
 

 

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


 
 
 

061 
 

 کیفیت زندگی مراقبین بیماران مبتال به سرطان

.الهه شیرزادپور3.سحر قزلباش 2سیما قزلباش )نویسنده مسئول(   

 

 کارشناس ارشد پرستاری -. سیما قزلباش مربی1

 کارشناس پرستاری -. سحر قزلباش پرستار2

 الهه شیرزادپور .3

 

ان با بیماری های تشخیص سرطان نه تنها بر بیمار بلکه بر مراقبین آنها نیز تأثیر قابل توجهی دارد. مراقبین خانواده در خط نخست ارائه مراقبت به بیمار مقدمه و هدف:

 د شانس بهبود بیماران را بکاهد. مزمن نظیر سرطان قرار دارند. بارمراقبتی ارتباط معکوس با کیفیت زندگی نشان می دهد. کیفیت زندگی پایین مراقبین می توان

استفاده « science direct ،pubmed scopus ،google scholar»این مطالعه یک مرور جامع است که با جستجوی وسیع در پایگاههای اطالعاتی  روش اجرا:

 انجام شد..« سرطان، کیفیت زندگی، مراقبین خانواده و بار مراقبین»از کلیدواژه های 

ان سرطان معموال بر اساس یافته های حاصل از مطالعات متعدد مراقبین مبتالیان به سرطان کیفیت زندگی متوسط و پایین را گزارش کرده اند. مراقبین مبتالی یافته ها:

از مسئولیت مراقبت از بیمار مبتال به متأثر از استرسورهای روانشناختی، اجتماعی و فیزیکی بوده رفتارهایی نظیر کاهش استراحت و ورزش و نادیده انگاری خود ناشی 

 سرطان، می تواند بر وضعیت سالمت آنها اثر گذاشته و از کیفیت زندگی آنها بکاهد.

تشخیص بیماری سرطان عالوه بر اثر بر کیفیت زندگی فرد مبتال، متقابال کیفیت زندگی مراقبین وی را نیز متأثر خواهد ساخت. طبق نتایج  بحث و نتیجه گیری:

نابر آنچه شرح داده شد باید العات کیفیت زندگی بهتر مراقبین مرتبط با وضعیت سالمت روان بهتر مراقبین و بهبود فیزیکی مبتالیان به سرطان تحت مراقبت آنها بود. بمط

تا با ارتقاء کیفیت زندگی مراقبین، تواما به بهبود بیشترین تمرکز بر ارائه حمایت های اجتماعی، اخالقی و منابع آموزشی جهت ارتقاء کیفیت زندگی مراقبین واقع شود 

 کیفیت زندگی مبتالیان به سرطان دست یابیم.

 سرطان، کیفیت زندگی، مراقبین خانواده و بار مراقبین کلمات کلیدی:
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