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  ی در مبتالیان به سرطان پستانتاثیرالگوي خود مراقبتی اورم بر کیفیت زندگی و افزایش امید به زندگعنوان: 
  جواد حیدري -آتوسا حاجوينویسندگان:

  فهیمه کاشانی نویسنده مسئول:
  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وابستگی سازمانی: 
  f_kashani@nm.mui.ac.irایمیل:   

 
بق آمار سازمان بهداشت جهانی، یکی از مهمترین سرطا نهاي شایع در سراسر دنیا سرطان پستان می باشد .ط:مقدمه

هاي ریه، معده، کولورکتال و دهانه رحم به عنوان  ، از میان سرطان2005مورد مرگ در سال  502000سرطان پستان با
درصد از  12اولین عامل مرگ بر اثر سرطان در میان زنان معرفی شده است . همچنین در کشورهاي توسعه یافته، 

باشند .این مطالعه با هدف تاثیرالگوي خود مراقبتی اورم بر کیفیت  سرطان پستان میساله مبتال به  20- 34زنان 
 .زندگی و افزایش امید به زندگی در مبتالیان به سرطان پستان انجام گرفته است

گروه  .بیمار مبتال یه سرطان پستان انجام گرفت 34این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی بروي : روش کار
هفته دریافت نمودند  4جلسه آموزش چهره به چهره در طول  4مون بر نامه خود مراقبتی را مبتنی بر الگوي اورم طی آز

هفته پیگیري شدند و داده ها توسط پرسشنامه دموگرافیک و سوابق بیماري و پرسشنامه امیدواري  4و سپس در طول 
وري گردیدند و سپس آنالیز داده ها با آزمون آماري تی و فرم خود مراقبتی اورم جمع آ QOL_BCمیلر و پرسشنامه 

 .انجام گردید SPSS زوج و تی مستقل و آنالیز واریانس دو طرفه توسط نرم افزار
در حالی که بعد از مداخله بین  p=0/632)(بین دوگروه اختالف آماري معنی داري قبل از مداخله وجود نداشت:نتایج

  .(p>0/001)ده گردیددو گروه اختالف معنی داري مشاه
با توجه به اینکه سرطان و درمان آن کل فرد را که متشکل از ابعاد روانی و اجتماعی و جسمی وروحی : نتیجه گیري

می باشد، تحت تاثیر قرار می دهد . بنابراین توجه به کیفیت زندگی و افزایش امید به زندگی دربیماران سبب ارتقاء 
ده می گردد.که در این راستابرنامه مراقبتی بر اساس الگوي خود مراقبتی اورم در بیماران عملکرد و انسجام بنیان خانوا

مبتال به سرطان پستان توانست به عنوان یک روش مراقبتی کم هزینه و موثر و اثر بخش عوارض ناشی از بیماري و 
  .در آنان گردد درمان را به حداقل برساند و سبب ارتقاء کیفیت زندگی و افزایش امید به زندگی

 الگوي خود مراقبتی اورم، پستان، کیفیت زندگی، امید به زندگیکلید واژه ها:
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