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 ارتقا سالمت برای بیماران سرطانی : فرصت ها و چالش ها در پرستاری سرطان
 ۳، حمید علیزاده۳جهانگشت ، خدیجه۰محمودیان آمنه

 رامسر( س) زهرا فاطمه پرستاری دانشکده علمی هیئت غیر یمرب ، پرستاری ارشد کارشناس-۰

 kh.jahangasht@yahoo.com.  رامسر( ع)سجاد امام بیمارستان پرستاری ارشد کارشناس-۳

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران واحد بین الملل ،کارشناس ارشد مدیریت آموزشی-۳

باشتد . بته دلیتل تشتخیص ستریع و درمتان         می مرگ علت فزایش و دومینمیزان بروز سرطان در تمام جهان ، رو به ا مقدمه و هد :

 بتر  با تتأثیر  ثانویه سرطان و ها ناتوانی باالی خطر سال اول  پس ازبیماری ،این بیماران  با ۳سرطان و  افزایش نجات یافتگان از سرطان 
،بر آن شتدیم تتا تحقیقتی در ایتن      است شده کمی توجه ماران این بی سالمت ارتقاء نیاز به اینکه با توجه به مواجه هستند.  زندگی کیفیت

 زمینه انجام دهیم.

 کلیتدی  واژگتان  از استتفاده  بتا  نظتر  متورد  مطالعتات .  پردازد می شده منتشر مطالعات بررسی به مروری روش به مطالعه این :کار روش

 ۳۳۰۷ تتا  ۳۳۰۳ ستال  مقتاالت  از کشتور  داخل و ارجخ اطالعاتی های بانک و google  جستجوی موتور طریق ارتقا،سالمت ،سرطان از
 . شدند انتخاب

 ، فیزیکتی  های فعالیت شامل مزمن بیماریهای کننده ناتوان شرایط با بیماران در سالمت ارتقاء رفته کار به  رفتارهای ، مطالعات در نتایج:

 ، بتودن  ختوب  حس در توجهی قابل طور به تواند می که است  حمایتی – فردی بین روابط فرهنگ اشاعه ، سالم تغذیه ، استرس مدیریت
،  سترطان  عتود  خطتر  کاهش ، رفتار تغییر شامل سرطانی بیماران برای که بگذارد تأثیر زندگی کیفیت و عملکردی شرایط ، سالمتی درک
رو  در بهداشت مردم تتا ستال    . از این باشد می میر و مرگ و کاهش فعال نقش به ، دستیابی  زندگی کیفیت پیشرفت ، زندگی شیوه تغییر
 .شناخته شده است، افزایش سالمت فیزیکی و ذهنی مرتبط با کیفیت زندگی نجات یافتگان سرطان بعنوان یک هدف  ۳۳۳۳

 بتا  ، مستقل زندگی توانایی و خوب زندگی کیفیت با حتی امروز، سرطانی بیماران آینده سالمت برای ریزی برنامه این بنابر نتیجه گیری:

فرصت ها و چالش هایی را برای پرستاران سرطان کته   است و حیاتی بسیار  آن از پس و درمان طی در سالمت ارتقاء مداخالت ارگیریبک
 با سایر تیم درمان همکاری دارند، فراهم می کند .

 ، پرستاری سرطانسالمتسرطان، ارتقاء  کلمات کلیدی:
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