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PowerPoint  

Presentation

سرطان ریه شایع ترین سرطان در 
علت اصلی و جهان است سراسر 

تنباکو سرطان ازاین مرگ ناشی 
درصد 80تا 70عالوه بر این، . است

سرطان های ریه در مراحل دیررس 
و غیرقابل درمان تشخیص داده 

.می شوند
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عوارض مصرف تنباکو

(COPD)بیماری انسدادی مزمن ریه 

(CVD)قلبی عروقی بیماری های 

بیماری های تومورال 

مقدمه و بیان مسئله
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سیگارهای الکترونیکی درمان های جایگزین نیکوتین از کمپین های افزایش آگاهی

استراتژی های ترک دخانیات
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PowerPoint  

Presentation

جدید فناوری اطالعات و خدمات 
ارتباطات در قالب سالمت موبایل 

(mHealth ) به سنگ بنای سرطان
مطالعات . شناسی تبدیل شده است

ا در بالینی مختلف بقای طوالنی تری ر
بیماران تحت درمان با شیمی درمانی و

تشخیص زودهنگام عود سرطان ریه 
.نشان داده اند

مقدمه و بیان مسئله
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Presentation

وبگهفته یا بیشتر سرفه می کردم؟ به پزشک خود 3

مقدمه و بیان مسئله
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روش کار

تشکیل کمپین تبلیغاتی پاسخ به سواالت در اپلیکیشن

اپلیکیشن را در اختیار بیماران قرار دادند

توصیه به کاربر برای مراجعه به
پزشک در صورت داشتن عالئم

تشویق پزشکان به استفاده از 
اپلیکیشن برای بیماران خود

یک شماره تلفن رایگان برای مشاوره بیماران 
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معیار های ورود و خروج

معیار های خروجمعیار های ورود

ال س16
یا بیشتر

بودنسیگاری
سابقیافعلی

آگاهانهرضایت

رضایتعدم

استفادهعدم
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هفته پس از 12جدید شروع شدن شناسایی موارد 
الزم فراهم زمان الزم برای معاینات تا راه اندازی برنامه 

.باشد

هر دو شهرستان پاسخ های داده شده به سواالت در 
برای به دست آوردن تعداد سرطان های ریه عالمت دار 

واجد شرایط برای جراحی مورد تجزیه و تحلیل قرار 
.گرفت

.کاربرانی را که عالئم دارندارزیابی تعداد -1

روی قصد ترک سیگار پس از استفاده ارزیابی تأثیر -2
از برنامه 

سرطان ریه عالمت دار واجد شرایط مقایسه میزان -3
برای عمل جراحی در شهرستان سارث و همسایه مین و 
لوآر را در طول دوره عرضه برنامه با دوره مشابه در سال 

2018

و برای تجزیه و تحلیل های توصیفی از آزمون فیشر
نظر آماری معنی از  P<.05مک نیمار استفاده شد که 

.دار در نظر گرفته شد

تحلیل های آماری
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PowerPoint  

Presentation

بار دانلود6835

کاربر واجد شرایط5671

سابقسیگاری1992نفر سیگاری فعلی 3679

نتایج
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1

2

3

نتایج

هشدار برای اکثریت یک واجد شرایط ارزیابی کاربر 5671از 
با بروز باالتر برای سیگاری های که ،ارسال شد( 72.6٪، 4118/5671)

خستگی،شایع ترین عالئمی که باعث ایجاد اعالن ها می شود، . بودفعلی 
.بوددرد مداوم قفسه سینه نفس، و تنگی سرفه، 

ازدر پایان اولین استفاده ": کاربران پرسیده شداز 
Smokecheck،

مصرفآیا در نظر گرفته اید که مصرف فعلی خود را بدون کاهش -1
(٪14.4، 531/3672: بله)ادامه دهید؟ 

%(49.0، 1796/3672: بله)مصرف را کاهش دهید؟ -2
%(36.6، 1345/3672: بله)دخانیات؟ کلی مصرف قطع -3

،COPDعالئم نشان دهنده ( 515/3679)از بین سیگاری های فعلی، 
بیماریاحتماالً ( 455/3679)عالئم نشان دهنده آنژین پایدار، ( 571/3679)

.احتمالی داشتسرطان ( 249/3679)داشتند و شریان اندام تحتانی 
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جمع بندی و نتیجه گیری

 ای را اکثر سیگاری های فعلی و سابق عالئم نگران کننده
نشان می دهند، و استفاده از یک اپلیکیشن گوشی 

هوشمند خودارزیابی ممکن است اکثر سیگاری ها را به 
.  قصد ترک سیگار یا کاهش مصرف سوق دهد

114



اول اینکه هیچ گروه کنترلی وجود نداشت01

اطالعاتاین برنامه یک برنامه خودارزیابی است که در آن 
.  ممکن است درست گزارش نشده باشد 02

نقاط ضعف
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I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Get a modern 

PowerPoint  Presentation that is beautifully designed.

نقاط قوت

02

01
تشویق افراد سیگاری به ترک سیگار و تشخیص زودتر 

سرطان ها  

آگاهی دادن به افراد سالم و روشن شدن خطرات ناشی از 
مصرف سیگار

16



ممنون از توجه 
شما
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