بعرض بيانات مقطع والتفاعل معها. التفاعالت المنفذة هي نفس 
 النموذج.

باإلضافة إلى أدوات اإلخفاء والتركيز الشائعة للتصور المرئي لبيانات النموذج، تتضمن الوحدة أداة تسمح بمحاكاة وضع 
المقطع. من خالل النقر فوق قسم شبكة العضو المستهدف، من الممكن عرض وتحديد محاكاة لألقسام الدموية أو األجزاء  

 لتنفسية التي يوفرها هذا القسم. من الممكن إلغاء تحديد قسم من خالل النقر عليه. ا

 تعرض طريقة العرض المخصصة األحجام المحاكاة لألجزاء المقطوعة والمتبقية المقابلة الختيار األقسام التشريحية. 

 ات النماذج.أما باقي األدوات المستخدمة للتحكم في المشهد، فهي شائعة للتصور المرئي لبيان

 PDFتصور مرئي لتسلسل  4.3.5

 تقرير النمذجة( والتفاعل معها بطريقة تقليدية )التمرير والتكبير / التصغير(. ) PDFتتيح هذه الوحدة عرض بيانات 

 إدارة حسابات المستخدمين 4.3.6

ابات الجديدة  المسجلة داخل التطبيق. كما أنها تسمح بتسجيل الحس  Visible Patientتسمح هذه الوحدة بإدارة حسابات 
 واختيار الحساب النشط )الحساب الذي يتم عرض حاالته في قائمة الحاالت(. 

 وتسمح الوحدة أيًضا بحذف البيانات المرتبطة بالحساب. 

 إعدادات التطبيق 4.3.7

تسمح هذه الوحدة بالوصول إلى إعدادات التطبيق وتعديلها. كما تسمح بالوصول إلى سجل التطبيق وحذف البيانات التي  
 تنزيلها. تم
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 المعلومات التنظيمية  4.3.8

تتيح لك هذه الوحدة عرض جميع المعلومات التنظيمية )وضع العالمات، جهة االتصال، دواعي االستخدام، الموافقات،  
 (. Visible Patientسياسة السالمة والمعلومات حول 

 المساعدة 4.3.9

 تعرض هذه الوحدة المعلومات المتعلقة بدليل المستخدم. 

 Visible Patientروابط  4.3.10

 داخل التطبيق. هناك نوعان من الروابط:  Visible Patientتسمح هذه الوحدة بفتح روابط 

 روابط تسمح بالوصول إلى الحالة  •
 روابط تسمح بتسهيل تسجيل حساب بفضل نظام لملء االستمارة مسبقًا •

 إرشادات التثبيت  5

 . iPadOSو  iOSالمتوفر على   App Store عبر تطبيق  VP Planning iOSيتم تثبيت تطبيق 

 

 بحث التطبيق :1الشكل  

 

 تنزيل التطبيق :2الشكل  

 

 فتح التطبيق :3الشكل  

(. ثم اضغط  1الشكل وافتح عرض التطبيق )"، VP Planningابحث عن تطبيق "، App Storeبمجرد فتح تطبيق 

(، وانتظر حتى يتم استرداد التطبيق. بمجرد التنزيل، اضغط على الزر الذي يسمح بفتح  2الشكل على أيقونة التنزيل )

 (. 3الشكل التطبيق )

https://apps.apple.com/fr/app/vp-planning/id568870265
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 طريقة االستخدام  6

 Visible Patientتسجيل حساب كيفية  6.1

 

 : قائمة الحسابات )فارغة(4الشكل  

 

 : قائمة الخوادم 5الشكل  

 

 تسجيل حساب  :6الشكل  

بمجرد الدخول إلى عرض  .  الحساب  -التكوين  داخل التطبيق، انتقل إلى عرض Visible Patientلتسجيل حساب 
(. سيؤدي هذا اإلجراء إلى عرض قائمة الخوادم. حدد الخادم الذي  4الشكل الحسابات، انقر فوق اإلجراء إلضافة حساب )

طلوبة )البريد اإللكتروني وكلمة المرور والوصف(، انقر فوق إجراء  (. بعد ملء الحقول الم5الشكل لديك حساب عليه )

 ( لتأكيد اإلجراء. 6الشكل التسجيل )
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 كيفية استرداد قائمة الحاالت الخاصة بك وعرضها 6.2

 

 ال يوجد حساب مسجل  :7الشكل  

 

 ال يوجد تزامن :8الشكل  

 

 عرض متزامن :9الشكل  

(. بعد تسجيل حسابك )انظر  7الشكل ) الحاالت الخاصة  السترداد قائمة الحاالت الخاصة بك وعرضها، انتقل إلى عرض 

(. قم بتشغيل المزامنة باستخدام الزر المخصص، أو اسحب العرض  8الشكل  (، العرض في حالة غير متزامنة )6.1

 (.  9الشكل ألسفل. وبالتالي، يتم عرض قائمة الحاالت المحدثة، ويتم تحديث تاريخ المزامنة في أعلى العرض )
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 كيفية تصفية قائمة الحاالت الخاصة بك وفرزها  6.3

 

 تفعيل التصفية والفرز :10الشكل  

 

 تصفية الحاالت :11الشكل  

 

 فرز الحاالت :12الشكل  

(. ثم يتم  10الشكل  لتنشيط تصفية الحاالت، انقر فوق أداة التصفية )العدسة المكبرة( الموجودة أعلى قائمة الحاالت )

 . (11الشكل عرض حقل البحث الذي يسمح لك بوضع عامل تصفية على قائمة الحاالت المحلية في شريط التصفح )

(. وحينها، يتم عرض طريقة 10الشكل لتعديل فرز الحاالت، انقر فوق أداة الفرز الموجودة في أعلى قائمة الحاالت )

(. وفي أعلى العرض، يتوفر  12الشكل يد تشغيله )عرض تحديد الفرز. لتعديل الفرز المحدد، اكتب اسم الفرز الذي تر 

 أيًضا خيار يسمح بعمل قائمة للحاالت التي تحتوي على التسلسالت التي تم تنزيلها فقط.
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 كيفية الوصول إلى بيانات حالة ما  6.4

 

 تحديد حالة :13الشكل  

 

 تنزيل تسلسل  :14الشكل  

 

 فتح تسلسل  :15الشكل  

(. بمجرد الدخول إلى عرض  13الشكل  للوصول إلى بيانات الحالة، حدد الحالة المطلوبة من قائمة الحاالت المتاحة )

د تنزيل البيانات، يمكنك الوصول . بمجر حصول(، قم بتنزيل التسلسل بالنقر فوق الزر 14الشكل المعاينة المرئية للحالة )

 (. 15الشكل ) فتحإليها عن طريق النقر فوق الزر 
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 كيفية عرض تصور مرئي لتسلسل نموذج 6.5

 فتح تسلسل نموذج 6.5.1

 

 فتح تسلسل نموذج  :16الشكل  

 

 تحميل تسلسل نموذج  :17الشكل  

 

 عرض تسلسل نموذج  :18الشكل  

(. يسمح لك شريط التقدم  16الشكل المناسب لتسلسل النموذج ) فتح(، اضغط فوق الزر 6.4بمجرد تنزيل البيانات )انظر 

 . (18الشكل ( )3D(. بمجرد تحميل البيانات، يتم عرض النموذج ثالثي األبعاد )17الشكل )بمتابعة تقدم تحميل البيانات 

 التفاعالت األساسية 6.5.2

 بمجرد تحميل تسلسل النموذج، تتوفر تفاعالت أساسية متنوعة للتفاعل مع النموذج:

 
 ( 3Dمرر إصبعك ألداء دوران ثالثي األبعاد )

 
 باعد بين اإلصبعين إلجراء تكبير

 
 قارب اإلصبعين إلجراء تصغير 

 
 ( 2Dثنائي األبعاد )قم بالتدوير باستخدام إصبعين إلجراء دوران 
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 األدوات 6.5.3

(، يتم عرض قائمة  19الشكل يقدم شريط األدوات في أسفل العرض مجموعة من اإلجراءات. بالنقر فوق األداة المحددة )

األدوات المتاحة. بتحديد األداة المطلوبة من هذه القائمة، تصبح األداة المحددة نشطة. ثم يتم إثراء التفاعالت من خالل  
 النموذج:

 
 أداة التحديد 

 ية مااستخدم أداة التحديد لعرض معلومات حول بن

 
 

 المس أي بنية تشريحية لعرض اسمها وحجمها 

 
 

 المس الجزء السفلي من المشهد إللغاء تحديد بنية تشريحية 

 

 
 أداة اإلخفاء

 استخدم أداة اإلخفاء لتعديل عتامة بنية تشريحية 

 
 

 المس بنية تشريحية إلخفائها 

 
 

 اضغط مرتين على بنية تشريحية لتعديل عتامتها

 

 
 أداة التركيز 

 استخدم أداة التركيز الستهداف نقطة من المشهد 

 
 

 المس بنية تشريحية الستهداف نقطة 

 
 

 اضغط مرتين على بنية تشريحية الستهدافها

 
  



SDM-UM-VPPlanningIOS-2.3.5-ar_v1 Visible Patient Planning iOS 

 

 17 

 اإلجراءات األخرى 6.5.4

 

 

 اختيار أداة تصور مرئي للنموذج  :19الشكل  

 

 تحديد اتجاه النموذج :20الشكل  

 

 عرض البنيات التشريحية للنموذج  :21الشكل  

 
 

(، من الممكن تحديد اتجاه لعرض النموذج )محوري  20الشكل من خالل النقر فوق العالمة التي توضح اتجاه النموذج )

 أو أمامي أو سهمي(. 
 

، يتم عرض قائمة البنيات التشريحية. وتتضمن هذه القائمة أسماء وألوان (21الشكل بالنقر فوق أداة إدارة البنيات )

وعتامة وأحجام البنيات المعروضة في المشهد. بالنقر فوق اسم البنية، يتم تعديل عتامتها. وفي أعلى القائمة، هناك أيًضا 
 أزرار إلظهار جميع البنيات أو إخفائها.

 
أي إجراء وإعادة تشغيله. تتعلق اإلجراءات المتأثرة فقط بتحديد عتامة البنيات  هناك أزرار )أسهم( متوفرة تسمح بإلغاء 

 وتغييرها. 
 

 يتيح لك الزر التالي )التباين( تغيير لون خلفية المشهد. 
 

 يسمح الزر األخير )القفل( بتجميد التفاعالت مع المشهد. 
 

بالتقاط المشهد وعرض برنامج تعليمي يتضمن قائمة وأخيًرا، تسمح القائمة المنسدلة الموجودة أعلى يمين العرض 
 التفاعالت المتاحة.

 



SDM-UM-VPPlanningIOS-2.3.5-ar_v1 Visible Patient Planning iOS 

 

 18 

 PDFكيفية عرض تصور مرئي لتسلسل  6.6

 PDFفتح تسلسل  6.6.1

 

 PDFفتح تسلسل  :22الشكل  

 

 PDFعرض تسلسل  :23الشكل  

 

(. بمجرد تحميل البيانات،  22الشكل  ) PDFالمناسب لتسلسل  فتح(، اضغط فوق الزر 6.4بمجرد تنزيل البيانات )انظر 

 (. 23الشكل ) PDFيتم عرض النموذج 

 التفاعالت األساسية 6.6.2

 بالطريقة التالية: PDFمن الممكن التفاعل مع بيانات 

 مرر إصبعك عموديًا لعرض الوثيقة •
 إصبعين أو باعد بينهما للتحكم في تكبير / تصغير عرض الوثيقةقارب  •
 مرر إصبعين في نفس االتجاه لنقل الوثيقة •
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 كيفية عرض تصور مرئي لتسلسل مقطع 6.7

 فتح تسلسل مقطع 6.7.1

 

 : فتح بيانات المقطع 24الشكل  

 

 المقطع تحميل بيانات  :25الشكل  

 

 : عرض بيانات المقطع 26الشكل  

(. يسمح لك  16الشكل 24الشكل  المناسب لتسلسل المقطع ) فتح(، اضغط فوق الزر 6.4بمجرد تنزيل البيانات )انظر 

(  3D(. بمجرد تحميل البيانات، يتم عرض النموذج ثالثي األبعاد )25الشكل  شريط التقدم بمتابعة تقدم تحميل البيانات )

 (. 26الشكل )

 التفاعالت األساسية 6.7.2

 (.  6.5.2بمجرد تحميل تسلسل المقطع، تتوفر نفس التفاعالت األساسية لتسلسل النموذج )انظر 

 األدوات 6.7.3

 (، تتوفر أداة القص:6.5.2باإلضافة إلى أدوات اإلخفاء والتركيز )انظر  

 
 أداة القص

 استخدم أداة القص لتحديد األقسام المراد قصها

 
 

 المس شبكة الجهاز عند نقطة معينة لتحديد القسم المرتبط

 
 

 تحديدهالمس قسًما إللغاء 

 
 

 احتفظ بخلفية المشهد إلعادة تعيين تحديد األقسام 
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 تحديد قسم  :27الشكل  

 

 عرض القسم المحدد  :28الشكل  

مقطع افتراضي له يتم اختيار قسم من خالل النقر فوق شبكة العضو المستهدف في المكان الذي يرغب المرء في وضع 
(. إللغاء تحديد  28الشكل  (. ثم يتم عرض منطقة األوعية الدموية أو الجهاز التنفسي المقابلة للقسم المحدد )27الشكل )

 قسم، انقر فقط فوقه. إلعادة تعيين تحديد األقسام، اضغط لفترة طويلة على خلفية المشهد. 
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 عرض أحجام االستئصال 6.7.4

 

 عرض تسلسل مقطع  :29الشكل  

 

عرض المجلدات المرتبطة ببيانات   :30الشكل  
 المقطع 

 

 عرض حسابات أحجام بيانات المقطع  :31الشكل  

( بعرض طريقة عرض األحجام المحسوبة 29الشكل بمجرد تحديد األقسام الستئصالها، تسمح أيقونة عرض األحجام )

( عن طريق النقر فوق زر المعلومات  31الشكل (. معلومات حول حساب األحجام )30الشكل  بعد محاكاة االستئصال )

 (. 30الشكل )

 (. 30الشكل يتوفر أيًضا زر يسمح بالتقاط عرض المجلدات في أعلى يمين العرض )

 حساب أحجام االستئصال 6.7.5

 تحسب على النحو التالي:  عام  المجلدات المعروضة في القسم 

 عضو •
o الحجم = العضو بالكامل 

 أنسجة سليمة •
o  العقيدات(حجم العقدة  -الحجم = العضو بالكامل( 
o النسبة المئوية محسوبة على أساس العضو بأكمله 

 العقدة )العقيدات(  •
o ( في نموذج ثالثي األبعاد )نماذج العقيدات( 3الحجم = نموذج العقدةD) 
o النسبة المئوية محسوبة على أساس العضو بأكمله 

 تحسب على النحو التالي:  عضواألحجام المعروضة في القسم 

 الجزء المتبقي •
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o  حجم جميع األقسام المرئية  -= العضو بالكامل الحجم 
o النسبة المئوية محسوبة على أساس العضو بأكمله 

 الجزء المحجوز )األقسام المرئية(  •
o الحجم = جميع األقسام المرئية 
o النسبة المئوية محسوبة على أساس العضو بأكمله 

 تحسب على النحو التالي: أنسجة سليمةاألحجام المعروضة في القسم  

 الجزء المتبقي •
o  حجم جميع األقسام المرئية بدون العقدة )العقيدات(   -الحجم = األنسجة السليمة 
o  النسبة المئوية محسوبة على أساس األنسجة السليمة 

 الجزء المحجوز )األقسام المرئية(  •
o )الحجم = جميع األجزاء المرئية في العقدة )العقيدات 
o  المئوية محسوبة على أساس األنسجة السليمة النسبة 

 تقدير حجم مناطق األوعية الدموية والجهاز التنفسي  6.7.6

. Visible Patient Suiteيتم احتساب مناطق األوعية الدموية المقابلة لألجزاء المعروضة من خالل الجهاز الطبي 
التنفسي من أجل حساب األجزاء المتبقية  تقدير مناطق األوعية الدموية والجهاز  VP Planning iOSيستخدم تطبيق 

 (. 6.7.5والمحجوزة من العضو )انظر 

قي للمريض. تعتمد تعتبر مناطق األوعية الدموية والجهاز التنفسي المقترحة في هذا النشاط عملية تقريبية للتشريح الحقي
الطريقة المستخدمة لتقدير حجم هذه المناطق على تكون األوعية الدموية في العضو أو الجهاز التنفسي وفيما تعتمد دقة 

 الطريقة بشكل مباشر على جودة تقسيم الشجرة. ينتج تقدير حجم المناطق عن العملية التالية.  

 

 : عملية تحديد المناطق 32الشكل  

بعد ذلك ، يتم  (. Aأوالً ، يتم استخدام تقسيم األوعية الدموية أو الجهاز التنفسي لحساب الممرات األنبوبية المركزية )
ربط كل  تسمية هذه المسارات المركزية، التي تمثل التركيب األنبوبي، من قبل أخصائيين مؤهلين في مجال الصحة ل

مسار بمنطقة العضو. بالنسبة لكل فوكسل من البنية التشريحية المستهدفة، تجد الطريقة أقرب مسار مركزي وتربطه  
 وأخيًرا، يتم مزج نتائج الصورة التي تحمل العالمة للحصول على جميع تقديرات المنطقة.  (. Bبنفس منطقة العضو )

 

 المناطق حسب المسارات المركزية للعضو المستهدف : تنوع 33الشكل  

تعتمد دقة الطريقة بشكل مباشر على جودة تقسيم األوعية الدموية أو الجهاز التنفسي. قد يكون لدقة الصورة، وانتشار  
 منتج التباين في نظام األوعية الدموية للجهاز أثناء الحصول على الصورة، إلخ. تأثير على تقدير حجم المناطق.  
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 اإلجراءات األخرى 6.7.7

 (. 6.5.4تتوفر نفس اإلجراءات مثل التصور المرئي لتسلسل نموذج )انظر 

 كيفية تحديث حالة  6.8

 

 أيقونة الحالة تعرض تحديًثا :34الشكل  

 

 تحديث حالة  :35الشكل  

 

 تأكيد التحديث :36الشكل  

تحديث الحاالت التي ال تحتوي على أي تسلسل تم تنزيلها تلقائيًا في أثناء المزامنة. بالنسبة إلى الحاالت التي تعرض  يتم 
(. لتحديث الحالة، يجب  34الشكل تحديثًا وتحتوي على تسلسل وتم تنزيلها على مراجعة سابقة، يتم تحديث أيقونة الحالة )

 (، يتم تحديث الحالة. 36الشكل  (. بمجرد تأكيد اإلجراء )35الشكل ) تحديثعليك النقر فوق 

 زيلها في المراجعة السابقة للحالة. يؤدي تحديث الحالة إلى حذف التسلسالت التي تم تن مهم: 
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 كيفية حذف التسلسالت التي تم تنزيلها  6.9

 

 حذف تسلسل تم تنزيله :37الشكل  

 

 تنشيط وضع اختيار الحاالت :38الشكل  

 

 الحاالت التي تم تنزيلها اختيار وحذف   :39الشكل  

 من أجل حذف التسلسل التي تم تنزيله، تتوفر العديد من الخيارات. 

(. وبعد ذلك، انقر  37الشكل من الممكن أوالً حذف تسلسل تم تنزيله عن طريق سحب خلية عرض البيانات إلى اليسار )

 والذي يقع على يمين الخلية.  حذففوق اإلجراء فقط 

(. وبمجرد  38الشكل  يتعلق الخيار الثاني الذي يسمح بحذف التسلسل التي تم تنزيله بتنشيط وضع تحرير قائمة الحاالت )

التنشيط، قم بتحديد مجموعة من الحاالت التي تريد حذف تسلسالتها، ثم قم بتأكيد الحذف باستخدام الزر الموجود أعلى  
 (. 39الشكل يمين العرض )
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 عرض خيارات حذف حساب  :40الشكل  

 

حذف تسلسالت تم تنزيلها مرتبطة   :41الشكل  
 بحساب

 

 التسلسالت التي تم تنزيلها حذف جميع  :42الشكل  

من الممكن أيًضا حذف جميع التسلسالت المرتبطة بحساب. للقيام بذلك، انتقل إلى  في قائمة الحسابات المتاحة  واسحب  
( وتأكيد الحذف  41الشكل ) حذف التسلسالت (. يكفي النقر فوق اإلجراء 40الشكل خلية عرض الحساب إلى اليسار )

 بمجرد عرض رسالة التأكيد. 

  حذف جميع التسلسالت وق اإلجراء وأخيًرا، من الممكن حذف جميع التسلسالت التي تم تنزيلها. وللقيام بذلك، انقر ف
 (. 42الشكل الموجود في عرض تكوين التطبيق  )
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 كيفية حذف الحسابات المسجلة  6.10

 

 حذف حساب  :43الشكل  

 

 تنشيط وضع تحديد الحسابات  :44الشكل  

 

 اختيار وحذف الحسابات  :45الشكل  

 تسمح الميزات المختلفة بحذف حساب. 

أوالً، يمكنك حذف حساب واحد من خالل االنتقال إلى قائمة الحسابات المتاحة وسحب خلية العرض التقديمي لحساب إلى  
 وتأكيد الحذف بمجرد عرض رسالة التأكيد.  حذف(. يكفي النقر فوق اإلجراء 43الشكل يسار )ال

(. وبمجرد التنشيط، قم  44الشكل يتعلق الخيار الثاني الذي يسمح بحذف الحسابات بتنشيط وضع تحرير قائمة الحسابات )

الشكل  بتحديد مجموعة من الحسابات التي تريد حذفها، ثم قم بتأكيد الحذف باستخدام الزر الموجود أعلى يمين العرض )
45 .) 
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 حذف جميع البيانات من التطبيق  :46الشكل  

  حذف جميع البياناتوأخيًرا، من الممكن حذف جميع الحسابات والبيانات المرتبطة بها. وللقيام بذلك، انقر فوق اإلجراء 
 (. 46الشكل الموجود في عرض تكوين التطبيق )
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 الوصول إلى إعدادات التطبيق كيفية  6.11

 

 عرض التكوين :47الشكل  

 

 : عرض جمع البيانات 48الشكل  

 

 : عرض سجل التطبيق 49الشكل  

(. يسمح العرض بشكل خاص  47الشكل شريط القائمة الرئيسي للتطبيق )في   التكوينيمكن الوصول إلى عرض 

 بالوصول إلى عرض إدارة الحساب وحذف كافة التسلسالت التي تم تنزيلها والحسابات المحفوظة.

بجمع  Visible Patientيوفر العرض أيًضا الوصول إلى عرض التحكم في جمع البيانات. ومن خالل قبول أن تقوم 
 بيانات االستخدام، فإنك تسمح بتحسين التطبيق.

وأخيًرا، يوفر العرض الوصول إلى السجل الذي يضم اإلجراءات المختلفة التي يقوم بها التطبيق. من الممكن تفريغ  
 السجل من خالل الضغط على زر سلة المهمالت الموجود أعلى يمين العرض. 
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 تنظيمية كيفية الوصول إلى المعلومات ال 6.12

 

 عرض معلومات حول التطبيق  :50الشكل  

الشكل  ويمكن الوصول إليها في شريط القائمة الرئيسي ) معلومات حول التطبيق تتوفر المعلومات التنظيمية في العرض 
(. باإلضافة إلى معلومات اإلصدار والشهادة، يوفر العرض الوصول إلى مجموعة من طرق العرض الفرعية، بما في  50

 ذلك:

 Visible Patientمعلومات االتصال الخاصة بـ  •
 دواعي استخدام التطبيق •
 التطبيقمعلومات حول التصديق على  •
 سياسة السالمة الموصى بها  •
 Visible Patientالمعلومات العامة الخاصة بـ  •



SDM-UM-VPPlanningIOS-2.3.5-ar_v1 Visible Patient Planning iOS 

 

 30 

 كيفية الوصول إلى معلومات المساعدة 6.13

 

 عرض المساعدة  :51الشكل  

ويمكن الوصول إليه في شريط القائمة   المساعدة تتوفر المعلومات الخاصة بالوصول إلى دليل المستخدم في عرض 
 (. 51الشكل الرئيسي )



SDM-UM-VPPlanningIOS-2.3.5-ar_v1 Visible Patient Planning iOS 

 

 31 

 Visible Patientكيفية فتح رابط  6.14

 

 (QRالتقاط رمز االستجابة السريعة ) :52الشكل  

 

 Safariفتح الرابط عبر  :53الشكل  

 

 شاشة تحميل الرابط  :54الشكل  

 هذه الروابط: داخل التطبيق. هناك نوعان من  Visible Patientيمكن فتح روابط معينة مقدمة من 

 روابط تسمح بالوصول إلى الحالة  •
 روابط تسمح بالملء المسبق لمعلومات تسجيل الحسابات  •

وذلك باستخدام  ، Visible Patientالذي قدمته ( QRللوصول إلى أحد الروابط، قم بالتقاط رمز االستجابة السريعة )
الموجود في أعلى   فتح( باستخدام الزر 53الشكل لفتح الرابط الذي وصل إليك ) Safari(، أو استخدم 52الشكل هاتفك )

(، ستتمكن من الوصول إلى عرض تسجيل الحساب المطلوب أو  54الشكل (. بعد شاشة التحميل )53الشكل الصفحة )

 الحالة المطلوبة.

: للوصول إلى حالة خاصة عبر رابط، يجب عليك أوالً تسجيل حسابك داخل التطبيق. سيُطلب منك كلمة المرور  تنبيه
لحالة إذا لم يتم استردادها بالفعل أثناء المزامنة اليدوية. وفي حالة تسجيل عدة حسابات داخل  الخاصة بك الستعادة ا

 التطبيق، سيُطلب منك تحديد الحساب الذي يسمح بالوصول إلى الحالة.
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 الصيانة 7

 .App Storeيتم توفير التحديثات من خالل متجر . VP Planning iOSليست هناك ضرورة لصيانة التطبيق 

 ديث التطبيقتح 7.1

تلقائيًا بشكل افتراضي. لن تتلقى أي إشعار   VP Planning iOSيتم تحديث تطبيق ، iPadOS 13و iOS 13في 
بشأن تحديث التطبيق الخاص بك. ولكن من الممكن أيًضا تشغيل التحديث يدويًا عن طريق االنتقال إلى صفحة التطبيق 

VP Planning iOS  فيApp Store  .والنقر على زر التنزيل 

 حل المشكالت 8

 المشكالت العامة 8.1

 ال يمكنني تسجيل حسابي  8.1.1

 يتضمن هذا القسم األخطاء المختلفة التي يمكن مواجهتها عند تسجيل حساب داخل التطبيق.

 مشكلة فنية حال عرض قائمة الخوادم  8.1.1.1

 مشكلة فنية تمنع االتصال بالخادم. يرجى المحاولة مرة أخرى بعد بضع لحظات. رسالة:

تمنع تحقيق االتصال. يرجى المحاولة مرة أخرى بعد بضع  Visible Patientهناك مشكلة في خوادم :  دقة الوضوح
 .Visible Patientلحظات. إذا استمرت المشكلة، يرجى االتصال بقسم الدعم في 

 باإلنترنت  ال يوجد اتصال 8.1.1.2

 ال يوجد اتصال متاح باإلنترنت.  رسالة:

 وأن وضع الطائرة للجهاز غير نشط. (، LTEأو  Wifiتأكد من أن لديك اتصاالً باإلنترنت ) دقة الوضوح:

 بيانات تعريف غير صحيحة 8.1.1.3

 بيانات التعريف غير صحيحة، يرجى التحقق من اسم المستخدم وكلمة المرور.  رسالة:

من إدخال البريد اإللكتروني وكلمة المرور الصحيحين على الخادم الصحيح. إذا استمرت المشكلة،   تأكد دقة الوضوح: 
 . Visible Patientيرجى االتصال بقسم الدعم في 

 الحساب ُمسجل بالفعل  8.1.1.4

 الحساب ُمسجل بالفعل، تم تسجيل هذا الحساب من قبل.  رسالة:

فعل في التطبيق. ال يمكنك تسجيل نفس الحساب عدة مرات على  تم تسجيل الحساب الذي تود تسجيله بال دقة الوضوح:
 نفس الجهاز. 

 الوصف مستخدم بالفعل 8.1.1.5

 الوصف مستخدم بالفعل. وصف الحساب هذا قيد االستخدام بالفعل. يرجى تقديم وصف آخر.  رسالة:

 الوصف الذي تم إدخاله لتعريف الحساب مستخدم بالفعل بواسطة حساب آخر. يرجى إدخال وصف آخر.  دقة الوضوح:

https://apps.apple.com/fr/app/vp-planning/id568870265
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 ال يمكنني استرداد قائمة الحاالت الخاصة بي 8.1.2

 يتضمن هذا القسم األخطاء المختلفة التي يمكن مواجهتها عند استرداد قائمة الحاالت )المزامنة(. 

 ال يوجد اتصال باإلنترنت  8.1.2.1

 د اتصال متاح باإلنترنت. ال يوج رسالة:

 وأن وضع الطائرة للجهاز غير نشط. (، LTEأو  Wifiتأكد من أن لديك اتصاالً باإلنترنت ) دقة الوضوح:

 بيانات غير موجودة  8.1.2.2

بيانات غير موجودة. هناك خطأ فني يمنع استعادة البيانات من الخادم. إذا استمرت المشكلة، يرجى االتصال بقسم   رسالة:
 .Visible Patientالدعم في 

تمنع استعادة البيانات. يُرجى إعادة محاولة اإلجراء مرة   Visible Patientهناك مشكلة في خوادم  دقة الوضوح:
 .Visible Patient، يرجى االتصال بقسم الدعم في أخرى. إذا استمرت المشكلة

 مساحة التخزين غير كافية 8.1.2.3

 مساحة التخزين غير كافية. يرجى تحرير مساحة على جهازك للقيام بهذا اإلجراء.  رسالة:

ال يحتوي جهازك على مساحة تخزين كافية لتنفيذ اإلجراء. يرجى تحرير مساحة على جهازك وإعادة   دقة الوضوح: 
 تنفيذ اإلجراء مرة أخرى.  محاولة

 ال يمكنني تنزيل التسلسالت المرتبطة بالحاالت 8.1.3

يتضمن هذا القسم األخطاء المختلفة التي يمكن مواجهتها عند تنزيل تسلسل. يمكن أيًضا اكتشاف األخطاء الموضحة عند  
 (. 8.1.2استرداد قائمة الحاالت )انظر 

 

 البيانات التي تم تنزيلها تالفة  8.1.3.1

 تعذر التنزيل. البيانات التي تم تنزيلها تالفة. يرجى إعادة تنزيل التسلسل.  رسالة:

قسم الدعم  تلف البيانات حال تنزيلها. يرجى إعادة تنزيل البيانات. إذا استمرت المشكلة، يرجى االتصال ب دقة الوضوح:
 .Visible Patientفي 

 ال يمكنني فتح تسلسل 8.1.4

 يتضمن هذا القسم األخطاء المتنوعة التي يمكن مواجهتها عند فتح تسلسل. 

 البيانات التي تم تخزينها تالفة  8.1.4.1

 تعذر الفتح. البيانات المخزنة على الجهاز تالفة. يرجى حذف التسلسل وإعادة تنزيله. رسالة:

 تلف بيانات التسلسل في الجهاز. يرجى إعادة تنزيل البيانات. دقة الوضوح:



SDM-UM-VPPlanningIOS-2.3.5-ar_v1 Visible Patient Planning iOS 

 

 34 

 ذاكرة غير كافية لفتح تسلسل مقطع  8.1.4.2

يد من المعلومات، يرجى االطالع  لهذا النموذج. لمز  Clip Applyingذاكرة غير كافية. ال يمكن تحميل تطبيق  رسالة:
 على متطلبات النظام. 

يحتاج تسلسل المقطع التي تحاول فتحه إلى ذاكرة أكبر من ذاكرة جهازك. يمكن أن تحدث هذه المشكلة   دقة الوضوح:
للوصول إلى البيانات، يرجى  (. RAMجيجا بايت فقط من ذاكرة الوصول العشوائي ) 1على األجهزة التي تحتوي على 

 (. RAMجيجا بايت فقط من ذاكرة الوصول العشوائي ) 2تخدام جهاز أحدث يحتوي على اس 

 Visible Patientال يمكنني فتح رابط  8.1.5

 . Visible Patientيتضمن هذا القسم األخطاء المتنوعة التي يمكن مواجهتها عند فتح رابط 

 ال يوجد اتصال باإلنترنت  8.1.5.1

 ال يوجد اتصال متاح باإلنترنت.  رسالة:

 وأن وضع الطائرة للجهاز غير نشط. (، LTEأو  Wifiتأكد من أن لديك اتصاالً باإلنترنت ) دقة الوضوح:

 الحساب مطلوب  8.1.5.2

 الحساب مطلوب. يرجى تسجيل حسابك في التطبيق للوصول إلى هذه الحالة.  رسالة:

 في التطبيق قبل فتح هذا الرابط. Visible Patientتأكد من تسجيل حسابك لدى  دقة الوضوح:

 الحالة غير متاحة  8.1.5.3

 الحالة غير متاحة. هذه الحالة غير متاحة.  رسالة:

 .Visible Patientالحالة غير متاحة على الخادم. يرجى االتصال بقسم الدعم في  دقة الوضوح:

 وصول غير مصرح به 8.1.5.4

 تأكد من استخدامك للحساب الصحيح. وصول غير مصرح به. غير مصرح لك بعرض هذه الحالة.  رسالة:

غير مصرح لك بعرض هذه الحالة. إذا كنت تعتقد أن لديك الحق في الوصول إلى هذه البيانات، يرجى   دقة الوضوح:
 . Visible Patientاالتصال بخدمة الدعم في 

 رابط غير مدعوم  8.1.5.5

 رابط غير مدعوم. هذا الرابط غير مدعوم من قبل التطبيق. تأكد من استخدام رابط صالح.  رسالة:

تحاول فتحه تالف. تأكد من استخدام تطبيق حديث أو رابط صالح )بدون خطأ في الكتابة( أو  الرابط الذي  دقة الوضوح:
 غير تالف. ( QRرمز االستجابة السريعة )

 (3Dمشكالت في التصور المرئي ثالثي األبعاد ) 8.2

 (. 3Dيتضمن هذا القسم األخطاء المتنوعة التي يمكن مواجهتها عند التصور المرئي لبيانات ثالثية األبعاد )
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 ال يمكنني التفاعل مع النموذج  8.2.1

(. إذا لم يعد النموذج مرئيًا في المشهد،  6.5.4إذا لم تتمكن من التفاعل مع النموذج، فتأكد من تنشيط التفاعالت )انظر 

 بالنقر فوق أحد أزرار االتجاه )محوري، أمامي، سهمي(.  يمكنك توسيط النموذج

 ال يمكنني إخفاء بنية تشريحية 8.2.2

 (. 6.5.3إذا لم تتمكن من إخفاء بنية تشريحية من خالل النقر عليها، فتأكد من استخدام أداة اإلخفاء )انظر 

عند عرض بيانات مقطع، ال يمكن إخفاء بنيات معينة باستخدام أداة اإلخفاء. يمكن إخفاء األقسام باستخدام أداة القطع 
 (. ال يمكن إخفاء شبكة الجهاز المستهدف. 6.7.3)انظر 

 ال أستطيع رؤية األحجام المرتبطة ببيانات المقطع  8.2.3

عند التصور المرئي لوحدات التخزين المرتبطة ببيانات المقطع، قد يتم عرض الرسالة التالية: "تم الكشف عن حاالت  
م االتساق في أثناء حسابات األحجام. المعلومات غير متاحة.«. في هذه الحالة، ال يتم عرض أي حجم داخل العرض.  عد

تحدث هذه المشكلة عند الكشف عن عدم اتساق حال حساب األحجام. لحل هذه المشكلة، يرجى االتصال بقسم الدعم في  
Visible Patient. 
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