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زنان مبتال جهت ارتقاء کیفیت زندگی  تاران در رابطه با موانع ایفاي نقش مشاوره ايبررسی دیدگاه پرس عنوان: 

  به سرطان پستان
  ، وجیهه آتشی، زینب علیمرادي، مرضیه خاتونیفاطمه سمیعی سیبنینویسندگان:

  فاطمه سمیعی سیبنی نویسنده مسئول:
  مامایی انشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاريد وابستگی سازمانی: 
  samiei.modares@yahoo.com   :ایمیل 

 
می تواند منجر به کاهش کیفیت زندگی زنان و خانواده آنها شود. سطوح پایین سرطان پستان و درمانهاي مربوطه   مقدمه:

تانها از آنجایی که در کلینیک ها و بیمارس کیفیت زندگی آنها ناشی از سطوح پایین آموزشی بیمار و خانواده می باشد و
می توانند نقش موثري در بهبود وضعیت بیمار و هستند ، با زنان مبتال به سرطان و خانواده آنها  در تماس بیشتري پرستاران

 .رل وضعیت سالمتی شان داشته باشندخانواده و افزایش دانش و آگاهی آنها جهت مشارکت در تصمیم گیري درمانی و کنت
ستاران شاغل در بررسی دیدگاه پرآمادگی الزم را جهت ایفاي این نقش را ندارند. لذا علی رغم این موضوع اکثر پرستاران 

در رابطه با موانع ایفاي نقش مشاوره اي  در راستاي ارتقاء سالمت زنان مبتال به سرطان تحت شیمی  بخش هاي انکولوژي
  می باشد.  مهم درمانی

ش پرستار در ارتقاء کیفیت زندگی زنان مبتال به ه در رابطه با نقتشر شدمطالعه  حاضر،حاصل مرور مطالعات من: روش کار 
  ، در پایگاههاي اطالعات علمی و مجالت مربوطه می باشد.سرطان پستان در دوران حاملگی

در خانواده کلیدي و با اهمیت می باشد، ابتال به سرطان می تواند چالشهایی را در رابطه با  زنان از آنجاییکه نقش : بحث
از طرفی نیز در کلینیک ها و بیمارستانها پرستاران بیشتر با  .ري و درمان و عوارض مربوطه در خانه و اجتماع به وجود آوردبیما

کی از ی .بیماران و خانواده آنها در تماس می باشند می توانند نقش موثري در بهبود وضعیت بیمار و خانواده داشته باشند
نتایج و حمایت از آنها ، مشاوره می باشد. مبتال به سرطان پستان افزایش آگاهی زنان  مناسب ترین مداخالت پرستاري براي

مطالعات بیانگر این بوده اند که پرستاران و مدیران پرستاري و سایر اعضاي تیم درمانی، ضمن تایید این امر،به طیف وسیعی از 
که پرستاران نداشتن  حاصل از مطالعات مختلف نشان داده نتایجن وظیفه به بیمار اشاره کرده اند. مشکالت در راه ایفاي ای

وقت کافی جهت انجام مشاوره، دسترسی ناکافی به منابع علمی به روز در زمینه سرطان و شیمی درمانی، باال بودن استرس 
نقش مشاوره اي در ایفاي شغلی در بخشهاي شیمی درمانی، کمبود امکانات جهت مشاوره با بیماران را به عنوان موانع عمده 

 خود بیان کرده اند.
و نگرش  تحت تاثیر درك زنان مبتال به سرطان تحت شیمی درمانی مشاوره باتعهد پرستاران نسبت به انجام نتیجه گیري: 

 با در نظر گرفتن مهارت پرستار در مشاوره با بیمار و خانواده آموزشی واز نظر  پرستاران خودو آمادگی مشاوره ايآنها از نقش 
نقش بیمار و مسئولیت وي در خانواده و مشکالت و مسائل مربوط به فرایند بیماري و درمان و همچنین وجود محیط مناسب 
جهت انجام مشاوره می باشد که در این زمینه مدیران پرستاري نقش عمده اي در فراهم کردن شرایط مطلوب جهت ایفاي 

  اء کیفیت زندگی بیماران دارند.و ارتقنقش پرستاران شاغل در بخش هاي انکولوژي 
  مشاوره، پرستار، سرطان پستان، کیفیت زندگی واژه هاي کلیدي: 
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