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  اثرات روانشناختی سرطان پستان در مردان عنوان: 

  الدن فتاح مقدم ،صدیقه ملکی،نرجس خاتون خطیبی  نویسندگان:
  الدن فتاح مقدم  نویسنده مسئول:

  هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران  وابستگی سازمانی: 
  ladan_fatah@yahoo.com   :ایمیل 

ن پستان در مردان یک بیماري جدي است که نیازمند توجه بیشتر جامعه و سیستم بهداشتی می باشد.هرچند سرطا
% کل سرطانها را به خود اختصاص می دهد، اما این آمار در سالهاي اخیر افزایش یافته 1سرطان پستان در مردان 

  .است
مردان وجود ندارد.هرچند مدیریت و مراقبت از سرطان  متاسفانه دانش الزم درباره عوارض روانشناختی این بیماري در

پستان در مردان مشابه زنان اعالم می گردد، اما مردان با ابعاد خاصی از این بیماري دست به گریبان هستند.بسیاري از 
 مردم از شنیدن نام این بیماري در مردان شوکه میشوند. این شوك موجب ناراحتی و تغییر تصویر بدنی و احساس
داشتن انگ در بیمار می گردد. عقیده زندگی با یک بیماري که گاها مردم آن را بیماري زنانه می نامند،بسیار استرس زا 

 .بوده و موجب آسیب به هویت جنسیتی فرد و تصویر بدنی وي می شود
حتیهاي فرد بیفزاید. ترس از تغییر تصویر بدنی و اختالل عملکرد می تواندگاها منجر به مشکالت جنسی شده و بر نارا

 .%) این بیماران سطح باالیی از دیسترس را تجربه می نمایند23تقریبا یک چهارم این بیماران(
خطرات بالقوه دیسترس باال شامل استفاده از استراتژیهاي تطابقی اجتنابی،تصویر بدنی منفی،احساس ترس و ناامنی 

 .بیمار است درباره آینده و تحت الشعاع قرارگرفتن رفاه هیجانی
تحقیقات نشان داده اند که مردان کمتر درخواست کمک کرده و معموال استرس خود را افشا نمی کنند. از این رو، 
غربالگري تمامی مردان مبتال به سرطان پستان از نظر عالیم روانشناختی امري حیاتی است. ضمن آنکه حمایت 

  .رجاع بموقع این بیماران گرددهیجانی نیز امري خطیر می باشد و ممکن است باعث ا
متخصصان بهداشتی نقش کلیدي در ارائه اطالعات و حمایت از این مردان و ارجاع آنها به سیستمهاي حمایتی برعهده 

  .دارند
نویسندگان مقاله بر آنند تا ضمن بیان نیازهاي روانشناختی در این بیماران،مداخالت روانشناختی الزم را ارائه نمایند، تا 

 .ر جهت بهبود کیفیت زندگی این بیماران متخصصان بهداشتی درمانی را یاري رسانندد
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