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 سالمت معنوي خانواده زنان مبتال به سرطان پستان،استراتژي موثر پرستاري جهت ارتقاء کیفیت زندگی  بیمار

5، زینب علیمرادي4، مریم مومنی3، وجیهه آتشی2، مرضیه خاتونی*1فاطمه سمیعی سیبنی  
  Email:samiei.modares@yahoo.com. هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاري مامایی( نویسنده مسئول)  1
  . هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاري مامایی2
  . هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاري مامایی3
  . هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاري مامایی4
  انشکده پرستاري مامایی. هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، د5 

  
روانی و اجتماعی مرتبط با سالمت ، نیازهاي معنوي اعضاي خانواده افـزایش یابـد. بـا بـه     –ابتال به سرطان پستان باعث می شود که عالوه بر تاثیر بر ابعاد جسمی، روحی مقدمه:

سردگی مـی شـود و در نتیجـه کیفیـت زنـدگی عملکـردي و عالمتـی کـاهش مـی یابـد.           خطر افتادن سالمت معنوي خانواده، بیمار دچار اختالالت روحی، احساس تنهایی و اف
مسران زنان مبتال بـه سـرطان پسـتان    پرستاران به عنوان عضو کلیدي گروه سالمت می توانند با بکارگیري استراتژیهاي خانواده محور در ارتقاء سالمت معنوي خانواده به ویژه ه

  ار در بهبود کیفیت زندگی عضو مبتال به سرطان نقش موثري داشته باشند.به عنوان مهمترین منبع حمایتی بیم
ار و نقـش پرسـتار در   مطالعه حاضر، حاصل مرور مطالعات منتشر شده در رابطه با ارتباط سالمت معنوي خانواده زنان مبتال به سرطان پستان با کیفیـت زنـدگی  بیمـ    روش کار:

  هاي اطالعات علمی و مجالت مربوطه می باشد.تامین سالمت معنوي خانواده ، در پایگاه
و سـالمت معنـوي خـانواده را    ابتال به سرطان پستان با توجه به ماهیت بیماري عالوه بر کاهش کیفیت زندگی  بیمار می تواند سبب ایجاد بحران در خانواده وي نیز شـده  بحث:

مان بیماري است و دربرگیرنده نیازهاي مختلف وي می باشد، خانواده می تواند بـه عنـوان اولـین و مهمتـرین منبـع      نیز به مخاطره اندازد. از آنجاییکه مراقبت از بیمار فراتر از در
چنین نوع نگرش خانواده نسـبت بـه   مراقبتی و حمایتی براي بیمار محسوب شود. سالمت معنوي خانواده به عنوان نیرویی که دیگر ابعاد سالمتی را تحت تاثیر قرار می دهد و هم

شـکالت جسـمی، روانـی اجتمـاعی در     بیماري و اختالالت عاطفی ناشی از آن تاثیر ویژه اي در امر مراقبت از بیمار دارد. فقدان سالمت معنوي خانواده زمینه سـاز بسـیاري از م  
س تنهایی را به خانواده بیمار القـاء نمایـد کـه در ایـن رابطـه      زنان مبتال به سرطان پستان می باشد. فرآیند بیماري و درمان و همچنین بستري شدن در بیمارستان ممکن است احسا

اسـت و از فـردي بـه فـرد دیگـر       معنویت به عنوان راهکار مقابله اي موثر اثرات مثبتی بر روند درمان و کیفیت زندگی بیمار می تواند داشته باشد. معنویت یک تجربـه شخصـی  
ساسات دوست داشتن و دوست داشته شدن، کمک به دیگران، لذت را تجربه کردن، یـک هـدف اساسـی در زنـدگی     متفاوت است ولی داراي زمینه هاي مشترك از جمله اح

ابق بـا مشـکالت پـیش آمـده     داشتن و آرامش در زندگی می باشد. مطالعات نشان داده اند که ارتقاء سالمت معنوي ممکن است موجب معالجه بیماري نشود امـا بـه فـرد در تطـ    
از جملـه  ده هایی که از سالمت معنوي باالتري برخوردار هستند  قادر به تجهیز منـابع مـورد نیـاز بیمـار بـراي کنـار آمـدن بـا عـوارض حاصـل از بیمـاري            کمک می کند. خانوا

  واکنشهاي روانی ، فیزیولوژیکی و اجتماعی می باشند.  
مشـاوره اي ، حمـایتی و مراقبتـی مـی تواننـد نقـش مهمـی در تـامین         -فـاي نقشـهاي آموزشـی   پرستاران به عنوان افراد حرفه اي تیم بهداشتی با ای نتیجه گیري و پیشنهادات:

  سالمت معنوي خانواده جهت بهبود کیفیت زندگی بیمار داشته باشند.
 سالمت معنوي، خانواده، سرطان پستان، پرستار کلمات کلیدي:
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