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Fitbit :برای ردیابی خواب و فعالیت

Peak flow :برای نظارت روی عملکرد ریه

Fooboot :نظارت و کنترل بر کیفیت هوا

PM2.5: میکرومتر است و عامل اصلی 2.5ذرات ریزی هستند که اندازه ان ها کمتر از
آلودگی هوا بشمار می ایندو به دلیل کوچک بودن به راحتی در ریه نفوذ میکنند
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آسم یک بیماری مزمن ریوی با محرک های متعددی است

گیرندپزشکان نمیتوانند بصورت مداوم وضعیت بیماران راتحت  نظر ب

با شناسایی این محرک ها میتوان این بیماری را مدیریت کرد
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یک چالش مهم برای مدیریت آسم ایجاد یک برنامه مراقبتی است

بهبود  با ایجاد یک برنامه مراقبتی میتوان باعث کنترل بیماری آسم و

.کیفیت زندگی شد

اکثر عوامل تشدید کننده آسم در محیط بیماران وجود دارد
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که شامل khealthارزیابی اینکه کیت:هدف از این مطالعه

میتواند باعث شناسایی عوامل .سنسورهای کم هزینه است

ایجادکننده آسم باشد یا نه
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نوع  
مطالعه

زمان و  
مکان 

جمعیت  
مورد  
مطالعه 

Observational Study

بیمارستان دیتون در آمریکا -2019

سال مبتال به آسم17-5کودکان با گروه سنی 
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برای ردیابی مداوم عالئم آسم در کودکان تهیه شدkhealthکیت 

بر محیط بیماران نیز نظارت میکند khealthکیت 

ماه مورد استفاده بیماران قرارگرفت3-1به مدت 

بیمار برای شرکت در پژوهش موافقت کردند107

آموزش مداخله توسط پرستار به بزرگساالن صورت گرفت
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khealthاجزا 

khealth

fooboot Peak flow Fitbit

پرسشنامه مبتنی بر
 androidبرنامه
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:  androidپرسشنامه مبتنی بر برنامه •

میزان مصرف 
دارو 

جمع آوری 
اطالعات در 
مورد عالئم  

آسم



khealthکاربرد 
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رتبه بندی میکند و  .محرک های بیماری آسم را باتوجه به داده ها جمع آوری 
درنهایت تاثیر آن را بر بیماری آسم مشخص میشود

آسم این داده ها در اختیار پزشک قرار میگیرد تا تصمیم گیری بهتری از بیماری
در کودکان  داشته باشد و این بیماری بهتر مدیریت شود



(انتخاب نمونه )روش اجرا 
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نفر بیمار  107
مبتال به آسم

بیمار از مطالعه  24
خارج شدند

بیمار باقی ماندند83

:معیار های ورود به مطالعه
کودکان مبتال به آسم(1
سال17-5گروه سنی (2
ندمایل به شرکت در مطالعه باش(3
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:برای هر فصل یک بیمار انتخاب شد
در دو فصل زمستان و :Aبیمار 

برای مطالعه آسم در حضور گرده و)بهار
(عدم حضور گرده

در فصل زمستان:Bبیمار
در فصل پاییز:Cبیمار

در فصل تابستان  :Dبیمار



نتایج

آزاده جعفری مقدمژورنال کالب                                                                                    اسالید شماره 15

ارتباط معناداری بین عالئم آسم و عواملی مثل گرده وذرات آلودگی وجود 
.دارد
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نشان داده شد که ذرات آلودگی در بیماری آسم نقش داشته وهمچنین ترکیب 
گرده و ذرات الودگی عالئم آسم را شدید تر میکند
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آزاده جعفری مقدمژورنال کالب                                                                                    اسالید شماره 17



بحث و نتیجه گیری

سمینار                                                                   عنوان ارائه کننده/ارائه/عنوان برنامه اسالید شماره 18

شناسایی محرک ها 
و مدیریت بیماری 

آسم عامل , گرده 
اصلی بیماران  
مبتال به آسم 
شناخته شد آگاهی دادن به 

بیماران وبهبود 
مدیریت آسم 



نقاط قوت مطالعه
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داشتن تعداد نمونه کافی

ارزیابی سنسورهای کم هزینه

شناسایی محرک های اصلی برای عالئم بیماری آسم



محدودیت مطالعه
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دوره استقرار بیماران همزمان نبود و ما قادر به ترکیب نتایج برای 
یک دوره مشابه نبودیم

دوره مشاهده بیماران با انتقال فصل مطابقت ندارد 

تعیین علل واقعی ایجاد آسم فراتر از محدوده بررسی این  
مداخله بود



پیشنهادات و کار آینده
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در نظر داریم برای هر بیمارتمامی  
آزمایش های مشاهداتی را برای تمامی 

فصل های مختلف تکرار کنیم
و هر بیمار درطول فصلی که باعث بدتر 

شناسایی شود و به ,شدن آسم او شود
.متخصص بالینی ارجاع داده شود

همچنین استقرار مجدد در فصل 
زمستان دوباره انجام شود
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با تشکر از توجه شما


