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مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر مراقبتهای حمایتی و آموزشی پرستاران بر کیفیت زندگی
بیماران مبتال به سرطان پستان مراجعهکننده جهت رادیوتراپی به بیمارستان

شایسته صالحی ،1مينا تجویدي ،2وحيده قاسمی ،1زهرا راعی
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واحد اصفهان (خوراسگان) ،باشگاه پژوهشگران جوان ،اصفهان ،ایران.
تاریخ پذیرش94/10/20 :

تاریخ دریافت94/3/31 :

چکیده:
زمينه و هدف :در ایران و بسياری از کشورهای جهان ،سرطان پستان شایعترین سرطان در ميان زنان است؛ اما
در سالهای اخير ميزان بقای مبتالیان به این بيماری طوالنیتر گشته و در عين حال تأکيد بيشتر بر کيفيت زندگی
آنها میباشد .به همين خاطر پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثير مراقبتهای حمایتی و آموزشی پرستاران بر
کيفيت زندگی بيماران مبتال به سرطان پستان انجام گردید.
روش بررسی :در این پژوهش که یک مطالعه نيمه تجربی از نوع قبل و بعد بود 45 ،نفر از بيماران مبتال به
سرطان پستان مراجعهکننده به درمانگاه رادیوتراپی بيمارستان سيدالشهدا در سال  1392شرکت کردند .ابزار مورد
استفاده پرسشنامههای اطالعات دموگرافيک و کيفيت زندگی وابسته به موسسه بک من بود که در دو مرحله قبل و
بعد از اجرای جلسات آموزشی و حمایتی برای بيماران تکميل گردید .درنهایت اطالعات بهدستآمده با استفاده از
نرمافزار  SPSSو آزمونهای آماری مورد تجزیهوتحليل قرار گرفت.
یافتهها :بر اساس نتایج بهدستآمده ،ميانگين نمره کيفيت زندگی قبل از مداخله  51/73±13/91و بعد از مداخله
 60/46±13/80بود ()P<0/001؛ همچنين در هر  4بعد کيفيت زندگی ،ميانگين امتياز افراد بعد از مداخله نسبت به
قبل از مداخله افزایش یافت ،اما این اختالف تنها در دو بعد سالمت جسمی و روانی معنیدار ()P<0/001
شناخته شد.
نتيجهگيری :نتایج این پژوهش تأثير مثبت برنامههای آموزشی و حمایتی را در ارتقای کيفيت زندگی بيماران
مبتال به سرطان پستان تأیيد نمود؛ لذا طراحی و اجرای چنين برنامههایی به صورت گستردهتر و بر اساس نيازهای
آموزشی و حمایتی بيماران پيشنهاد میگردد.
واژههای کليدی :مراقبتهای حمایتی ،آموزش ،کيفيت زندگی ،سرطان پستان ،رادیوتراپی.

مقدمه:
امروزه سرطان پستان مهمترین عامل نگرانکننده

انجام شده به طور میانگین در آمریکا از هر  9زن  1نفر در

سالمتی زنان است ،چراکه شایعترین نوع سرطان و بعد از

طول عمر خود به سرطان پستان مبتال میشوند ( .)3در ایران

سرطان ریه دومین علت مرگومیر ناشی از سرطان در میان

نیز بر طبق آمار مرکز مدیریت بیماريهاي وزارت

زنان محسوب میشود ( .)1بر اساس آمارهاي اعالم شده

بهداشت ،سرطان پستان ازنظر بروز بین تمام سرطانها در

ازسوي انجمن سرطان آمریکا 240 ،هزار مورد ابتالي

زنان ،در رتبه اول قرار دارد و شهر اصفهان در سال  1387با

جدید سرطان پستان در سال  2013در میان زنان ایاالت

 665مورد ابتال از تعداد  2251مورد ابتال به سرطان پستان

متحده آمریکا شناسایی شده است ( .)2طبق برآوردهاي

مقام اول را در کشور به خود اختصاص داده است (.)5،4

*نویسنده مسئول :اصفهان -دانشگاه آزاد اسالمی -واحد اصفهان (خوراسگان) -باشگاه پژوهشگران جوان -تلفن،09364901639 :
E-mail: z.raee89@gmail.com
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سیدالشهدای اصفهان در سال 1392

شایسته صالحی و همکاران

تأثیر مراقبتهای پرستاران بر کیفیت زندگی بیماران

بهکارگرفته میشود که براساس درجه و سختی بیماري

ثالثیه میباشد ،چرا که در سطح سوم به پیشگیري و

متفاوت است .روشهاي درمان سرطان پستان شامل

کاهش عوارض بیماري بعد از این که بیماري از نظر

جراحی ،شیمیدرمانی ،رادیوتراپی و هورمون درمانی

بالینی آشکار شد ،پرداخته میشود .یکی از مهمترین

است که خود میتواند بهدنبال سرطان پستان ،عمدهترین

اقدامات در این سطح ،مراقبتهاي حمایتی ،آموزشی و

تأثیر را بر کیفیت زندگی بیماران داشته باشند (.)6

در نتیجه افزایش کیفیت زندگی افرادي است که سرطان

کیفیت زندگی مفهومی است که طی قرنهاي

دارند ()13؛ اما متأسفانه به این مسئله توجه کافی

متمادي همواره موضوعی چالشبرانگیز بوده است؛ اما

نمیشود .مثالً نتایج مطالعه اقتدار و همکاران نشان داد

در سالهاي اخیر درمورد بیماران مبتال به سرطان در

که اکثریت ( )%63/6بیماران مبتال به سرطان پستان،

کنار میزان بقا و طول عمر آنها ،توجه ویژهاي را به

مراقبتهاي حمایتی متوسطی از پرستاران دریافت

خود جلب کرده است .از دالیل افزایش توجه به این

کردهاند ( Moursy .)7و  Eadنیز در پژوهش خود

مفهوم در عصر جدید و تأکید بیشتر بر کیفیت زندگی

درخصوص خود مراقبتی در بیماران مبتال به سرطان

در برابر کمیت زندگی این است که امروزه تنها زنده

پستان به این نتیجه رسیدند که شیوههاي مراقبت از خود

ماندن مدنظر نیست و افراد خواهان یک زندگی با

که توسط افراد مورد مطالعه انجام شدهاند ،ناکافی بوده

کیفیت مطلوب میباشند و برخالف گذشته که ارزیابی

است .به اعتقاد آنها پرستاران بهدلیل تماس طوالنیتر و

تأثیر درمان بر اساس بهبودي ،ناتوانی و مرگ بود،

مستقیمتري که با بیمار دارند ،نقش مهم و مؤثري در

کیفیت زندگی بهعنوان یکی از پیامدهاي مهم و یکی از

ارتقاء کیفیت زندگی بیماران سرطانی بهوسیله تشویق و

شاخصهاي تعیینکننده تأثیر درمان بیماريها ارزیابی

ترویج مناسب مراقبت از خود دارند و به این ترتیب،

میگردد (.)8،7

بیماران میتوانند به زندگی عادي خود و به جامعه
بازگردند .تئوري اورم در این زمینه و براي دستیابی به

امروزه کیفیت زندگی گاهاً بهجاي سالمتی در

این اهداف میتواند کمککننده باشد (.)14

مطالعات مختلف استفاده میگردد؛ اما کیفیت زندگی
نسبت به وضعیت سالمت ابعاد بیشتري را دربرمیگیرد و

طبق تعریف اورم ،مراقبت از خود ،رفتارهاي

تحت تأثیر عوامل بیشتري قرار میگیرد ( .)9بهطوريکه

آموخته شدهاي هستند که شخص براي حفظ یا ارتقاي

حیطههاي اصلی آن شامل سالمت جسمی ،روانی،

زندگی ،سالمتی ،خوب بودن ،پیشگیري و درمان

اجتماعی و معنوي میباشد که با وجودي که میتوان

بیماري انجام میدهد ( .)15با توجه به این الگو نیاز

این حیطهها را از هم جدا نمود و هر یک را بهصورت

است که خود بیمار در امر مراقبت از خود همکاري

جداگانه بررسی کرد ،اما در بین آنها تعامل وجود دارد

داشته باشد و روشن است که فرد براي پذیرش چنین

و اختالل در هر کدام از ابعاد نامبرده شده داراي تأثیر

مسئولیتی نیاز به آگاهی دارد .پرستاران محوريترین

مستقیم و قابلمالحظهاي بر سایر ابعاد میباشد (.)10

عضو گروه بهداشتی در مرتفع ساختن این نیاز موجود

به کمک غربالگري و تشخیص بهموقع سرطان و

میباشند که الزم است ،در کنار آموزش با بهبود

درمانهاي بهکارگرفته شده نیز مورتالیتی ناشی از

مهارتهاي رفتاري در بیماران و ایجاد احساس

سرطان پستان 20 ،تا  %30کاهش یافته است ( .)11براي

مسئولیت و خودکفایی در انجام مراقبت از خود ،به

مثال رادیوتراپی بهطور شاخص ،عود تومور را که همراه

بیماران کمک کنند تا تالش بیشتري جهت کنترل

با افزایش ناتوانی و مرگومیر میباشد را کاهش داده و

بیماري و بهبود کیفیت زندگی خود انجام دهند (.)16

از  %26به  %7رسانده است ( .)12در چنین موقعیتی

برهمیناساس پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر
10

Downloaded from jcnm.skums.ac.ir at 8:26 +0430 on Monday June 18th 2018

روشهاي مختلفی بهمنظور درمان سرطان پستان

وظیفه تیم درمان انجام اقدامات مریوط به پیشگیري
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مراقبتهاي حمایتی و آموزشی پرستاران بر کیفیت

بیماري سرطان پستان در بستگان و میزان تحصیالت

زندگی بیماران مبتال به سرطان پستان مراجعهکننده

بیمار بود.
بررسی کیفیت زندگی شرکتکنندگان نیز در

جهت رادیوتراپی به بیمارستان سیدالشهداي اصفهان

این پژوهش با استفاده از ابزار استاندارد بررسی کیفیت

انجام گردید.

روش بررسی:

ملی و مؤسسه پژوهش بک من انجام شد .این ابزار،

این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی از نوع قبل

کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان پستان را در  4بعد

و بعد بود که در آن  45نفر از بیماران مبتال به سرطان

سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوي مورد بررسی

پستان مراجعهکننده به درمانگاه رادیوتراپی بیمارستان

قرار میدهد و شامل  44مورد میباشد که نمرهدهی به

سیدالشهداء ،در سال  1392شرکت داشتند .نمونهگیري

هر مورد براساس  0تا  10صورت می گیرد .بدینصورت

بهصورت دردسترس انجام شد و طبق مطالعات اخیري

که نمره صفر به بدترین حالت و نمره  10به بهترین

که درمورد کیفیت زندگی صورت گرفته بود (نارویی و

حالت اختصاص مییابد .نمرهدهی در چندین مورد

همکاران بر روي  35نفر از بیماران همودیالیزي و زندي

موجود در این ابزار ()41،33-37،31،17-29،10،9،1-7

و همکاران بر روي  44نفر از بیماران سیروز کبدي

نسبت به بقیه موارد معکوس میباشد؛ همچنین موارد

 45نفر از بیماران مراجعهکننده که معیارهاي ورود به

 1تا  8این پرسشنامه که درمجموع  80نمره میشود ،به

مطالعه را داشتند ،انتخاب شدند ( .)18،17معیارهاي

بعد جسمی ،موارد  9تا  30که درمجموع  220نمره

ورود شامل دارا بودن سن  18-65سال ،مرحله یک تا

میشود ،به بعد روانی ،موارد  31تا  37که درمجموع

سه سرطان پستان براساس یافتههاي بالینی ،پاتولوژي و

 70نمره میشود ،به بعد اجتماعی و درنهایت موارد  38تا

تشخیص پزشکی ،وجود حداقل سه هفته فاصله بین

 44که درمجموع  70نمره میشود ،به بعد معنوي

اتمام کموتراپی و شروع رادیوتراپی ،داشتن سواد

اختصاص مییابد .باالترین نمونهاي که واحد مورد

خواندن و نوشتن ،توان جسمی و روانی و تمایل براي

پژوهش میتواند پس از تکمیل این ابزار کسب نماید،

شرکت در مطالعه بود .معیارهاي خروج از مطالعه نیز

 440و پایین ترین نمره صفر میباشد.

نداشتن تمایل براي ادامه شرکت در مطالعه و عدم

در این پژوهش بهدلیل متفاوت بودن تعداد

دسترسی به شرکتکنندهها درطول مطالعه به هر علتی

سواالت هر حیطه نسبت به یکدیگر ،بهمنظور قابل

(ازجمله مرگ) درنظرگرفته شد .نمونهگیري از اواسط

مقایسه بودن میانگین نمرات ابعاد مختلف کیفیت

اردیبهشت  1392تا اواخر مرداد به طول انجامید و از

زندگی ،نمرات بهدستآمده در هر بعد ،ابتدا در عدد

سه پرسشنامه اطالعات دموگرافیک ،بررسی وضعیت

 100ضرب و سپس بر حداکثر امتیاز آن بعد تقسیم شد،

سالمت اورم و کیفیت زندگی استفاده گردید.

درنتیجه دامنه کلیه نمرات بهدستآمده از  0تا 100

پرسشنامه اطالعات دموگرافیک بهوسیله محقق

بهدستآمد .درخصوص روایی این ابزار نیز ،از روش

براساس پژوهشهایی که در این زمینه صورت گرفته و

اعتبار صوري و محتوایی و با نظرخواهی از  14نفر از

باتوجه به نظر اساتید دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه

اعضاي هیئت علمی دانشکده پرستاري دانشگاه آزاد

آزاد اسالمی واحد اصفهان تنظیم گردید و شامل

اسالمی اصفهان و آنکولوژیست و رادیوتراپ در بیمارستان

متغیرهاي سن بیمار ،سن هنگام تشخیص بیماري ،طول

سیدالشهدا استفاده شد؛ همچنین از دو شاخص نسبت روایی

مدت ابتال به بیماري ،سن اولین حاملگی ،سن اولین

محتوا ) (Content Validity Ratio= CVRو شاخص

شیردهی ،سابقهي وجود بیماري دیگر ،سابقه وجود

روایی محتوا
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زندگی مبتالیان به سرطان سینه ،مربوط به مرکز پزشکی

شایسته صالحی و همکاران

تأثیر مراقبتهای پرستاران بر کیفیت زندگی بیماران

(حداقل ارزش تعیین شده الواشه براي  14متخصص) و

متخصص تغذیه ،مالقات با نجات یافتگان و استفاده از

 CVIبیش از  0/79بهدستآمد .براي پایایی ابزار

پروتز انجام گرفت و درنهایت پمفلت و CDهاي آموزشی

مورد نظر نیز از روش همسانی درونی استفاده شد؛ به

بهمنظور درک بهتر موضوع و یادآوري نکات مهم

این شکل که ضریب آلفا کرونباخ پس از تکمیل

دراختیار بیماران قرار داده شد .در آخرین جلسه نیز طبق

پرسشنامهها توسط افراد شرکتکننده در پژوهش

قرار قبلی آزمون کلی از مطالب آموخته شده ،گرفته شد و

محاسبه گردید که ضریب اعتبار  0/8بهدستآمد .بهطور

موارد نیازمند آموزش مجدد مشخص گردید و در یک

مشابهی طالقانی و همکاران نیز از همین پرسشنامه در

جلسه  6ساعته درغالب یک آموزش یک روزه بهصورت

پژوهش خود استفاده کرده و ضریب اعتبار 0/8

فشرده همه مطالب مورد نیاز مرور گردید.
درنهایت وضعیت کیفیت زندگی  45بیماران

بهدستآمده بود که مؤید روایی و پایایی قابلقبول این

مبتال به سرطان پستان مراجعهکننده جهت رادیوتراپی بعد

ابزار میباشد (.)6
جهت اجراي مداخله نیز ابتدا پژوهشگر تمام

از مداخله با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی سنجیده

مراحل کار را براي هرکدام از بیماران بهزبان ساده

شد و تمام اطالعات بهدستآمده جمعآوري گردید.

تشریح نمود و به آنها فرصت داده شد تا جهت شرکت

تجزیهوتحلیل دادهها نیز بهکمک نرمافزار آماري  SPSSو

در مطالعه تصمیمگیري نمایند و سپس اقدام به گرفتن

با استفاده از شاخصهاي توصیفی (فراوانی ،درصد،

رضایت آگاهانه کتبی و تکمیل پرسشنامههاي اطالعات

میانگین ،انحراف معیار) و تحلیلی (تی زوجی) در سطح

دموگرافیک ،بررسی وضعیت سالمت اورم و کیفیت

معنیداري  P<0/05صورت گرفت.

زندگی قبل از مداخله مینمود و از بیماران دعوت

یافتهها:

میشد ،در  8جلسه  45دقیقهاي که در روز چهارشنبه هر

در این پژوهش میانگین سن بیماران 44/68±8/43

هفته در سالن رادیوتراپی بیمارستان برگزار میگردید،
شرکت نمایند.

و  %68/9آنان سن بین  40-59سال داشتند .میانگین سن

در این پژوهش نمرات پرسشنامه کیفیت زندگی

آنان هنگام تشخیص بیماري  43/77±8/34بود.

که قبل از مداخله توسط بیماران تکمیل شده بود ،به

تحصیالت  %62/2زیر دیپلم و طول مدت ابتالي %80

عنوان پیشآزمون ثبت گردید .براساس پرسشنامه

نمونهها کمتر از یک سال بود .در  %91/1افراد سابقه

بررسی وضعیت سالمت اورم نیز نیازهاي خودمراقبتی

وجود این بیماري در بستگان مشاهده نشد .میانگین سن

بیماران مشخص گردید ،سپس جلسات آموزشی به

اولین حاملگی و شیردهی بهترتیب  19/14±2/69و

صورت گروهی و براساس نیازهاي مشخص شده

 19/87±2/70گزارش گردید.

بیماران برطبق مدل مراقبت از خود اورم ،در رابطه با

نتایج آزمون تی زوج ،امتیاز افراد در  4بعد

«آشنایی با سرطان پستان و چگونگی سازش با این

کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخله و اختالف این دو را

بیماري ،راههاي درمان و عوارض رادیوتراپی ،نوع

که در جدول شماره  1آمده است ،نشان میدهد .در هر

تغذیه ،سالمت معنوي ،سالمت روانی ،فیزیوتراپی

 4بعد کیفیت زندگی میانگین امتیاز افراد بعد از مداخله

اندامها و  »...برگزار گردید ( .)19در هر جلسه

نسبت به قبل از مداخله افزایش یافته؛ اما این اختالف

درخصوص یکی از موارد توضیحات الزم داده میشد و

تنها در  2بعد سالمت جسمی و روانی ()P<0/001

درطی جلسات به سواالت و اشکاالت بیماران پاسخ داده

معنیدار شناخته شده است؛ همچنین درخصوص بعد

شده؛ همچنین درجهت حمایت بیماران مواردي همچون

کلی کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخله مشاهده شد که
12

Downloaded from jcnm.skums.ac.ir at 8:26 +0430 on Monday June 18th 2018

استفاده شد که تمامی مقادیر  ،CVRبیش از 0/51

ارجاع انفرادي به روانشناس ،مددکار ،طب تسکینی،
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قبل از مداخله میانگین امتیاز افراد نمونه از کیفیت

پیشآزمون به طور متوسط  8/73±13/77واحد افزایش

زندگی  51/73±13/91و بعد از مداخله این امتیاز به

یافته و تأثیر مراقبتهاي حمایتی و آموزشی پرستاران بر

 60/46±13/80افزایش پیدا کرده است و بر این اساس

کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان پستان معنیدار

امتیاز افراد از کیفیت زندگی در پسآزمون نسبت به

شناخته شده است (.)P<0/001

ميانگين  ±انحراف معيار

ابعاد کيفيت زندگی
قبل از مداخله

بعد از مداخله

P

اختالف امتياز قبل و بعد از مداخله

سالمت جسمی

53/83±15/22

68/75±15/55

14/91±17/12

*0/001

سالمت روانی

45/62±19/07

55/46±18/36

9/83±18/11

*0/001

سالمت اجتماعی

45/26±20/85

49/65±18/50

4/38±16/68

0/085

سالمت معنوی

74/98±10/36

77/55±11/12

2/57±10/54

0/109

ميانگين نمره کلی

51/73±13/91

60/46±13/80

8/73±13/77

*0/001

* :براساس نتایج بهدستآمده در سطح خطای  )P<0/05( %5امتیاز افراد در بعدهای سالمت جسمی ،روانی و کیفیت کلی
زندگی معنیدار شناخته شده است.

بحث:
نتایج پژوهش حاضر با هدف "بررسی تأثیر

در خصوص ابعاد مختلف کیفیت زندگی در

مراقبتهاي حمایتی و آموزشی پرستاران بر کیفیت زندگی

این پژوهش مشاهده شد ،بعد سالمت جسمی بیماران

بیماران مبتال به سرطان پستان مراجعهکننده جهت

بیشترین افزایش را داشته است و این افزایش معنیدار

رادیوتراپی" نشان داد که کیفیت زندگی بیماران بعد از

شناخته شد که همسو با مطالعه آژ و همکاران میباشد.

اجراي مراقبتهاي حمایتی و آموزشی پرستاران بهبود یافته

به طوري که آن ها در پژوهش خود با هدف بررسی

است که همسو با مطالعه رحیمی و همکاران در سال 1391

تأثیر آموزش بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان

میباشد؛ به طوري که در مطالعه آنها نیز کیفیت زندگی

پستان به این نتیجه رسیدند که بعد از مشاوره و آموزش

پس از بهکارگیري الگوي خودمراقبتی در گروه آزمون

در زمینه درمان و مراقبتهاي رایج سرطان پستان،

نسبت به گروه شاهد به طور معنیداري بهبود یافته بود .به

کیفیت زندگی بیماران در کلیه ابعاد افزایش یافته

اعتقاد آنها در برنامه خودمراقبتی فرد فعالیتهایی را

است؛ اما بیشترین افزایش مربوط به بعد جسمانی بوده

میآموزد که بهتبع آن مسئولیت سالمتی خویش را برعهده

است ( .)22نارویی و همکاران و رستمی و همکاران

میگیرد؛ همچنین توانایی برقراري ارتباط با محیط

نیز در بررسیهاي خود بهترتیب ،درخصوص کیفیت

اطرافش ،انجام اعمال و رفتارهاي سازگارانه و درنتیجه

زندگی بیماران همودیالیزي و سالمندان به همین نتیجه

کیفیت زندگی خویش را ارتقا میبخشد ( .)20به طور

رسیدند و مشخص شد که میانگین نمرات افراد در بعد

مشابهی نتایج مطالعه خزایی پول نیز در زمینه اجراي برنامه

سالمت جسمی پس از آموزش به طور قابل توجهی

آموزش خودمراقبتی در ارتقاي کیفیت زندگی بیماران با

باالتر بوده است ( .)23،17چرا که یکی از مهمترین

سرطان مري با یافتههاي تحقیق حاضر همخوانی دارد (.)21

ابعاد کیفیت زندگی که با سرطان مختل میشود بعد
13
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جدول شماره  :1مقایسه ابعاد مختلف کيفيت زندگی افراد شرکتکننده در پژوهش قبل و بعد از مداخله

شایسته صالحی و همکاران

تأثیر مراقبتهای پرستاران بر کیفیت زندگی بیماران

با راهکارهاي مقابله با مشکالتی همچون خستگی

کیفیت زندگی و بهخصوص بعد روانی در گروه

مفرط ،درد ،مشکل دهان و دندان ،تغییرات سیستم

آزمون نسبت به گروه شاهد گردیده است ( .)28البته

عصبی (نوروپاتی) ،مشکل کنترل روده و مثانه و موارد

 Walkerو همکاران مطالعهاي را بر روي  200نفر از

بسیار دیگري که همگی مربوط به وضعیت عملکرد

افراد مبتال به سرطان ریه انجام دادند و پرستاران از-

فرد است .به طور بهسزایی ،در انجام فعالیتهاي

طریق تماس تلفنی مراقبتهاي موثر در جلوگیري از

روزمره و در نتیجه کیفیت زندگی بیماران سرطانی تأثیر

افسردگی را طی  6تا  8جلسه در هر ماه به شرکت-

مثبت دارد (.)24

کنندگان ارائه دادند؛ اما اثر بخشی مثبت نتایج بسیار دیر

سالمت روانی بیماران مراجعهکننده جهت

و بعد از  32ماه مشخص شد که در همین رابطه

رادیوتراپی یکی دیگر از ابعاد کیفیت زندگی است که

 Kravitzو همکاران در پژوهش خود به این نتیجه

در این مطالعه با اجراي مراقبتهاي حمایتی و آموزشی

رسیدند که نتایج کوتاهمدتتري ازطریق مراقبت و

پرستاران به طور معنیداري نسبت به قبل از مداخله

حمایت هاي معمول پرستاري و آموزش چهرهبهچهره

افزایش یافته است .درواقع درمان سرطان با فشارهاي

نسبت به آموزش و حمایت ازطریق تلفن حاصل

روانی متعددي همراه است که برخی از آنها کیفیت

میشود (.)30،29

زندگی را کاهش میدهند و به اضطراب یا افسردگی

درخصوص دو بعد سالمت اجتماعی و سالمت

منجر میشوند .به طوري که در مطالعهاي که توسط

معنوي نیز در این مطالعه مشخص شد که میانگین امتیاز

 Malamousبا هدف بررسی افسردگی و اضطراب در

افراد بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله افزایش

زنان مبتال به سرطان پستان انجام گرفت ،نشان داده شد

یافته؛ اما این اختالف معنیدار نبود .درمورد بعد

که میزان افسردگی و اضطراب در گروه بیمار در

سالمت اجتماعی میتوان این طور عنوان کرد که

مقایسه با گروه سالم به طور قابلتوجهی بیشتر بوده

بیماري سرطان ،فعالیتهاي اجتماعی افراد را

است ( .) 25در پژوهش پدرام و همکاران نیز بیماران

محدودتر کرده و روي روابط و دسترسی آنان به منابع

عوارض جانبی روانی درمان مانند خشم ،اضطراب یا

بین فردي تأثیر میگذارد؛ درنتیجه احتمال کاهش

نگرانی را شدیدتر از عوارض جانبی جسمی مانند

ارتباطات با دیگران و منزوي شدن آنها را در جامعه

ریزش مو و حالت تهوع درجهبندي کردند و برخی از

افزایش میدهد ( .)31در پژوهشهاي بسیاري نیز

آنان ،شیمیدرمانی را بهخاطر مشکالت و بحرانهاي

شاهد این موضوع هستیم که در اواخر درمان ،سالمت

ناشی از بیماري و درمان ترک کرده بودند ()26؛ اما

اجتماعی مبتالیان به سرطان کمتر از اوایل دوره درمان

برنامه خودمراقبتی و ارتقاء اطالعات و آگاهی پیرامون

بوده است .بر همین اساس ،تغییر بسیار اندک و یا حتی

بیماري میتواند منجر به کاهش اضطراب ،تقویت

ثابت ماندن نمره کیفیت زندگی و بهخصوص سالمت

ادراک شخص از اهداف زندگی ،کاهش اختالالت

اجتماعی بیماران براي محققین بهمنزله یک موفقیت

خلقوخو ،بهبود سازگاري و رفتارهاي تطابقی بیماران

محسوب میشود ( .)32،22درخصوص بعد سالمت

شود که خود میتواند سبب ارتقاء کیفیت زندگی

معنوي نیز نتایج بهدستآمده ،همسو با مطالعه گلچین

گردد ( )27که این امر مشابه پژوهش  Colemanو

و همکاران می باشد؛ ب ه طوري که در پژوهش آنها

همکاران میباشد ،به طوري که آنها تأثیر برنامه

نیز با هدف بررسی تأثیر برنامههاي آموزشی

خودمراقبتی را بر کیفیت زندگی  70بیمار لوسمی حاد

خودمراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران لوسمی تحت

تحت شیمی درمانی مورد بررسی قرار دادند و دریافتند

شیمیدرمانی مشاهده گردید که اگرچه در اکثر
14
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جسمی است و کمک گرفتن از متخصص و آشنایی

که اجراي این برنامه موجب بهبود معنیداري در
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موارد کیفیت زندگی مددجویان بهبود پیدا کرده

نتیجهگیری:

قبل و بعد از مداخله معنی دار نبوده است ( .) 33البته

آموزشی حمایتی بیماران مبتال به سرطان پستان ،تأثیري

این در حالی است که نتایج پژوهش  Symondsو

مثبت بر کیفیت زندگی آنان دارد؛ چراکه در این

همکاران نشان داد که سالمت معنوي اثر قوي بر

بیماران احساس توانایی غلبه بر مشکالت مرتبط با

ناامیدي پایان زندگی در بیماران مبتال به سرطان دارد

بیماري شکل میگیرند و به آنها در فائق آمدن بر

و براي بیماران مبتال به سرطان که در مراحل انتهایی

بیماري خود کمک مینماید.

بیماري خود قرار دارند ،آرامش معنوي و مذهبی
ممکن است ،حتی از سالمت جسمی و روانی مهمتر

کاربرد یافتههای پژوهش در بالین:

باشد که لزوم توجه ویژه در این زمینه و شناسایی

از آنجا که پرستاران وقت بیشتري را نسبت به

عوامل موثر و انجام مداخله مناسب جهت ارتقاء

دیگر اعضاي تیم درمان با بیمار میگذرانند ،شایسته

سالمت معنوي را یادآور میشود (.)34

است که با بهکاربردن چنین استراتژيهایی اثرات

درخاتمه قابلذکر است که روش نمونهگیري

مخرب سرطان را بر ابعاد جسمی ،روانی ،اجتماعی و

غیراحتمالی در این تحقیق ،تعمیم یافتهها را با دشواري

معنوي این بیماران کاهش دهند.

روبرو نموده است؛ لذا در این رابطه ،رعایت احتیاط
الزم است؛ همچنین باتوجه به نتایج این مطالعه در

تشکر و قدردانی:

پژوهشهاي آتی پیشنهاد میگردد ،به بررسی
اختصاصیتر نقش مراقبتهاي حمایتی و آموزشی

این مقاله نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه

بر ابعاد سالمت اجتماعی و معنوي بیماران مبتال به

آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) به شماره

سرطان پستان پرداخته شود .از سویی دیگر به نظر

 23810403912002میباشد .بدینوسیله نویسندگان

میرسد استمرار مراقبتهاي حمایتی و آموزشی

مراتب سپاس و قدردانی خود را از اعضاي شوراي

پرستاران در مراحل مختلف تشخیص و درمان این

پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان

بیماري و درنتیجه وجود مراکز دایمی جهت این امر

(خوراسگان) و مسئولین بیمارستان سیدالشهداي اصفهان

یک ضرورت محسوب شده که نیازمند توجه جدي

و تمامی بیماران محترم که ما را در انجام این تحقیق

مسئولین در این زمینه میباشد.
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Background and aims: breast cancer is the most common cancer among women in Iran and
many countries; but in recent years, survival rate was longer in patients and yet there is a greater
emphasis on their quality of life. Therefore, this study was aimed to evaluate the effect of nurses’
supportive and educative care on the quality of life in breast cancer patients.
Methods: This is a quasi-experimental, pre- and post- study. 45 patients with breast cancer
referred to radiotherapy clinic of Seyedoshohada hospital were studied in 2013. The instruments
used in this study were demographic and quality of life questionnaires from Backman institute
completed before and after the training and support for patients. Questionnaires were completed
and finally the obtained data were analyzed using SPSS software and statistical tests.
Results: Based on the results obtained on the overall quality of life, it was observed that the
average score for the quality of life in the sample was 51.73±13.91 before the intervention and
60.46±13.80 after the intervention (P<0.001). Also, the average scores in all four domains of
quality of life after the intervention has increased, but the difference was significant only in two
dimensions, physical and mental health (P<0.001).
Conclusion: The results confirm the positive effect of nurses’ supportive and educative
programs on the promotion of quality of life in patients with breast cancer. Therefore, planning

and implementation of such programs on a broader basis and based on the educational
and supportive patients' needs is recommended.
Keywords: Supportive care, Education, Quality of life, Breast cancer, Radiotherapy.
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