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electronic health PHQ-8:  Patient 
Health Questionnaire (8-item) 

پرسشنامه بهداشت بیمار
(مورد8)

SD:  standard deviation انحراف معیار

SHED-IT:  Self-Help, Exercise and 
Diet using Information Technology

خودیاری ، ورزش و رژیم 
غذایی با استفاده از فناوری 

اطالعات 



مقدمه و بیان مساله 
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ماریبیجهانیباربرموثرعواملبزرگترینازافسردگیوچاقی
.استمرداندر

بهبودباعثتوانندمیزندگیشیوهدررفتارتغییرهایبرنامه
.شوندافسردگیعالئموکنندگانشرکتوزن



( ادامه)مقدمه و بیان مساله 
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طر مردان احتماالً چربی اضافی را به طور شکمی ذخیره می کنند که خ
تر در ابتال به بیماری مزمن را افزایش می دهد و احتماالً سه برابر بیش  

.اثر خودکشی می میرند

اطالعاتفناوریازاستفادهباغذاییرژیموورزش،خودیاریبرنامه
(SHED-IT)الکترونیکیسالمتوزنکاهشدرمداخلهیک
(eHealth)تدرخواسبامتناسباجتماعیوفرهنگینظرازکهاست

.استمردانویژه
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متناسب(eHealth)الکترونیکیسالمتبرنامهتأثیربررسیبهمطالعهاین

قچاووزناضافهدارایمردانجامعهنمونهافسردگیعالئمبرجنسیتبا

آیاکهاینتعیینثانویههدف.استپرداختهآنبدونیاافسردگیبهمبتال

وپذیرامکاندرمانیروشیکبرنامهاینکارگردانیخود،eHealthقالب

.بودابتدادرافسردگیبهمبتالمردانازگروهزیربرایقبولقابل



روش اجرا
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:نوع مطالعه

Pre-Post Study

:مکان مطالعه

The Hunter Region of Australia
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وقبلاسترالیاهانترمنطقهازچاق/وزناضافهدارایمرد209،درمجموع
ماه3ازبیشخودگردانeHealthوزنکاهشبرنامهیکاتمامازبعد

.شدندارزیابی

مورد8(PHQ-8)بیماربهداشتمعتبرپرسشنامهباافسردگیعالئم
.گرفتقرارارزیابی
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:   معیارهای واجد شرایط بودن 

سال 65-18سن 

کیلوگرم بر متر مربع40-25شاخص توده بدنی 

دسترسی به اینترنت و تلفن همراه 

ماه گذشته6کاهش وزن در 5٪>
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وزنکاهشبرنامهیککهدادنشانمطالعهاینeHealthخاصطوربه
ووزندارمعنیکاهشباعثهمزمانواستشدهطراحیمردانبرای
.شدمردانافسردگیعالئم

ازایمقایسهقابلسطوححاضرمطالعهدرافسردگیبهمبتالمردان
.کردندگزارشراافسردگیبدونمردانبابرنامهتعاملورضایت

زندگیسبکبرنامهیکeHealthکوتاههایپیشرفت،جنسبامتناسب
مردانبرایویژهبهچاقووزناضافهدارایمردانروانسالمتدرمدت
.کندمیایجادزندگیابتدایدرافسردگیبهمبتال



نقاط قوت و ضعف مطالعه
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سردگیافبهمبتالمردان،شخصیپشتیبانیدریافتهیچوجودبا
.کردندگزارشبرنامهازراباالییتعاملورضایتمیزان

برنامهنکردند،ارزیابیرامردانافسردگیعالئممطالعاتاینکهبا
المبتمردانبرایکنندهامیدواردرمانیکعنوانبهeHealthهای
.استشدهمطرحافسردگیبه

حجم کم نمونه



پیشنهادات و کار آینده
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بررسی عالئم افسردگی 

استفاده از مشاوره حضوری در هفته

در مناطق مختلف و چندین بازه ی زمانی
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با تشکر از توجه شما


