
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


٢٢٩ 
 

  

  

  

  

  

  

N1-02 
  توانبخشی  و تاثیر آن بر کیفیت زندگی بعد از جراحی در سرطان پستان عنوان: 

  شیوا صالحی نویسندگان:
  شیوا صالحی  نویسنده مسئول:

  گروه داخلی و جراحی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد پزشکی تهران -  دانشکده پرستاري وماماییوابستگی سازمانی:  
  salehi.shiva@yahoo.com ایمیل:   
 

% به عنوان شایعترین سرطان در میان  زنان است ومیزان بروز آن در ایران 2سرطان پستان با رشد ساالنه ي  مقدمه:
همچنان در رتبه ي اول قرار دارد که  بر جنبه هاي مختلف  کیفیت زندگی موثر بوده و هدف  از توانبخشی کاهش 

  و کیفیت زندگی  بیماران تاثیر دارد . مشکالت و بهبود عملکرد افراد است  که بر سطح سالمت
این مطالعه با بررسی تحقیقاتی که در زمینه ي توانبخشی و نقش آن در کیفیت زندگی بیماران انجام شده است  روش:

سعی دارد اهمیت توانبخشی بعد از جراحی پستان در سرطان  را مطالعه نماید بدین منظور با جستجو در سایت هاي 
 مقاله در این پزوهش مورد استفاده قرار گرفت . 25ت متعددي در این زمینه یافت شد که حدود معتبر علمی مقاال

جراحی یا سایر تغییرات در طول زندگی توانایی زنان را در انجام فعالیت هاي مرور تحقیقات  نشان داد یافته ها:
ن مرگ و میر در این سرطان کاهش پیدا کرده اما این معمول محدود و با تصویر زندگی از خود تداخل دارد اگر چه میزا

بیماري بر سیکل روانی و جسمانی بیمار تاثیرمنفی دارد و جنبه هاي کیفیت زندگی در سال اول بعد از جراحی در بیماران 
  بدتر می شود .
و را براي رسیدن به : توانبخشی شاخه اي از پزشکی است و به عنوان یک فرایند پویا و سالمت نگر مددج نتیجه گیري

باالترین سطح عملکرد جسمی , روانی, اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی کمک کرده و یک مداخله غیر تهاجمی و موثر و 
  کم هزینه جهت کاهش عوازض جراحی می باشد.

جب افزایش برنامه هاي توانبخشی شامل : برنامه هاي آموزشی , روش هاي سازگاري ,مشاوره و فیزیوتراپی بوده که مو
کیفیت  زندگی,کاهش درد و  خطر آسیب و برگشت به فعالیت هاي روزمره زندگی وکنترل وزن می شود توانبخشی می 

  تواند به عنوان یک روش موثر در درمان توصیه شود.
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