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مهدیه علیزاده یزدی: دانشجو

mHealthسینه با استفاده از برنامه سرطان کیفیت زندگی زنان پس از اولین تشخیص 
کارآزمایی تصادفی کنترل شده  : پشتیبان خود مدیریتی در تایوان



1400/10/6ADD A FOOTER2

مشخصات ژورنال

Name

2020 Impact 
Factor

Indexing

Categories
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فهرست مطالب
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مقدمه و بیان مسئله

موارد جدید

هر ساله

موارد فوت شدهتشخیص سرطان
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(ادامه)مقدمه و بیان مسئله
:تشخیص زود هنگام           درمان به موقع           تاثیر درمان بهتر خواهد بود

درصد87/2: ساله5امید به زندگی 

o درمان –هورمون درمانی –شیمی درمانی –جراحی
هدفمند

oاستفراغ –تهوع –درد در محل زخم جراحی : عوارض
o عوارض درمان می توانند باعث اظطراب و افسردگی شود

.ذاردادامه درمان تاثیر بگکه می تواند بر تمایل زنان برای
oکاهش کیفیت زندگی مبتالیان به سرطان پستان

درمان سرطان سینه
oحل مسئله
oکنترل بیماری
oتنظیم زندگی
oمدیریت عالئم جسمی و ذهنی
oتغییر سبک زندگی

خود مدیریتی
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(ادامه)مقدمه و بیان مسئله
کیفیت زندگی از نظر سازمان جهانی بهداشت

o ادراک یک فرد از موقعیت خود در زندگی در چارچوب
اط فرهنگ و نظام ارزشی که در آن زندگی می کند و در ارتب

.با اهداف، انتظارات، استاندارد ها و دغدغه های فرد می باشد

ن و بیش از نیمی از بیمارا
درصد از متخصصان 84

ا در حیطه پزشکی، عمدت
پزشکان، از استفاده از 

اپلیکیشن های تلفن
.همراه حمایت می کنند



(ادامه)مقدمه و بیان مسئله
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شواهد یا دانش مربوط به سرطان سینه •
ورزش و توان بخشی پس از جراحی•
هرژیم غذایی و تغذیه بیماران مبتال به سرطان سین•
حمایت روحی •

سابقه سالمت فردی •
اطالعات اجتماعی•
اشتراک گذاری تجربه ها•
مشاوره با متخصصین•
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یشن هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر استفاده از اپلیک
BCSMSاز بر روی کیفیت زندگی زنان تایوانی پس

. تشخیص اولیه سرطان سینه است

هدف کلی



روش اجرا

ورکارآزمایی بالینی رندومی یک سوک
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بیمارستان ملی دانشگاه تایوان•
MacKayبیمارستان •
در شمال تایوانHsinchu MacKayبیمارستان منطقه •
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هشروع مطالعارزیابی پیش از 
ماه1.5ارزیابی 

(ادامه)روش اجراماه3ارزیابی 

توسط پرسشنامه کاغذی 
و مصاحبه حضوری

ب پرسشنامه مبتنی بر و
و پرسشنامه کاغذی

پرسشنامه مبتنی بر وب
و پرسشنامه کاغذی

میانگین زمان
دقیقه15
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(ادامه)روش اجرا

استفاده از مدل 
اخالقی 

شرکت در مطالعه 
داوطلبانه بود

استفاده از دو نوع 
فرم رضایت نامه

مالحظات اخالقی

دالر به 3پرداخت 
شرکت کنندگان

اطالعات شرکت 
کنندگان به صورت 
ناشناس ثبت و رمز 

شدگذاری 
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ا سیستم عامل اندروید ی
داشته باشند
ن قادر به خواندن و نوشت

زبان چینی باشند
فرم رضایتارائه 

آگاهانه

(ادامه)روش اجرا



(ادامه)روش اجرا
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o ابزار ها:
oآیتم های دموگرافیک و آیتم های مرتبط با درمان
o استفاده از دو پرسشنامه

 ارسال یک آگهی
جذب در شبکه 

های اجتماعی 
(فیس بوک و الین)

 معرفی شرکت
ط کنندگان توس

اآنکولوژیست ه



(ادامه)اجراروش 

 مقیاس عملکردی است5دارای:
تماعیاجشناختی،احساسی، عملکرد های فیزیکی،نقشی، 

9 مقیاس
 تنگی نفس–درد –استفراغ –تهوع –خستگی-

اسهال–یبوست –کاهش اشتها –خوابی بی 
 مشکالت مالی
سالمت عمومی
مقیاس های کیفیت زندگی

 مقیاس عملکردی است4دارای:
ه آیندهنگاه فرد ب-لذت جنسی-عملکرد جنسی-تصویر بدنی 

4 مقیاس:
عوارض جانبی درمان های سیستماتیک

عالئم مرتبط با بافت سینه
عالئم مرتبط با بازو

ریزش مو

14



نتایج

15



(ادامه)نتایج
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oمصاحبه حضوری و تکمیل
پرسشنامه های کاغذی

o55ی بر پرسشنامه مبتن: نفر
وب
o48پرسشنامه کاغذی: نفر

o22پرسشنامه کاغذی: نفر
o78ر وبپرسشنامه مبتنی ب: نفر



(ادامه)نتایج

17



(ادامه)نتایج
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(ادامه)نتایج
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(ادامه)نتایج
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(ادامه)نتایج



MM.DD.20XXADD A FOOTER22

(ادامه)نتایج



بحث و نتیجه گیری
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(ادامه)بحث و نتیجه گیری
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مطالعه ای در 
تایوان مطالعه پیگیری 

طوالنی مدت در 
آلمان

مطالعه قبلی بر روی یک 
اپلیکیشن خود مدیریتی 

سرطان

(ادامه)بحث و نتیجه گیری



1400/10/6ADD A FOOTER26

(ادامه)بحث و نتیجه گیری
نقاط قوت مطالعه

حمایت عاطفی به همراه 
ارائه اطالعات

استفاده از ویدئو برای آموزش 
حرکات ورزشی

امکان ثبت عالئم و هشدار 
برای داده ای غیر عادی
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o محدودیت ها

(ادامه)بحث و نتیجه گیری
مدت زمان 

مطالعه

مقدار استفاده 
از اپلیکیشن



(ادامه)بحث و نتیجه گیری
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o پیشنهادات کار آینده

که آیا ارزیابی اپلیکیشن با تعداد بیماران بیشتر و بررسی این
کیفیت زندگی در این بیماران پایدار است یا خیر



دیدگاه من
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با تشکر از توجه شما


