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 مرور نظام مند راهکارهای مقابله و سازگاری با سرطان پستان

 5، دکتر فرید زایری 2، دکتر محمد هوشیاری  3سیمبر  دکتر معصومه، * 8، دکتر سپیده حاجیان 0عصمت مهرابی 

 0دانشجوی دکتری بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران

 8 استادیار، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

 3زشکی شهید بهشتی، تهراندانشیار، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشگاه علوم پ

 2استادیار، گروه رادیوتراپی و انکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران

 5دانشیار، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران

بقاء ناشی از این . باوجود این، توسعه درحال افزایش است. سرطان پستان شایعترین سرطان زنان  می باشد و بروز آن در جهان و بویژه درکشورهای در حالزمینه: 

علی رغم پیشرفت های بدست آمده در درمان سرطان در سالهای اخیر، به دلیل ارتقاء روش های تشخیصی و پیشرفت در درمان این بیماری افزایش یافته، باوجود این، 

( با این بیماری در جهت coping behaviorsیرش این بیماری از سوی بیمار و روشهای مقابله ) این سرطان و افزایش میزان بقاء بیماری، پرداختن به نحوه پذ

 رسیدن به سازگاری، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

 هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوه های مقابله ای مبتالیان به سرطان پستان در رسیدن به سازگاری با بیماری می باشد.هدف: 

، SID, Magiran, Iran Medex،Google scholar, Pub med, Proquest, Wileyا جستجو در پایگاه های الکترونیک اطالعاتی بروش کار: 

Elsevier, Ovid, Springer  بوسیله واژه های کلیدی مطالعات مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه حاضر محدود به مطالعات مرتبط انگلیسی زبان از سال

مطالعه از جستجوی اولیه به زبان انگلیسی بدست آمد که در نهایت 033ون و مقاالت فارسی بدون محدودیت زمانی و شامل مطالعات کمی و کیفی بودند. تا کن 8000

(  original articleاصیلی)  مقاله به زبان فارسی با در نظر گرفتن معیارهای ورود تحقیق انتخاب شدند. معیارهای ورود شامل مقاالت 2مقاله به زبان انگلیسی و  20

ده توسط زنان مبتال به سرطان بودند که به زبان انگلیسی یا فارسی بوده، روشهای مقابله ای با سرطان پستان را در زنان بررسی کرده و روشهای مقابله ای بکار گرفته ش

 پستان توسط طراحی کمی یا کیفی مورد ارزیابی قرار گرفته شده بود. 

ته ها نشان داد روشهای مقابله ای برای رسیدن به سازگاری با سرطان پستان بر طبق نظریه الزاروس و فولکمن جای داشتند و عمدتا شامل دو دسیافته  نتایج:

ن درمان شده، وجه بیشتر به تالش برای دریافت اطالعات راجع به بیماری، مقابله با ناامیدی، معنویت درمانی، ارتباط با همتایا –روشهای مقابله ای مبتنی بر حل مساله 

بودند که در موارد رویکردهای مبتنی  -ترس، انکار، یاس و ناامیدی، افسردگی، انزوا و تسلیم تقدیر شدن -و روشهای مقابله ای مبتنی بر هیجان -اصالح شیوه زندگی 

ماری و دستیابی به سازگاری را مشکل می سازد. بیشترین رویکردهای اجتنابی بر حل مسئله  منجر به سازگاری و در صورت رفتارهای اجتنابی و هیجان مدار مقابله با بی

 تودرمانی( بروز می نماید.در افراد جوان و واقع در سنین پیش از یائسگی گزارش می شد و مهم ترین نیازهای بیماران در حین روند درمانهای مکمل )شیمی درمانی و پر

مشاوره ای موثر با بیماران از ابتدای تشخیص و پس از اتمام درمان، از مهم ترین نیازهای پنهان بیماران است که باید به  لزوم ارتقاء آگاهی و خدمات: نتیجه گیری

 اندازه درمانهای جراحی و مکمل و درکنار آنها مورد توجه قرار گیرد و قابل دسترس برای همه بیماران مبتال به این سرطان باشد.
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