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 پوست 3139

 یدرمان یمیتحت درمان ش یسرطان مارانیب ین بر افسردگآنقش  و یخود مراقبت آموزش
 احمداباد* یدهقان یعلگان(: ) سندهینو

 زدی شهید صدوقی یعلوم پزشکدانشگاه سازمان: 
 d_dehghan1970@yahoo.com پست الکترونیکی:

 
بشدت منفی دارد. با شنیدن این واژه بی درنگ بیاد بیماری رنجاور و الغار مای افتایم و بایاد  سرطان درفرهنگ مردم بار معنایی: مقدمه

باعث ایجاد یاس و افساردگی  ؛ کهباالیی را هم باید بپردازد هایهزینهکه عوارض زیادی دارند و  تحت درمان داروهای شیمیایی قرار بگیرد
مشکل روحی روانی بیماران سرطانی تحت درماان شایمی  ترینمهمردگی شایعترین و بطوریکه افس .گرددمیدر فرد بیمار و اطرافیان وی 

منفی دارد. با توجه به این که مشارکت بیمار انجام فعالیتهای مراقبت  تأثیردرمان و سیر بیماری  پذیرش بر کیفیت زندگی، درمانی است و
و فیزیکای بهباود مای  و احتماال کیفیت زندگی او را در ابعااد روانای شودمیاز خود، کمک به استقالل و سازگاری بیشتر فرد با بیماریش 

بر میزان افسردگی بیماران سرطانی تحت درمان با شیمی درمانی انجاام  مراقبت از خود آموزش تأثیرکلی  با هدفبخشد، لذا این پژوهش 
 گردید.

در بیماران سرطانی تحت درمان شیمی درمانی یزد  0328است که در سال  ک کارازمایی کنترل شده تصادفییمطالعهاین روش تحقیق: 
 از باین بیمااران تحات در ماان شایمی درماانی و مبتنی بر هدف در دسترس گیرینمونهنفر با استفاده از روش  011انجام گردید. تعداد 
مراقبات  ٔ  درزمینهی بیماران تقسیم شدند. پس از نیاز سنج آموزشبه دو گروه کنترل و  به روش تخصیص تصادفی انتخاب گردید، سپس

در  هفته به فاصله سه دقیقه( 62)متوسط  آموزشجلسه  2و اجرای  یآموزشدر گروه آزمایش با استفاده از جزوه  موردنظر آموزش از خود،
و ارزیابی  موردبررسی CES-Dاستاندارد  نامهپرسشهر دو گروه قبل و یک ماه بعد از مداخله، با  افسردگی بیماران میزان مطب انجام شد.
 قرار گرفت. وتحلیلتجزیهمورد  06ورژن  SPSS افزارنرمبا استفاده از  اماری هایآزمونتوسط  هادادهقرار گرفت. 

 3/62درصاد متاهال، 0/82درصاد بیکاار، 3/86درصد زن،  2/66سال بوده و بیشترین فراوانی ها، 3/68± 6/32میانگین سنی افراد نتایج: 
 3/36درصاد دارای بیماه تکمیلای و  6/68درصد بیمه شاده، 6/23 درصد دارای تحصیالت ابتدایی، 6/68کمتر از حد کفایت،درصد درامد 

تعدیل شده بودند.  باهماین متغیرها  ازنظر موردبررسیدرصد داروههای با قیمت باالتر از یک میلیون تومان دریافت می کردند که دو گروه 
بطوریکه قبل  (P<1110/1. )دهدمیرا نشان  داریمعنیدر قبل و بعد از اجرای مطالعه کاهش  آموزشد گروه افرا میانگین امتیاز افسردگی

( 6/68)کنتارل ( و 8/86) آموزشگروه  بعد از مطالعه، میانگین امتیاز افسردگی همچنین .استبوده 8/86 آموزشو بعد از  3/28 آموزشاز 
وجاود نداشاته اسات. میاانگین امتیااز  داریمعنیقبل از انجام مطالعه بین دو گروه تفاوت  کهدرحالی ...داشته است داریمعنیتفاوت  نیز

 6/68و بعاد از مطالعاه  0/21قبال از انجاام مطالعاه  بطوریکه نداشته است. داریمعنیگروه کنترل بعد و قبل از مطالعه تفاوت  افسردگی
 .استبوده

. لاذا ایان دهدمیرا در بیماران تحت درمان شیمی درمانی کاهش  خود مراقبتی، میزان افسردگی ٔ  درزمینه آموزش: گیرینتیجهبحث و 
مراقبت از خود، سازگاری و تطابق  ٔ  درزمینه مستمر آموزشبه  نیاز بیماران برای مشارکت مستمر و پویا در انجام فعالیتها ی خود مراقبتی،

 با ان مواجه هستند کاسته شود. که این دسته از بیماران و روانی عدیده ایبا بیماری و عوارض ان دارند تا از مشکالت جسمی 
یمراقبت از خود، افسردگ آموزش ،یدرمان یمیسرطان، ش کلمات کلیدی:
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