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P4-30 
  تأثیر امید به زندگی بر اختالالت جسمی و روانشناختی بیماران مبتال به سرطان پستان عنوان: 

  فیروزه معینی، بهشته طبرسی ،نوشین عباسی ابیانه نویسندگان:
  نوشین عباسی ابیانه  نویسنده مسئول:

  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پزشکی تهران وابستگی سازمانی:  
  nooshin.abbasi@yahoo.com ایمیل:   
 

در دنیاي کنونی سرطان به عنوان یکی از مشکالت اساسی و مهم در سطح جهان مطرح بوده و سالمتی  مقدمه:
بدخیمی در بین زنان میباشد و دومین  میلیونها انسان را به خطر انداخته است.در این میان سرطان پستان شایعترین نوع

هزار مورد جدید به بیماران قبلی اضافه  7علت مرگ ناشی از سرطان در بین زنان ایران است و ساالنه حدود 
میشود.تشخیص و درمان سرطان تجربه اي همراه با استرس و اضطراب میباشد.بیشترین حاالت تجربه شده در این 

باشد که عنصر اساسی افسردگی و یک عامل مهم در عدم پذیرش خود و روشهاي دوره احساس یأس و ناامیدي می
درمانی در این بیماران به شمار می آید و همچنین در نحوه تعامل آنان با بیماري بسیار موثر است.بدین جهت براي 

ند. امیدواري سبب افزایش تعدیل واکنشهاي روانی اجتماعی ، این بیماران نیاز به سازگاري ، مقابله و ارتقاي امید دار
سطح اپی نفرین و تعدیل واکنشهاي پاراسمپاتیک میگردد که منجر به افزایش کارایی سیستم ایمنی و پیشگیري از عود 

 .مجدد بیماري میگردد
این مطالعه به صورت مروري و با بررسی و جمع بندي تحقیقات جدید داخلی و خارجی انجام شده در  روش مطالعه:

و مقاالت  pubmed – Iranmedex- Irandoc-Sidاز طریق سایتهاي معتبر علمی از جمله  این زمینه
 .پژوهشی چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی انجام پذیرفته است

نظریه پردازان و محققان بجاي توجه صرف به تجارب و ادراك هاي منفی به بررسی سازه هایی چون خود  یافته ها:
وش بینی و امید پرداخته اند.آثار مثبت این سازه ها بر سالمت جسمانی و روانی در تحقیقات کنترلی، معنویت، شادي ، خ

مختلف تأیید شده است.بررسیهاي انجام شده نشان داد امید با عاطفه مثبت و احساس خود ارزشمندي و سازگاري رابطه 
اختی مختلفی براي بیماران مبتال به سرطان مستقیم و با افسرگی رابطه عکس دارد.امید به زندگی میتواند منافع روانشن

پستان داشته باشد وهمچنین مؤلفه شادي را که بر سالمت جسمی آنها تأثیر عمده اي دارد در آنان افزایش دهد و نیز از 
این طریق میزان افسردگی و اضطراب را کاهش دهد.همچنین یافته ها نشان داد بین میزان امید با درد و خستگی 

 .رتباط منفی وبا عزت نفس ،امیدواري خانواده هاي آنان و کیفیت زندگی آنها رابطه مثبت وجود داردبیماران ا
: امید یک مکانیسم سازگاري بسیار مهم است که نه تنها بر دفاع فیزیولوژیک بدن مؤثر است بلکه از نتیجه گیري

ط به تشخیص و درمان سرطان پستان نظر روحی به تحمل بحران در فرد و کاهش عالئم افسردگی و اضطراب مربو
 .کمک کرده و سبب تطابق مؤثر و سازگاري بهتر فرد خواهد شد
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