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بررسی تاثير مراقبت معنوی بر ابعاد جسمی و روانی در بيماران مبتال به سرطان
مهدي فيروزي
كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشکي سمنان ،سمنان ،ايران

مقدمه:سرطان به عنوان يکي از عوامل اصلي مرگ و مير در جوامع امروزي شناخته شده وداروهاي متعددي جهت درمان اين بيماري معرفي
شده اند ولي هنوز اكثر سرطان هاي شايع قابل كنترل نبوده واين بيماري هزينه هاي زيادي به بيمار وجامعه تحميل مي كند .سرطان به عنوان
يکي از شايع ترين و پرعارضه ترين بيماري ها موجب وقوع تغييرات جسمي ورواني متفاوتي در فرد مي گردد .اين بيماران طيف گسترده اي از
عوارض مورد استفاده قرار مي گيرد كه يکي از راهکار ها استفاده از مراقبت هاي معنوي به عنوان بخشي از طب مکمل مي باشد  .هدف از
انجام پژوهش حاضر بررسي تاثير مراقبت معنوي بر ابعاد جسماني ورواني بيماري سرطان مي باشد
روش :اين مقاله با مروري بر متون وبررسي مقاالت انگليسي و فارسي كه در فاصله سال هاي  2010تا  2014در بانک هاي اطالعاتي معتبر
ايندكس شده ِ تهيه گرديده است.
يافته  :در قرن حاضر مراقبت هاي معنوي به عنوان يکي از شيوه هاي درماني ،مورد توجه كادر درماني قرار گرفته وبه منظور كاهش عوارض
جسمي و رواني بيماري هاي مختلفي از جمله سرطان استفاده مي شود  .در پژوهش هاي صورت گرفته در اين زمينه ،مراقبه تن آرامي و
موسيقي درماني به عنوان بخشي از مراقبت معنوي ،داراي تا ثير معني دار بر اضطراب ،استرس ،افسردگي ،سالمت رواني ت عاطفي وكيفيت
زندگي درافراد مبتال به سرطان نشان داده شده است
نتيجه گيري  :با جمع بندي كلي از مطالعات صورت گرفته ،اينگونه به نظر مي رسد كه مراقبت معنوي قادر است در بهبودي عوارض جسماني و
رواني ناش ي ازابتال به سرطان موثرواقع شود  ،با اين وجود به منظوردستيابي به نتايج دقيق تردراين زمينه ِ انجام مطالعات جامع تر  ،اجتناب ناپذير
به نظرمي رسد
كلمات كليدي :سرطان ِ طب مکمل مراقبت پرستاري
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