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 مقاله پژوهشی
  88سال دوم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان هاي پستان ایران،  فصلنامۀ بیماري

 
  

  )1387(هاي حمایتی پرستاران در سرطان پستان ارزیابی مراقبت
 
  
  پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه    ةدانشکد مربی پرستاري،  :اقتدار ةسامر

  پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز    ةمربی پرستاري، دانشکد :یان سیما مقدس
  پرستاري و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تبریز   ةاستادیار، دانشکد :حسین ابراهیمی

 ، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه جراحی استادیار :زاد آذرمحسن حسن
  ارومیه) ره(کارشناسی ارشد پرستاري، بیمارستان آموزشی و درمانی امام خمینی  :جاسمی ۀنمدی

  پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  ةمربی پرستاري، دانشکد  :اسماعیلی ذبیحی ۀرقی*
  ارومیه   

  
  

  چکیده
هاي کنترل سرطان سازمان جهانی  با توجه  به برنامه. میان زنان ایرانی استترین سرطان در شایع ،طبق آماربر سرطان پستان: مقدمه

هاي مهم در زنان  مراقبت حمایتی  یکی از مراقبت. هاي اولیه است مشکالت سرطان پستان  یکی از گام بررسی وسعت) WHO(بهداشت 
هاي  بررسی کیفیت مراقبتهدف از این مطالعه . دهد ثیر قرار میأمبتال به سرطان پستان است که میزان بقاي این بیماران را تحت ت

  .باشد حمایتی پرستاران در سرطان پستان می
انکولوژي دانشگاه علوم پزشکی تبریز جهت ارزیابی کیفیت  -توصیفی در مرکز تحقیقات هماتولوژي این مطالعۀ :روش بررسی

سه قسمتی شامل مشخصات  ۀها با استفاده از پرسشنام آوري داده عگیري مبتنی بر هدف بوده و جم نمونه. هاي حمایتی انجام شد مراقبت
روش روایی محتوا و روایی صوري و  پایایی  روایی پرسشنامه به. هاي حمایتی انجام گردید هاي بالینی و مراقبت دموگرافیک، متغیر

  .تجزیه و تحلیل گردید SPSS 14رم افزار آوري شده در ن هاي جمع پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ بررسی شد و داده
از حمایت فیزیکی . اندهاي حمایتی متوسطی برخوردار بودهبیماران از مراقبت) درصد 6/63(نتایج نشان داد که اکثریت :ها یافته

 6/56از دیدگاه  که حمایت عاطفیمتوسط بود حال آن بیماران درصد 6/58از دیدگاه و حمایت اطالعاتی  بیماران درصد 2/51 دیدگاه
  .بیماران مطلوب گزارش شده است درصد

هاي اساسی پرستاران فراهم نمودن حمایت است و حمایت میزان بقا و کیفیت زندگی بیماران  از آنجا که یکی از نقش :گیري نتیجه
هاي ویژة  رستاران را براي ارائۀ مراقبتریزان پرستاري براي آنکه بتوانند پ مسئوالن و برنامهدهد،  ثیر قرار میأمبتال به سرطان را تحت ت

هاي آموزشی براي پرستاران و بررسی موانع حمایت از  بیماران سرطانی آماده نمایند، بایستی در پی مداخالتی همچون برگزاري دوره
  .ها باشند دیدگاه آن
  هاي حمایتی، پرستاري سرطان پستان، مراقبت :هاي کلیدي واژه

  
  
 
  
  
  

  اسماعیلی ذبیحی ۀرقی، پرستاري و مامایی ةدانشکد، شگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیهدانارومیه،  :پاسخگو ةنشانی نویسند*
 esmaeili.r@gmail.com  :الکترونیک نشانی                                  0914- 3481264:  تلفن 
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  مقدمه
) 2007(ارائه شده توسط موسوي و همکاران  ارطبق آم

ترین سرطان در میان زنان ایرانی سرطان پستان شایع
علت رقم باالي مرگ و میر آن در این بیماري به. است

هاي خانوادگی و شغلی را به سنینی که زنان اوج مسئولیت
عهده دارند، باعث نگرانی زیادي در بین مردم شده 

  .]2[است
افزایش میزان بروز سرطان  ،اخیر ۀده 4در طول 

را در زمرة بیشترین بدخیمی در میان زنان  پستان آن
سرطان پستان زنان ایرانی را یک . استایرانی قرار داده

ثیر قرار أتدر کشورهاي پیشرفته تحتزنان دهه زودتر از 
ساله و باالتر  50دهد و میزان بروز این سرطان در زنان می
استان کشور،  28در بین . زایش استسرعت در حال اف به

درصد در  5/29شرقی با شیوع سرطان پستان در آذربایجان
هاي شایع در رتبۀ هفتم قرار مقایسه با سایر سرطان

 .]4[دارد
هاي مهم در زنان مبتال به حمایت یکی از مراقبت

باشد و شامل حمایت اجتماعی، حمایت سرطان پستان می
، حمایت اطالعاتی و )نان بخشیو اطمیها  ارتباط(عاطفی 

) مستقیممستقیم و غیر مراقبت(حمایت فیزیکی
برخورداري از حمایت، انسان را در مقابله با  .]7[باشد می

اند که مطالعات مختلف نشان داده. سازداندوه توانمند می
ظت کرده و فحامتواند فرد را از مرگ زودرس حمایت می

عواملی نظیر  ،درواقع ]6[به بهبود بیماران کمک نماید
ارتقاء اطالعات و آگاهی و افزایش حمایت باعث بهبود 
وضعیت جسمانی، کاهش اضطراب، بهبود سازگاري و 

پرستاران با دارا . ]8[شودهاي تطابقی بیماران میرفتار
بودن اطالعات در ارتباط با سرطان پستان و همچنین 

نزدیک با این برخورداري از امتیاز توانایی برقراري ارتباط 
افراد مناسبی ها حمایت ۀجهت ارائ ،قبیل بیماران

نقش اصلی  کننده عنوان حمایت پرستاران به. ]7[باشند می
بخشی به ادامۀ  در فراهم نمودن اطالعات، اطمینانرا 

ها و ایجاد راحتی براي زنان مبتال به سرطان مراقبت
  .]8[پستان دارند

سی پرستاران فراهم هاي اسااز آنجایی که یکی از نقش
هاي حمایتی پرستاران  نمودن حمایت است و مراقبت

، ]5[تواند مزایاي مختلفی براي بیماران داشته باشد می
ها در این بیماران بدیهی است  تعیین کیفیت  حمایت

هاي جدیدي پیش روي کارکنان درمانی حلتواند راهمی
  .]9[قرار دهد

  
   بررسی روش

توصیفی است که بر اساس  ۀعاین مطالعه نوعی مطال
زن مبتال به سرطان پستان 100گیري هدفمند در   نمونه

انکولوژي   -مراجعه کننده به مرکز تحقیقات هماتولوژي
پژوهش  ۀجامع. دانشگاه علوم پزشکی تبریز  انجام شد

زنان مبتال به سرطان پستان بودند که معیارهاي زیر را 
در پستان سرطانسال، 18-65سنی بین  ةمحدود: داشتند

توانایی براي خواندن، نوشتن و یا در صورت ،  1،2،3ۀ مرحل
 ۀعدم وجود سابق ،به برقراري ارتباط بودن قادر يسوادبی

بیمار استناد  ةدر این مورد به پروند(اختالالت شدید روانی 
ماه از تشخیص  3، انتخاب مددجویانی که حداقل )شدمی

، عدم ابتال به سایر باشد  ها سپري شدهبیماري آن
  .عدم وجود درد شدید در حین مصاحبهو  هابدخیمی

اي  ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه
بخش مشخصات  3پژوهشگرساخته و متشکل از 

. هاي حمایتی بود دموگرافیک، متغیرهاي بالینی و  مراقبت
عد را مورد ب 3ال بود  و ؤس 34هاي حمایتی شامل  مراقبت

حمایت عاطفی، حمایت اطالعاتی و : داد ابی قرار میارزی
   .حمایت فیزیکی

ت تعیین روایی ابزار از روش روایی محتوا و اعتبار جه
صوري استفاده شد بدین ترتیب که پرسشنامه در اختیار 

ت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ئنفر از اعضاي هی 10
زم انجام ، اصالحات الرهاقرار داده شد و پس از دریافت نظ

نهایی جهت تعیین پایایی مورد بررسی  ۀگرفت و پرسشنام
  .قرار گرفت

پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ  
از طریق مصاحبه  به این صورت بررسی شد که پرسشنامه

نفر از بیماران تکمیل گردید و سپس با استفاده از  10با 
االت مربوط به ؤس ۀنضریب آلفاي کرونباخ  پایایی در زمی

هاي حمایتی  مراقبت: صورت زیر محاسبه شد هر قسمت به
، حمایت عاطفی )82/0(العاتی، حمایت اط)90/0(پرستاران

آوري ها پس از جمعداده). 74/0(حمایت فیزیکی و) 91/0
مورد  14نسخۀ  spssافزار آماري و کدگذاري در نرم

  .ندبررسی قرار گرفت
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  ها یافته
رهاي بالینی بیماران نشان داد که یغاز مت اطالعات حاصل

   سال بود 1-4بیماران  درصد 50در طول مدت بیماري 
بیماران  ۀ، هم)08/2±46/1 =معیار انحراف ± میانگین(
 98و  نددرمان جراحی بر روي پستان داشت) درصد 100(

از این  .بودندانجام داده  درمانی را بیماران  شیمیاز  درصد
 1جدول . ندقبالً رادیوتراپی داشت صددر 52 داد فقطعت

بر حسب مشخصات دموگرافیک توزیع فراوانی بیماران را 
توزیع فراوانی بیماران را بر حسب  2جدول . دهد نشان می

بیانگر  3دهد و جدول  هاي بالینی نشان می متغیر

بر این . باشد د آن میهاي حمایتی پرستاران و ابعا مراقبت
 بیماران است که اکثریت آن گرها نشان یافته اساس

هاي حمایتی پرستاران را متوسط  مراقبت) درصد 06/63(
هاي این در حالی است که مراقبت. اندگزارش کرده

حمایتی داراي سه زیر مجموعۀ حمایت عاطفی، حمایت 
بیماران  درصد 2/51. اطالعاتی و حمایت فیزیکی است

تی را حمایت اطالعا درصد 6/58سطح حمایت فیزیکی و 
که حمایت عاطفی از اند، حال آن متوسط ارزیابی کرده

  .بیماران مطلوب بود درصد 6/56دیدگاه 

  

  اجتماعی در زنان مبتال به سرطان پستان -توزیع  فراوانی مطلق و درصدي بر حسب مشخصات فردي: 1جدول 
 -مشخصات فردي

  اجتماعی
 -مشخصات فردي  )درصد(فراوانی  

  اجتماعی
  )درصد(فراوانی  

 سن  بیماران
 78/45 میانگینبا 
  99/8عیارمانحراف و 

  29  سال40کمتر از
میزان تحصیالت 

  بیماران

  72  زیر دیپلم
  19  متوسطه و دیپلم  64  59-40

  9  تحصیالت دانشگاهی  7  سال و باالتر 60
  100  کل  100  کل

بیماران در زمان  سن
 بیماري تشخیص 
و  58/43با میانگین

  14/9انحراف معیار

  39  سال 40کمتر از 

میزان تحصیالت 
  همسر

  62  زیر دیپلم
  23  متوسطه و دیپلم  55  سال59-40

  11  تحصیالت دانشگاهی  4  سال و باالتر 60
  4  پاسخ بی  2  بی پاسخ

  100  کل  98  کل

  میزان درآمد

  58  تومان200000کمتر از 

  میزان ورزش

  14  هر روز
  15  هفتهبار در  2  37  تومان500000-200000
  11  بار در هفته 1  25  تومان 500000بیشتر از 

  19  بار درهفته1کمتر از   100  کل

  هلأوضعیت ت

  39  هرگز  4  مجرد
  1  پاسخ بی  81  هلأمت

  100  کل  15  بیوه
      1  کل

  

    
وجود بیماري  ۀسابق

  دیگر

  36  بله
  63  خیر

  1  پاسخ بی
  100  کل
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  بوط به متغیرهاي بالینی در زنان مبتال به سرطان پستانفراوانی مر: 2جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  هاي حمایتی پرستاران از دیدگاه بیماران و ابعاد آن در زنان مبتال به سرطان پستان مراقبت:  3جدول
  

  مینیمم  ماکزیمم  انحراف معیار ±نمیانگی  )درصد(فراوانی  وضعیت  متغیر

  کلی مراقبت حمایتی
  

  ضعیف
79 -34  14 )1/14(  71/64±04/14  78  34  

  متوسط
125 -80  63)6/63(  55/104±35/13  125  80  

  خوب
170 - 126  22 )2/22 (  86/140±89/9  162  127  

  34  162  28±92/105  )100(  99  کل

  مراقبت حمایتی
  اطالعاتی

  

  ضعیف
32-14  28 )3/27(  89/25±44/4  32  14  

  متوسط
51-33  58)6/58 (  47/40±28/5  51  33  

  خوب
70-52  13)1/13 (  69/57±96/3  65  52  

  14  65  56/11±22/38  ) 100(99  کل

  مراقبت حمایتی
  عاطفی

  ضعیف
32-14  7)1/7 (  86/24±49/7  31  14  

  متوسط
51-33  36)4/36 (  03/45±7/4  51  35  

  خوب
70-52  56)6/56 (  45/60±08/5  70  52  

  14  70  77/12±80/51  ) 100(99  کل

  مراقبت حمایتی
  فیزیکی

  ضعیف
13-6  35)4/35 (  43/10±16/2  13  6  

  متوسط
22-14  51 )2/51(  69/17±50/2  22  14  

  خوب
30-23  13)1/13(  85/24±99/1  28  23  

  6  28  52/5±90/15  )100(99  کل

  )درصد(فراوانی  متغیرهاي بالینی
  طول مدت بیماري

  08/2 میانگینبا 
  46/1 انحراف معیارو 

  

  40  سال1<
  50  سال1- 4

  8  سال5
  2  پاسخ بی

  100  کل

  وجود بیماري دیگر ۀسابق
  36  بله
  63  خیر

  1  پاسخ بی
  100  کل

  احی پستاندرمان جر
  100  بله
  0  خیر
  100  کل

  رادیوتراپی
  52  بله
  48  خیر
  100  کل

  درمانی شیمی
  98  بله
  2  خیر
  100  کل
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 نتیجه گیريبحث و 
عاطفی ارائه شده از جانب  درصد از بیماران حمایت 6/56

پرستاران را مطلوب گزارش کردند که با پژوهش احمد و 
ل اسد مبنی بر اینکه  بیماران مبتال به سرطان پستان آ

عد عاطفی مطلوب مراقبت حمایتی پرستاران را در ب
در  که 1385گزارش کردند و پژوهش حیدرزاده در سال 
 3/57ود که بیماران همودیالیزي انجام داد و مشخص نم

درصد از بیماران حمایت عاطفی را مطلوب گزارش 
این در حالی است که خوشخو . اند، همخوانی دارد کرده

عد هاي پرستاري در ب که مراقبت است  بیان کرده) 1384(
درصد موارد  1/53عاطفی از دیدگاه بیماران در  -ارتباطی

باط ارت ةوي به نقل از پنجوینی دربار. نامطلوب بوده است
بیماران  درصد 1/29نویسد فقط پرستاران با بیماران می

اند و در مورد ارتباط کالمی پرستاران را خوب ارزیابی کرده
بیماران معتقد بودند  درصد 4/16کالمی فقط ارتباط غیر

کالمی مناسب که پرستاران  قادر به برقراري ارتباط غیر
  . ]10[ندهست

راقبت عاطفی بر کند که م بیان می )2004(1مک کاب
کالمی بین کالمی و غیر هاي مواردي همچون ارتباط

صمیمانه با بیمار،  هاي پرستار و بیمار، برقراري ارتباط
دلیل . کید داردأاحترام به بیمار و برخوردهاي محترمانه ت

درصد  6/56عد عاطفی از سوي شدن ب مطلوب گزارش
 ةشدتوان در موارد ذکر  بیماران را در این پژوهش می

از طرفی احتمال دارد علت این . مذکور جستجو کرد
  .اختالف ناشی از تفاوت در محیط پژوهش باشد

6/58 عد حمایت اطالعاتی درصد از بیماران ب
حمایتی را متوسط ارزیابی کردند به طوري که  هاي مراقبت

 ۀارائ ۀدر زمین) 1385(نتایج پژوهش خبیصی و همکاران 
ماهیت  ۀباشد که در حیط می اطالعات بیانگر این مطلب

 آموزش کامل وجود داشته درصد 9بیماري در مجموع 
موارد  درصد 80آموزش نسبی و در  درصد 10است؛ 

در رابطه با پیگیري . گونه اطالعاتی ارائه نشده بود هیچ
، در درصد 8/25، احتمال عود بیماري درصد 34درمان 

ورد در م و درصد 23مورد عوارض بیماري در مجموع 
دریافت اطالعات را ذکر نمودند و در درصد  8/42تغذیه 

آگهی بیماري کمترین اطالعات را دریافت رابطه با پیش
هاي تسکین درد در مورد روش درصد 2/42. بودندکرده

                                                
1McCabe  

حاضر  ۀکه در مطالعدرحالی. بودنداطالعات دریافت کرده 
ابطه از بیماران در ر درصد 20نتایج نشانگر آن بود که تنها 

-هاي کنترل درد حمایت اطالعاتی دریافت کردهبا روش
قانون حمایت از بیمار  این در حالی است که الیحۀ. بودند

ناشی از تجویز داروها، عنوان  ي بالقوةاهبه دلیل خطر
که مددجو حق دارد از نام دارو، هدف، عملکرد  است نموده

از طرفی اویسی و . ثیرات نامطلوب آن مطلع باشدأو ت
کنند که مددجویان باید از  بیان می) 1382(همکاران 

آگاهی و عوارض جانبی دارو و یا عالیم مسمومیت با دارو 
 ةدربار را باشند و پرستاران نیز اطالعاتیداشتهاطالع کافی 

 هدف از مصرف دارو، عملکرد و عوارض جانبی داروها ارائه
  .نمایند

ان مبتال به از آنجا که فراهم نمودن اطالعات براي زن
هاي پرستار است و یکی ترین نقشسرطان پستان  از مهم

مسئوالن و  ،]8[باشد هاي اصلی حمایت میاز راه
هاي آموزشی براي ریزان پرستاري  با برگزاري دوره برنامه

ها و مراقبت ۀها را براي ارائتوانند آن پرسنل پرستاري می
یند و از طرفی بیماران سرطانی آماده نما ةهاي ویژ حمایت

اتی از دیدگاه پرستاران در هاي اطالع حمایت ۀموانع ارائ
هاي مختلف نیاز به بررسی  هاي آتی و در محیط پژوهش

  . دارد
هاي حمایتی،  عد سوم مراقبتدر ارتباط با ب

هاي فیزیکی در در رابطه با حمایت) 1385(حیدرزاده
) ددرص 8/78(کند که اکثریت بیمارانبیماران بیان می

 .اندکرده هاي فیزیکی را نامطلوب ارزیابی حمایت
) درصد 7/67(نیز در اکثریت بیماران) 1384(خوشخو

این مورد . استمراقبت فیزیکی را نامطلوب گزارش کرده
که حمایت  زیراباشد هاي پژوهش حاضر میبرخالف یافته

متوسط ارزیابی ) درصد 2/51(فیزیکی در اکثریت بیماران
  .شده است

  

  کر و قدردانیتش
کننده در پژوهش و پرسنل  وسیله از بیماران شرکت بدین

انکولوژي بیمارستان شهید  -محترم درمانگاه هماتولوژي
ی تبریز که ما را در اجراي این مطالعه یاري یقاضی طباطبا

  .تشکر می نماییم ،نمودند

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ایران هاي پستان بیماري ۀلنامفص                                         .  ..هاي حمایتی ارزیابی مراقبت

 60  
  

 References
1. Ramezani T. Depression rates and 
counseling needs of women with breast cancer 
in Kerman. Sadoughi Yazd Journal of Medical 
Sciences and Health Services 1379; 8(4): 30-
5(Persian). 
2. AkbariNassaji N. Health beliefs of nurses 
towards breast self-examination in health 
centers in Tabriz. Thesis for MS Degree in 
Nursing, Tabriz University of Medical 
Sciences & Health Services Faculty of Nursing 
and Midwifery 1378; 3-5(Persian). 
3. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi 
MA, MousaviJarrahi A, Harirchi I, Najafi M, 
Ebrahimi M. Breast Cancer in Iran: An 
Epidemiological Review. The Breast Journal 
2007; 13(4): 383-91. 
4. Country reports of cancer cases. First 
Edition, Tehran: Kelk Dirin Publication, 1384 
(Persian). 
5. Chalco K, Wu DY, Mestanza L,  Munoz M, 
Llaro K, Guerra D,  Palacios E, Furin J, Shin 
S,  Sapag R. Nurses as Providers of emotional 
support to patient's with MDR-TB. 
International Nursing Review 2006; 53: 253-
60. 
6. Gholizade L. Effect of nursing support on 
depression in patients undergoing heart surgery 
in Shaheed Madani hospital of Tabriz. Thesis 
for MS Degree in Nursing, Tabriz University 
of Medical Sciences & Health Services, 
Faculty of Nursing and Midwifery; 1378; 5-6 
(persian). 
7. HeraviKarimovi M, Dehghan M, JadidMilani 
M, Forutan SK. The effect of group counseling 
on sexual health of patients with breast cancer. 
Journal of Forensic Medicine. 1384; 11(4): 
201-6(persian). 
8. Wilkes L, Beale B, Cole R. Supportive Care 
for women with breast cancer: Australian 
nurses perception. Nursing and Health Science 
1999; 1: 71-6. 
9. Tabari F, Zakeri Moghaddam M, Bohrani N, 
Monjamed Z. Quality of life in newly 
diagnosed cancer patients. Hayat Journal 1386; 
13(2): 5-12(persian). 

10.  HaghighiKhoshkho N. Nurses and patient’s 
perspective toward Quality of nursing care in 
educational hospitals in Tabriz. Thesis for MS 
Degree in Nursing, Tabriz University of 
Medical Sciences & Health Services, Faculty 
of Nursing and Midwifery; 1384: 110-
20(persian). 
11.  McCabe C. Nurse Patient Communication: 
An exploration of patient's experiences. 
Journal of clinical Nursing 2004; 13: 41-9. 
12.  Shams Sh, Khalilzade H, Ghadimi H, 
Mortaz M. Patient’s satisfaction toward 
nursing behaviors. Hamedan Journal of 
Nursing and Midwifery 1382; 11(21): 17-22. 
13. Leinonen T, Kilpi L, Jouk K. The quality 
of preoperative nursing care. Journal of 
Advanced Nursing 2001; 35(2):  294-306. 
14.  Pinkert C, Holtgrawe M, Remmers H. The 
needs of breast cancer patients for nursing 
support during initial stationary treatment. 
European Journal of Oncology Nursing 2008; 
21(1): 7-15. 
15. Parvin N, Alavi N, Hasanpour Dehkordi A, 
Alidust A. patients Satisfaction toward nursing 
services, in hospitals affiliated to Shahrekord 
University. Journal of Gorgan Nursing and 
Midwifery Faculty 1386; 4(1): 21-6. 
16.  Soltanikhabisi A, AzizzadeForuzi M, 
Haghdust AK, MohammadAlizade S. 
Evaluation of nurses’s educational 
performance in medical surgical wards of 
hospitals affiliated to Kerman University from 
the perspective of patients being discharged. 
Journal of Developing Steps in Nursing 
Education 1385; 1(3): 51-7. 
17. Batchelor D. Hair and cancer 
chemotherapy: consequences and nursing 
Care. European Journal of Cancer Care 2001; 
10: 147-63. 
18. Heidarzade M. Relationship between 
quality of life and social support of 
hemodialysis patients in the Sina and Imam 
Khomeini hospitals, Thesis for MS Degree in 
Nursing, Tabriz University of Medical 
Sciences & Health Services, Faculty of 
Nursing and Midwifery 1385; 80-90(persian).

 

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

