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تأثیر آموزش مراقبت از خود بر میزان افسردگی بیماران سرطانی تحت درمان با شیمیدرمانی

نویسنده (گان) :علی دهقانی احمداباد*

سازمان :دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

پست الکترونیکیd_dehghan1970@yahoo.com :

مقدمه :سرطان بیماری است که در فرهنگ مردم دارای بار معنایی بشدت منفی میباشد و هر فرد باا شانیدن ایان واژه بای درناگ بیااد
بیماری رنجور و الغر می افتد وباید تحت درمان داروهای شیمیایی قرار بگیرد که البته هزینههای بااالیی را هام بادلیل گاران باودن ایان
داروهها باید بپردازد؛ که این وضعیت باعث ایجاد یاس و افسردگی در فرد بیمار و اطرافیان وی میگردد .بطوریکاه افساردگی شاایعترین و
مهمترین مشکل روحی روانی بیماران سرطانی تحت درمان شیمی درمانی است که میتواند بار کیفیات زنادگی ،پاذیرش درماان و سایر
بیماری تأثیر منفی داشته باشد .با توجه به این که مشارکت بیمار ر انجام فعالیتهای مراقبت از خود ،کمک به استقالل و ساازگاری بیشاتر
فرد با بیماریش میشود و احتماال کیفیت زندگی او را در ابعاد روانی و فیزیکی بهبود می بخشد ،لذا این پژوهش با هدف کلی تأثیر آموزش
مراقبت از خود بر میزان افسردگی بیماران سرطانی تحت درمان با شیمی درمانی انجام گردید.
روش تحقیق :این مطالعهیک کارازمایی کنترل شده تصادفی است که در سال  0328در بیمران سرطانی تحت درمان شیمی درمانی یازد
انجام گردید .نمونه ها به تعداد  011نفر با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس و مبتنی بر هدف از بین بیماران تحت در ماان شایمی
درمانی انتخاب گردید ،سپس افراد به روش تخصیص تصادفی به دو گروه کنترل و آماوزش تقسایم شادند .پاس از نیااز سانجی بیمااران
درزمینهٔ مراقبت از خود ،آموزش موردنظر در گروه آزمایش با استفاده از جزوه آموزشی و اجرای  2جلسه آموزش (متوسط  62دقیقه) به
فاصله سه هفته در مطب انجام شد .میزان افسردگی بیماران هر دو گروه قبل و یک ماه بعد از مداخله ،با پرساشنامه اساتاندارد CES-D
موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت .دادهها توسط آزمونهای اماری با استفاده از نرمافزار  SPSSورژن  06مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
نتایج :میانگین سنی افراد  68/3± 32/6سال بوده و بیشترین فراوانی ها 66/2،درصد زن 86/3 ،درصاد بیکاار 82/0،درصاد متاهال62/3،
درصد درامد کمتر از حد کفایت 68/6،درصد دارای تحصیالت ابتدایی 23/6 ،درصد بیمه شاده 68/6،درصاد دارای بیماه تکمیلای و 36/3
درصد داروههای با قیمت باالتر از یک میلیون تومان دریافت می کردند که دو گروه موردبررسی ازنظر این متغیرها باهم تعدیل شده بودند.
میانگین امتیاز افسردگی افراد گروه آموزش در قبل و بعد از اجرای مطالعه کاهش معنیداری را نشان میدهد )P>1/1110( .بطوریکه قبل
از آموزش  28/3و بعد از آموزش  86/8بودهاست .همچنین بعد از مطالعه ،میانگین امتیاز افسردگی گروه آموزش ( )86/8و کنتارل ()68/6
نیز تفاوت معنیداری داشته است ...درحالیکه قبل از انجام مطالعه بین دو گروه تفاوت معنیداری وجاود نداشاته اسات .میاانگین امتیااز
افسردگی گروه کنترل بعد و قبل از مطالعه تفاوت معنیداری نداشته است .بطوریکه قبال از انجاام مطالعاه  21/0و بعاد از مطالعاه 68/6
بودهاست.
بحث و نتیجهگیری :آموزش درزمینهٔ خود مراقبتی ،میزان افسردگی را در بیماران تحت درمان شیمی درمانی کاهش میدهد .لاذا ایان
بیماران برای مشارکت مستمر و پویا در انجام فعالیتها ی خود مراقبتی ،نیاز به آموزش مستمر درزمینهٔ مراقبت از خود ،سازگاری و تطابق
با بیماری و عوارض ان دارند تا از مشکالت جسمی و روانی عدیده ای که این دسته از بیماران با ان مواجه هستند کاسته شود
کلمات کلیدی :سرطان ،شیمی درمانی ،آموزش مراقبت از خود ،افسردگی
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