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 بیماران مبتال به سرطان پستان از نیازهای مراقبتی بیماران تبیین ادراک

 5، موسی سجادی 3، سیروس مومن زاده2،  فرح لطفی کاشانی3،  ، محمد اسماعیل اکبری 8، مریم رسولی0طاهره السادات خوش نظر

 

سرطان پستان تاثیر بسزایی بر کیفیت زندگی بیماران داشته و سبب  بروز عالیمی در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی بیماران  مقدمه :

مع می گردد. پژوهش فوق با هدف تبیین ادراک بیماران مبتال به سرطان پستان از نیازهای مراقبتی در زنان مراجعه کننده به مرکز تحقیقات جا

 جام گرفت.سرطان ان

زن مبتال به سرطان  6شامل شد. مشارکت کنندگان انجام محتوا تحلیل شیوه از بهره گیری با و کیفی رویکرد با مطالعه این روش بررسی: 

 از بعد گرفتند.  قرار ساختارمند نیمه و چهره به چهره مصاحبه های مورد و شدند مطالعه وارد هدفمند نمونه گیری روش به بودند که پستان

 مورد معنایی شباهت های ابتدا در گردید. استخراج طبقات و گرفتند قرار بازنگری مورد و شدند پیاده سازی مصاحبه ها ه ها، تمام داد گردآوری

 گرفتند. قرار طبقه یک در مرتبط زیرطبقات مجدد بازنگری در سپس و شدند مشخص زیرطبقات گرفت  و قرار بازنگری

  ( طبقه0سال بود. در طول تجزیه و تحلیل داده ها، دو مضمون اصلی پدیدار شد:  3/22( ± 6/ 22میانگین سنی شرکت کنندگان ) یافته ها:

جهت کاهش اضطراب و افسردگی پس از تشخیص  حمایتی رفتار با زیر طبقه اجتماعی-( طبقه نیاز روانی8نیازجسمی با زیرطبقه تسکین درد و 

 بیماری می باشد.

یافته های این مطالعه به تیم مراقبتی در جهت درک و شناخت بیشتر نیازهای مراقبتی بیماران مبتال به سرطان پستان و نیز  جه گیری:نتی 

 ارائه راهکار های موثر در جهت ارتقای سالمت آنان یاری می رساند.

 : سرطان پستان، تحلیل محتوا، نیاز مراقبتیکلمات کلیدی
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