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  بررسی تاثیر برنامه هاي بازتوانی در کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان پستان عنوان: 

  ي، فاطمه ابراهیمیشهین عسگري، رضوان غفارزادگان، رویا شکور نویسندگان:
  اعظم قربانی  نویسنده مسئول:

  دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  وابستگی سازمانی: 
  azamghorbani10@yahoo.com  :ایمیل 

تعداد زنده ماندگان سرطان  .سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان ها از نظر مرگ و میر و بروز می باشد: مقدمه
سال بعد از درمان عالئمی را تجربه می کنند.  10میلیون نفر تخمین زده می شود که این افراد تا  2در انگلستان حدود 

از آنجاکه سرطان پستان و درمان هاي آن عامل مشکالت بیولوژیکی، فیزیکی، روانی و اجتماعی هستند. بنابراین 
  .ی باشداجراي برنامه هاي بازتوانی در این بیماران ضروري م

هدف: این مطالعه با هدف بررسی تاثیر برنامه هاي بازتوانی در کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان پستان انجام 
 .شده است
 Google scholar » این مطالعه یک مرور جامع است که با جستجوي وسیع در پایگاههاي اطالعاتی:روش کار

،Science direct PubMed،Scopus »ه از کلیدواژه هايبا استفاد « breast cancer, 
rehabilitation program, physical and mental health, Life satisfaction» انجام شد. 

زنان مبتال به سرطان پستان باید با عوارض فیزیکی و عاطفی ناشی از تشخیص یک بیماري تهدید کننده :یافته ها
الها بعد از درمان ادامه دارد و به طور بالقوه کیفیت زندگی زنده ماندگان را حیات کنار بیایند. عوارض فیزیکی و روانی س

مطالعات مختلف به بررسی تاثیر  .کاهش می دهد. بنابراین اغلب زنان بعد از درمان سرطان پستان نیاز به بازتوانی دارند
بازتوانی اثرات سودمندي در سالمت  هفته برنامه ي 3برنامه هاي بازتوانی پرداخته اند. بر اساس یک مطالعه، اجراي 

اثرات سودمند مداخله  Engel جسمی و روانی زنان تحت درمان سرطان پستان داشت. مدل زیستی روانی اجتماعی
توانبخشی چند بعدي را بر تنش هاي روان شناختی، عوارض فیزیکی کلی، ظرفیت جسمی و کیفیت زندگی بیماران 

 .مبتال به سرطان نشان داد
با توجه به افزایش تعداد زنده ماندگان سرطان پستان و عوارض جسمی و روانی ناشی از بیماري و :گیرينتیجه 

 .درمان آن لزوم برنامه هاي توانبخشی جهت بهبود کیفیت زندگی این بیماران بیش از پیش مشخص می گردد
 ز زندگیسرطان پستان، برنامه بازتوانی ، سالمت جسمی و روانی، رضایت ا:کلید واژه ها

 
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

