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مقدمه :سرطان یکی از معضالت اساسی سالمت در ایران و جهان است و با توجه به موقعیت این بیماری ،تعداد زیادی از بیماران
سرطانی نیازمندمراقبت های حمایتی وتسکینی هستند .هدف از انجام این مطالعه ،ارزیابی کیفیت زندگی مبتالیان به سرطان پستان
مراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش پس از دریافت مراقبت تسکینی و حمایتی بود.
روش کار :مطالعه حاضر از نوع توصیفی -مقطعی میباشد .جامعه پژوهش شامل کلیه بیماران مبتال به سرطان پستان دارای متاستاز
عالمتی بودند که جهت دریافت خدمات حمایتی و تسکینی به یکی از کلینیکهای تغذیه ،درد ،درمان معنوی ،جراحی ،طب مکمل،
ترمیم زخم ،روان پزشکی ،مشاوره روان و توانبخشی بیمارستان شهدای تجریش در بازه زمانی ابتدای مهر ماه سال  12تا ابتدای مهر
ماه سال  13مراجعه کرده بودند را تشکیل میداد .حجم نمونه در این مطالعه بر اساس فرمول  955نفر محاسبه گردید که از طریق
نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .جهت جمع آوری دادهها از پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی استفاده گردید .دادهها با استفاده
از نسخه  91نرم افزار  SPSSو آزمونهای آماری توصیفی (فراوانی مطلق و نسبی ،میانگین و انحراف معیار و استنباطی (کای اسکوار)
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرقتند.
یافتهها :یافتههای مطالعه نشان داد  39درصد مبتالیان به کانسر پستان دریافت کننده مراقبت تسکینی و حمایتی دارای کیفیت
زندگی مطلوب 91 ،درصد دارای کیفیت زندگی نسبتاً مطلوب و  59درصد دارای کیفیت زندگی نامطلوب بودند .همچنین  41درصد
آزمودنیها در عملکرد احساسی (هیجانی) 42 ،درصد در عملکرد جسمانی 31 ،درصد در عملکرد شناختی 35 ،درصد در عملکرد
اجتماعی و  21درصد در عملکرد ایفای نقش دارای وضعیت نامطلوبی بودند.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج مطالعه خدمات تسکینی و حمایتی تأثیر معناداری در ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان
پستان ندارد .اما در برخی ابعاد آن مثل حیطههای عملکردی ایفای نقش ،شناختی و اجتماعی وهمچنین کاهش برخی نشانهها و عالیم
بیماری از جمله تهوع ،استفراغ و یبوست میتوانند مؤثر واقع شود.
کلیدواژهها :مراقبت تسکینی و حمایتی ،کیفیت زندگی ،سرطان پستان
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.
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مقدمه
تهدید کننده حیات روبروشده اند ،از طریق پیشگیری ،تسکین درد و
رنج ،تشخیص زودرس ،ارزیابی کامل و درمان درد و سایر مشکالت
جسمی ،روحی و روانی ارتقاء میدهد ( .)95با توجه به این تعریف،
پیامدهای حاصل از درمان تسکینی و حمایتی میتواند از طریق سنجش
سطح کیفیت زندگی بیماران ،مورد ارزیابی قرار گیرد (.)99
از سویی دیگر سازمان اروپایی مراقبت تسکینی European
) )Association of Palliative Care: EAPCبر این جنبه از
مراقبتهای حمایتی متمرکز شده است که ضمن تأیید و تصدیق حق
حیات بیماران ،به مرگ به عنوان یک فرایند نرمال از زندگی مینگرد
به طوریکه نه به استقبال آن میشتابد و نه آن را به تعویق میاندازد
بلکه به دنبال راهکارهایی است که به واسطه آن بتوان بهترین سطح
کیفیت زندگی ممکن را تا زمان مرگ برای این بیماران فراهم نمود
( .)92با توجه به نکات مشترک در این دو تعریف ،اهداف اولیه مراقبت
تسکینی و حمایتی ارتقاء یا حفظ کیفیت زندگی بیماران در مراحل
پیشرفته سرطان و تسکین نشانهها و تظاهرات بیماری تا باالترین سطح
ممکن میباشد  .از آنجا که بیماری سرطان ،صرفاً یک رویداد با پایانی
معین نیست و در واقع یک موقعیت دایمی مبهم است که تاثیرات
دیررس و تاخیری ناشی از درمان و بیماری را ایجاد میکند (،)93
کیفیت زندگی این بیماران به عنوان شاخص مهم مطلوبیت در نظر
گرفته شده است ( )94که خود ،مفهومی چند بعدی است که ادراکات
فرد را در هر دو جنبه مثبت و منفی حداقل در چهار بعد جسمی ،روانی،
اجتماعی و عملکرد شناختی دربر میگیرد ( .)95بنابراین به درمانهای
حمایتی و تسکینی به عنوان جزئی از مراقبت جامع که انتظار میرود
موجب ارتقای سطح کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان در مراحل
نهایی بیماری گردد ،مورد توجه قرار گرفته است که طیف وسیعی از
کنترل درد ،کاهش تظاهرات و نشانگان بیماری ،بازتوانی ،مشاوره ،تفریح
درمانی ،گروه درمانی ،موسیقی درمانی و  ...را در بر میگیرد .از سویی
دیگر از آنجا که هزینههای مرتبط با این بیماری با توجه به روند رو به
رشد آن آنقدر زیاد است که ممکن است جنبه مراقبتی مورد غفلت
قرارگیرد ،ضروری است الاقل بخشی از هزینهها جهت مراقبتهای
حمایتی و تسکینی در سرطان سرمایه گذاری شود و لذا مانند هر پروژه
اقتصادی دیگر انجام مطالعه به منظور بررسی پیامدهای حاصله و میزان
اثربخشی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است (.)91
اگر چه مطالعات بالینی مختلفی به منظور سنجش و ارزشیابی تأثیر
برنامههای تسکینی و حمایتی طراحی و اجرا شده است ،ولی اکثر آنها
نتوانستهاند شواهدی دال بر ارتقای کیفیت زندگی بیمارانی که تحت
این نوع مراقبتها بودهاند را نشان دهند ( )91-90البته دالیل زیادی
در توجیه این موضوع بیان شده است که از جمله میتوان به ناهمگون
بودن گروههایی که تحت مطالعه قرار گرفتهاند ،کوچک بودن حجم
نمونهها و تنوع تظاهرات بالینی مشاهده شده در این افراد و نیز وخیم
شدن تدریجی حال این بیماران قبل از مرگ که امری بدیهی است
اشاره نمود ( .)25در همین رابطه نتایج مطالعاتی که به طور اختصاصی
بر روی تأثیر مشاوره بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی مشرف به مرگ
انجام شده است بیانگر افزایش آگاهی ،فعالیت و اعتماد به نفس و کاهش
نگرانیهای بیمار بوده و از این طریق تأثیر مثبتی بر ارتقای کیفیت

سرطان یکی از علل عمده اختالالت ،مرگ و میر و ناتوانی در سراسر
جهان است و فراوانی آن نیز روز به روز افزایش مییابد ،لذا بدیهی است
که حجم عمدهای از تالشهای نظامهای مراقبتی و منابع نظام سالمت
را به خود اختصاص دهد ( .)9شایان ذکر است که این بیماری در کشور
ما نیز دارای چهارمین رتبه بار بیماری در میان سایر بیماریها است
( .)2در نگاهی جزیی تر ،در میان انواع سرطانها ،سرطان پستان،
رایجترین نوع بدخیمی در میان زنان در کشورهای توسعه یافته محسوب
میگردد ( .)3به طوری که  32درصد موارد سرطان در زنان را تشکیل
داده و مسئول  91درصد از موارد مرگ و میر ناشی از سرطان در این
گروه میباشد ( )4که نشانگر این است که عالوه بر شیوع و بروز باالی
آن ،عمدهترین سرطان کشنده در بین زنان نیز محسوب میشود (.)5
طبق گزارش  Globocanدر سال  ،2592سرطان پستان دومین
سرطان شایع در جهان و شایعترین سرطان در زنان در دنیا محسوب
میگردد ،به طوری که در همان سال  9/10میلیون مورد جدید سرطان
پستان تشخیص داده شده که این رقم 25 ،درصد کل موارد سرطانهای
زنان را شامل میشود.
طبق آمار در ایران نیز سرطان پستان در میان انواع سرطانها بعد از
سرطان پوست حائز رتبه دوم میباشد .آخرین آمار در دسترس در این
رابطه به سال  9311مربوط است که بر طبق گزارش ثبت سرطان در
همین سال ،تعداد  0512مورد سرطان پستان در زنان ایرانی شناسایی
شد که در محدوده سنی  55-55سال قرار داشتند .شیوع این بیماری
حدود  925نفر در هر صد هزار نفر بوده و میزان بقای  5ساله آن 15
تا  03درصد گزارش شده است ( .)1به عالوه ،امروزه از هر نه زن ،یک
نفر به سرطان پستان مبتال میشود ( .)0در ایران نیز این آمار به آمار
جهانی شباهتهایی دارد به طوریکه هر ساله هفت هزار زن در کشور
به سرطان پستان مبتال میشوند ( .)1به عالوه سرطان پستان ،به عنوان
اولین سرطان در زنان ایرانی ،منجر به از دست رفتن  5/59سال به ازای
هر  9555نفر جمعیت شده و بار بیماری ناشی از آن  1درصد از
سالهای عمر از دست رفته به علت انواع سرطانها در کشور را به خود
اختصاص میدهد  .در بعد ناتوانی نیز ،سرطان پستان ،ششمین میزان
سالهای از دست رفته به علت مرگ زودرس یا ناتوانی به ازای 9555
نفر ( )Disability adjusted life years :Daly/1000در زنان
ایرانی میباشد (.)1
مراقبتهای حمایتی و تسکینی در مبتالیان به سرطان اهمیت بسیار
زیادی دارد به طوری که این مراقبتها یکی از مراقبتهای رایج کنترل
سرطان در هر کشور محسوب میشوند و بدون وجود آنها ،دستیابی
به مراقبت جامع از بیمار مقدور نخواهد بود .در همین رابطه ذکر این
نکته ضروری است که آنچه برای بیمار و خانوادهاش در کنار درمان
معمول سرطان مانند شیمی درمانی اهمیت دارد تنها افزایش کمیت
زندگی نیست بلکه مهم آن است بیمار با هر میزان طول عمر ،دارای
کیفیت زندگی مناسبی هم باشد که در این راستا مراقبتهای حمایتی
و تسکینی تضمین کننده آن بخش از مراقبتها است که به بیمارکمک
میکند تا کیفیت زندگی بهتری داشته باشد ( .)95تعریف سازمان
بهداشت جهانی از مراقبت تسکینی و حمایتی عبارت است از رویکردی
که کیفیت زندگی بیماران و خانواده آنها را که در واقع با نوعی مشکل
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 )EORTC-QLQ-C30استفاده گردیدکه مناسبترین ابزار جهت
سنجش کیفیت زندگی بیمارانی سرطانی معرفی شده است .این
پرسشنامه متشکل از  35سئوال است که کیفیت زندگی را در  5حیطه
عملکردی (عملکرد جسمانی ،ایفای نقش ،احساسی ،شناختی و
اجتماعی) و  1حیطه عالئم (خستگی ،درد ،تهوع و استفراغ ،تنگی نفس،
اسهال ،یبوست ،کاهش خواب ،کاهش اشتها و مشکالت اقتصادی ناشی
از ابتالء به بیماری) و یک حیطه کلی کیفیت زندگی اندازه گیری
میکند .نمره هر حیطه در گستردهای از صفر تا  955تعیین میشود.
در حیطه عملکردی و حیطه کلی کیفیت زندگی نمره باالتر نشانگر
وضعیت بهتر فرد و یا کیفیت زندگی بهتر است ،در حالی که در حیطه
عالئم نمره باالتر بر بیشتر بودن آن عالمت یا مشکل داللت دارد (.)35
همچنین در طبقه بندی دیگری کسب میانگین نمره باالتر از  05درصد
در هر یک از حیطههای عملکردی بیانگر کیفیت مطلوب 55-05 ،درصد
بیانگر کیفیت نسبتاً مطلوب و کمتر از  55درصد بیانگر کیفیت نامطلوب
میباشد .این پرسشنامه از تعداد سؤاالت کمی تشکیل شده است به
طوری که حتی بیمارانی که از توانایی جسمی کمی برخوردار بودند
بتوانند به راحتی به سؤاالت پاسخ دهند ( .)20همچنین این پرسشنامه
در اکثر کشورهای دنیا مورد تأیید قرار گرفته به عنوان مثال مطالعاتی
که در اسپانیا و آمریکا صورت گرفته روایی و پایایی آن را به زبان اصلی
در  92گروه قومی ،فرهنگی ،مناسب تشخیص داده است ( .)20نسخه
فارسی این پرسشنامه را انجمن اروپایی تحقیقات و درمان سرطان
European Organization for Research and Treatment
of Cancerبه عنوان ابزاری روا و پایا تأیید کرده است .در ایران نیز
منتظری و همکاران ،این ابزار را جهت اندازه گیری کیفیت زندگی
بیماران سرطانی مناسب تشخیص دادهاند (.)35
بعد از کسب مجوز از کمیته اخالق معاونت پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی و ارائه آن به ریاست بیمارستان شهدای تجریش
آزمودنیها با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند سپس
هدف از انجام پژوهش برای شرکت کنندگان در پژوهش تشریح گردید
و اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه بوده و فقط برای انجام پژوهش
از آن استفاده خواهد شد و نتایج پژوهش به صورت کلی منتشر خواهد
شد .از شرکت کننگان در پژوهش رضایت نامه کتبی اخذ گردید .سپس
پرسشنامهها را در اختیار آزمودنیها قرار داد تا با استفاده از روش
خودگزارش دهی آن را تکمیل نمایند .دادههای با استفاده از نسخه 91
نرم افزار  SPSSو آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار ،دامنه
تغییرات) و استنباطی کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .در این
مطالعه سطح معناداری  5/55در نظر گرفته شد.

زندگی فرد داشته است ( )22 ,29هر چند در مقابل ،شواهدی دیگری
نیز وجود دارد که مبین آن است که برنامههای مشاوره تاثیری در
کیفیت زندگی مبتالیان به سرطان ندارد ( .)23نتایج مطالعهای بر روی
بیماران مبتال به سرطانهای دستگاه گوارش که تحت درمان با
مراقبتهای تسکینی و حمایتی بودند نشان داد که در بعد سالمت
عمومی ،برخی از نشانگانها و عالیم بیماری مانند تهوع و استفراغ،
کاهش اشتها ،درد و یبوست بعد از دریافت مراقبت تسکینی به طور
معنی داری بهبود یافته است اگر چه سایر شواهد در این مطالعه حاکی
از آن است که میانگین نمرات آزمودنیها قبل و بعد از دریافت مراقبت
تسکینی با یکدیگر مشابه بود ( . )21-24این در حالی است که نتایج
مطالعه  )20( Homsو  )21( Hooftنشان داد که هیچ تغییر معنی
داری در وضعیت سالمت عمومی و کیفیت زندگی بیماران قبل و بعد
از دریافت درمان مراقبتی و تسکینی حاصل نشده است .هدف اولیه
مراقبتهای بهداشتی درمانی بهبود کیفیت زندگی در بیماران سرطانی
میباشد و تیم درمانی باید تالش کنند تا از طریق انجام اقداماتی مانند
مراقبت تسکینی شرایطی را فراهم نمایند تا این بیماران بتوانند از
حداکثر ظرفیت و تواناییهای خود استفاده نموده و با توجه به شرایطی
که دارند کیفیت زندگی خود را ارتقا دهند .به همین منظور مطالعه
حاضر با هدف تعیین کیفیت زندگی مبتالیان به سرطان دریافت کننده
خدمات حمایتی و تسکینی اجرا گردید.

روش مطالعه
مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصیفی مقطعی میباشد .جامعه مورد
مطالعه شامل کلیه بیماران مبتال به سرطان پستانی بودند که دارای
وضعیت متاستاز عالمتی بوده و جهت دریافت مراقبت تسکینی و
حمایتی ارائه شده در یکی از کلینیکهای تغذیه ،درد ،درمان معنوی،
جراحی ،طب مکمل ،ترمیم زخم ،روان پزشکی ،مشاوره روان و
توانبخشی بیمارستان مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان شهدای
تجریش در بازه زمانی ابتدای مهر ماه سال  12تا ابتدای مهر ماه سال
 13مراجعه نموده بودند.
2
2
2
𝛼
حجم نمونه بر اساس فرمول 𝑑 𝑁 = 𝑍 (1 − ⁄2)𝑆 /و
احتساب  95درصد ریزش  955نفر محاسبه گردید .در این فرمول
ضریب اطمینان  15درصد و  Z = 9/11در نظر گرفته شد .انحراف از
معیار متغیر کیفیت زندگی با توجه به مطالعه مشابه  95در نظر گرفته
شد ( .)21نمونهها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب
شدند .معیارهای ورود به مطالعه شامل تشخیص کانسر پستان ،دریافت
خدمات جراحی ،شیمی درمانی و رادیو تراپی ،مراجعه جهت دریافت
مراقبت تسکینی و حمایتی در مرکز سرطان بیمارستان شهدای
تجریش ،عدم ابتالء به انواع دیگری از سرطانها بودند و بیمارانی که به
طور موقت یا فقط برای یکبار برای دریافت مراقبت تسکینی به این
مرکز مراجعه داشتند از مطالعه کنار گذاشته شدند .اطالعات با استفاده
از پرسشنامه دو قسمتی جمع آوری گردید .بخش اول پرسشنامه شامل
اطالعات دموگرافیک بودند که از آزمودنیها سئواالتی در خصوص سن،
جنس ،وضعیت تأهل ،شغل و تحصیالت پرسش میگردید .برای
سنجش کیفیت زندگی بیماران سرطانی از پرسشنامه استاندارد کیفیت
زندگی سازمان اروپایی تحقیقات و درمان سرطان ( European
Organization for Research and Treatment of Cancer-

یافتهها
یافتههای پژوهش نشان داد که بیشترین نمونهها ( 33درصد) در گروه
سنی  59-15سال قرار داشتند و فقط  1درصد از آنها زیر  35سال
سن داشتند .زنها بیشترین تعداد نمونهها ( 11درصد) را تشکیل
میدادند و بقیه مرد بودند .از نظر تحصیالت درصد بیشتری از نمونهها
دارای سواد راهنمایی بودند ( 30درصد) و تعداد کمتری از آنها دارای
تحصیالت دیپلم و باالتر بودند ( 1درصد) 50 .درصد نمونهها متأهل و
بقیه مجرد ( 43درصد) بودند .از نظر وضعیت اشتغال  30درصد شاغل
و  20درصد خانه دار و  31درصد بیکار بودند .جهت بررسی ارتباط

29

نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری ،دوره  ،9شماره  ،2زمستان 5931

هیچ ارتباط معنادار آماری مشاهده نشد (جدول .)9

متغیرهای جمعیت شناختی (سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،تحصیالت،
شغل) و کیفیت زندگی نمونهها از آزمون آماری کادو استفاده شدکه

جدول  :1اطالعات دموگرافیکی مبتالیان به سرطان پستان دریافت کننده خدمات حمایتی و تسکینی
طبقه بندی متغیرها

آزمون کای دو

(درصد) تعداد

P = 5/531

سن (سال)
25-35
35-45
45-55
55-15

(1 )1
(21 )21
(39 )39
(33)33
P = 5/021

جنس
زن
مرد

(11 )11
(39 )39

بی سواد
ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان و باالتر

(29 )29
(34 )34
(30 )30
(1 )1

P = 5/209

تحصیالت

P = 5/159

وضعیت تأهل
متأهل
مجرد

(50 )50
(43 )43
P = 5/401

شغل
شاغل
خانه دار
بیکار

(30 )30
(20 )20
(31 )31
که به ترتیب نزولی  41درصد آزمودنیها در عملکرد احساسی
(هیجانی) 42 ،درصد در عملکرد جسمانی 31 ،درصد در عملکرد
شناختی 35 ،درصد در عملکرد اجتماعی و  21درصد در عملکرد ایفای
نقش دارای وضعیت نامطلوبی میباشند (جدول .)2

عالوه بر این نتایج بیانگر آن بود که  39درصد مبتالیان به کانسر پستان
دریافت کننده مراقبت تسکینی در طی هفته گذشته دارای کیفیت
زندگی مطلوب 91 ،درصد دارای کیفیت زندگی نسبتاً مطلوب و 59
درصد دارای کیفیت زندگی نامطلوب بودند .همچنین نتایج مطالعه بر
حسب وضعیت نامطلوب در هر یک از حیطههای عملکردی نشان داد

جدول  :2وضعیت حیطههای مختلف عملکردی کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان دریافت کننده مراقبت تسکینی و حمایتی
عملکرد کیفیت زندگی

مطلوب

نسبتاً مطلوب

نامطلوب

عملکرد جسمانی

)20(20

)39(39

)42(42

عملکرد احساسی (هیجانی)

)25(25

)34(34

)41(41

عملکردایفای نقش

)30(30

)32(32

)21(21

عملکرد شناختی

)35(35

)21(21

)31(31

عملکرد اجتماعی

)41(30

)41(21

)35(35

اطالعات در جدول به صورت تعداد (درصد) بیان شده است.
 41/91 ± 24/91بوده است و پس از آن آزمودنیها به ترتیب نزولی از
وضعیت اقتصادی با میانگین و انحراف معیار  41/23 ± 22/90شکایت
داشتهاند  .همچنین کمترین میانگین و انحراف معیار مربوط احساس
یبوست در طی هفته گذشته  20/93 ± 92/40بوده است.

جدول  3میانگین و انحراف معیار سئواالت حیطه عالیم کیفیت زندگی
بیماران سرطانی دریافت کننده مراقبت تسکینی را به ترتیب نزولی
نشان میدهد .به طوری که بیشترین شکایت و عالئم آزمودنیها مربوط
به احساس بی اشتهایی طی هفته گذشته با میانگین و انحراف معیار
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جدول  :3میانگین و انحراف معیار عالیم کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان دریافت کننده مراقبت تسکینی به ترتیب نزولی
سؤال

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

1

احساس بی اشتهایی طی هفته گذشته

41/91

24/91

2

وضعیت اقتصادی

41/23

22/90

3

تنگی نفس طی هفته گذشته

40/21

20/90

4

مشکل خواب طی هفته گذشته

40/99

20/22

5

احساس تهوع طی هفته گذشته

41/21

91/12

6

نیازمند کمک بودن به هنگام غذا خوردن ,پوشیدن لباس ,حمام کردن و استفاده ازدستشویی

42/21

93/90

7

مشکل داشتن در پیاده رویهای کوتاه خارج از خانه

49/40

92/40

8

ایجاد خلل در انجام کارهای روزمره بدلیل درد

49/21

29/40

9

احساس ضعف طی هفته گذشته

45/19

91/01

11

احساس افسردگی

45/00

29/40

11

درد طی هفته گذشته

31/30

91/14

12

در رختخواب ماندن در طول روز /بطور ثابت در جایی نشستن

30/23

91/02

13

احساس تنش یا فشار عصبی

33/20

91/14

14

احساس خستگی طی هفته گذشته

32/09

93/19

15

احساس یبوست طی هفته گذشته

20/93

92/40

بحث
همچنین بر اساس یافتههای مطالعه حاضر بیشتر آزمودنیها در زمینه
عملکرد جسمانی و احساسی دارای کیفیت نامطلوب بودند .نتایج این
مطالعه با نتیجه مطالعه  Fayersو  Haysتحت عنوان روشها و
عملیات ارزیابی کیفیت زندگی بر اساس آزمایشات بالینی هم راستا
میباشد ( )91و این در حالی است که تقریباً نیمی از آزمودنیها در
حیطههای عملکردی ایفای نقش ،شناختی و اجتماعی دارای کیفیت
مطلوبی بودند که پژوهشگر معتقد است که استفاده از خدمات مراقبت
تسکینی و حمایتی و تداوم شرکت درکالس های آموزشی مربوط به
این خدمات ممکن است باعث بهبود کیفیت این عملکردها شده باشد.
نتایج بیانگر آن بود که بیشترین شکایت و عالئم بیماری آزمودنیها
مربوط به احساس بی اشتهایی و وضعیت اقتصادی آنها بوده است.
عالوه بر این مشکل تنگی نفس و مشکل خواب نیز از شایعترین شکایات
آزمودنیهای مورد پژوهش بود .نتایج این مطالعه با یافتههای مطالعه
 Molenaarمغایرت داشت به طوری که نتایج مطالعه آنها نشان داد
که بیماران پس از دریافت مراقبت تسکینی درد کمتری داشته و
اشتهایشان افزایش یافته بود (.)24
عالوه بر این نتایج نشان داد که کمترین مشکل آزمودنیهای مطالعه
حاضر مربوط احساس یبوست بوده است که این نتایج با یافتههای
مطالعه  Molenaarکه بر روی بیماران مبتال به سرطانهای دستگاه
گوارش انجام شد هم راستا میباشد و آنها نیز نشان دادند که
مراقبتهای تسکینی باعث کاهش ابتال به تهوع و یبوست در آزمودنیها
میگردد ( .)24بر اساس مطالعه حاضر مراقبتهای تسکینی و حمایتی
در ارتقا و بهبود عملکرد بیماران مبتال به سرطان و یا کاهش تظاهرات
و نشانگان بیماری مؤثر نبوده است .پژوهشگر معتقد است که ممکن
است یکی از دالیل عدم ارتقاء کیفیت زندگی و وضعیت سالمت بیماران

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که  59درصد آزمودنیهای مبتال به
سرطان پستان دریافت کننده مراقبت تسکینی و حمایتی دارای کیفیت
زندگی نامطلوبی میباشند .نتیجه مطالعه حاضر نشان داد که بیشترین
آزمودنیهای مبتال به سرطان پستان دریافت کننده مراقبت تسکینی و
حمایتی دارای کیفیت زندگی نامطلوبی می باشندکه با نتایج پژوهش
 Stromgrenو همکارانش تحت عنوان "مطالعه طولی مراقبت
حمایتی :ارزیابی پیامد توسط بیمار و تأثیر فرسایشی سرطان" سال
 2555هم خوانی دارد و در این مطالعه نیز سطح کیفیت زندگی بیماران
سرطانی در نتیجه مراقبتهای حمایتی و تسکینی بهبود معناداری
نیافته است ( .)29درحالی که نتایج مطالعه  Molenaarو اسفندیاری
دوالبی نشان داده است که مراقبتهای تسکینی و حمایتی در بیماران
سرطانی دریافت کننده این نوع خدمات منجر به بهبود و ارتقای کیفیت
زندگی آنها و نیز وضعیت کلی سالمت بیماران گردیده است (-24
 .)32البته شاید بتوان گفت که دلیل تناقض در یافتهها با عواملی مثل
طول مدت بیماری سرطان ،طول مدت دریافت خدمات تسکنیی و
حکایتی و همچمین تنوع و کیفیت این خدمات ارتباط دارد (.)39-29
نتایج پژوهش حاضر همچنین با نتیجه دو پژوهش دیگر که توسط
 )20( Homsو  )21( Hooftانجام پذیرفت هم راستا میباشد .در این
مطالعات نیز هیچ تغییر معنی داری در وضعیت سالمت عمومی و
کیفیت زندگی بیماران قبل و بعد از دریافت درمان مراقبتی و تسکینی
حاصل نشده بود .مراقبت تسکینی و حمایتی رویکردی است که کیفیت
زندگی بیماران و خانواده آنها را که در واقع با نوعی مشکل تهدید
کننده حیات روبروشدهاند را از طریق پیشگیری ،تسکین درد و رنج،
تشخیص زودرس ،ارزیابی کامل و درمان درد و سایر مشکالت جسمی،
روحی و روانی ارتقاء میدهد (.)39
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سرطانی در مطالعه حاضر کوچک بودن حجم نمونه و محدود کردن آن
به بیماران مبتال به سرطان پستان باشد و یا سایر متغیرهای مخدوش
 از محدودیتهای.کنندهای باشد که از اختیار پژوهشگر خارج بود
مطالعه حاضر عدم امکان مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتال به
سرطان پستان دریافت کننده مراقبت تسکینی با قبل از دریافت این
خدمات و نیز عدم کنترل متغیرهای مخدوش کننده بود که پیشنهاد
میگردد که در مطالعات بعدی از کارآزمایی های بالینی جهت بررسی
تأثیر مراقبتهای تسکینی و حمایتی بر کیفیت زندگی مبتالیان به انواع
.سرطانها استفاده گردد

نتیجه گیری
مراقبتهای تسکینی و حمایتی تأثیر معناداری در ارتقای کیفیت
 اما در برخی ابعاد آن،زندگی بیماران مبتال به سرطان پستان ندارند
 شناختی و اجتماعی و یا کاهش،مثل حیطههای عملکردی ایفای نقش
برخی نشانهها و عالیم بیماری از جمله تهوع و استفراغ و یبوست
.میتوانند مؤثر واقع شوند
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Abstract
Introduction: Cancer is one of the major health issues in Iran and the world. Due to the nature of
the disease, many cancer patients need palliative care. The aim of this study was to evaluate the
quality of life of breast cancer patients referred to Shohada hospital after receiving palliative and
support care.
Methods: This study had a cross-sectional design. The study population included all patients with
metastatic breast cancer, who were receiving palliative and support care involving nutrition, pain,
spiritual therapy, surgery, complementary medicine, wound care, psychiatric, psychological
counseling and rehabilitation at Shohada hospital during the period from the beginning of September
2013 to the beginning of September 2014.
Results: The findings showed that 31% of breast cancer patients, who received palliative and
support care, had good quality of life, 18% had relatively good quality of life and 51% had poor
quality of life. Also, 46% of participants in emotional function, 42% in physical function, 36% in
cognitive function, 35% in social functioning and 29% in role functioning had unfavorable status.
Conclusions: According to the results, palliative and supportive care had no significant effect for
improving the quality of life in patients with breast cancer. However, in some areas of functional
aspects of quality of life such as role function, cognitive function and social function, there was a
reduction in some signs and symptoms such as nausea, vomiting and constipation.
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