Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 8:02 +0330 on Thursday November 15th 2018

Psycho-socio-economic Status of Cancer Patients
in Sari, Iran 2017
Ghasem Janbabaei1,
Mehran Zarghami2,
Akbar Hedayatizadeh-Omran3,
Reza Alizadeh-Navaei3,
Siavash Moradi3,
Behnoosh Yazdi Rad4,
Niloofar Shetaban5,
Najmeh Mohseni6
1

Associate Professor, Department of Hematology and Oncology, Gastrointestinal Cancer Research Center, Mazandaran University
of Medical Sciences, Sari, Iran
2 Professor, Department of Psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical
Sciences, Sari, Iran
3 Assistant Professor, Gastrointestinal Cancer Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
4 Bachelor of Instructional technology, Gastrointestinal Cancer Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
5 MSc in General Psychology, Gastrointestinal Cancer Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
6 MSc in Health Information Technology, Gastrointestinal Cancer Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences,
Sari, Iran
(Received June 9, 2018 ; Accepted August 31, 2018)

Abstract
Background and purpose: The impact of cancer on various aspects of life is definitely proven
in many studies. In this research, we aimed to study the psychological, social, and economic status of
patients with different types of cancer in Mazandaran province, Iran.
Materials and methods: This cross-sectional study was conducted in patients with cancer who
were admitted to Sari Imam Khomeini Hospital, 2017. Data was collected using a researcher-made form
that was designed to determine the frequency of the most important and the most common psychological,
social, and economic components. The form was completed by researchers, at the Cancer Research
Center, for 375 patients with cancer who were selected by convenience sampling.
Results: Psychologically, most of the patients accepted their disease at the time of diagnosis
(46.9%). Most of the participants mentioned the death of loved ones as the most important bitter incident
before the disease (41.6%). Children status was one of the main concerns among the patients (57.3%).
From the social point of view, the majority of patients reported optimum emotional relationship with their
spouse (75.4%). The results also showed that most of the patients were financially dependent on their
spouse (62.7%).
Conclusion: This study suggests that simultaneous attention to psychological, social, and
economic aspects of cancer patients can lead to significant outcomes.
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چكیده
سابقه و هدف :تاثیر سرطان بر جنبه های مختلف زندگی بر کسی پوشیده نیست .در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی
وضعیت روانی ،اجتماعی و اقتصادی بیماران مبتال به انواع سرطان در استان مازندران بپردازیم.
مواد و روشها :پژوهش حاضر مطالعهای مقطعی است کهه در سها  6931بهر روی بیمهاران مبهتال بهه سهرطان کهه در
بیمارستان امام خمینی ساری مورد پذیرش قرار گرفته انهد وهورگ گرفتهه اسهت .ابهرار گهردآوری اطالعهاگ ،فهرم مققه
ساختهای بود که جهت تعیین فراوانی مهمتهرین و شهایعتهرین مولفههههای روانهی ،اجتمهاعی و اقتصهادی طراحهی گردیهده
است.این فرم برای  973بیمار مبتال به انواع سرطان که با نمونهگیری به روش آسان انتخاب شده بودنهد توسهک کارشناسهان
مرکر تققیقاگ سرطان تکمیل شده است.
یافتهها :از جنبه روانشناختی اغلب بیماران در بدو تشخیص بیماری آن را میپذیرند ( 61/3درود) .اغلب بیمهاران مههمتهرین
حادثه تلخ قبل از بیماری را فوگ عریران ( 66/1درود) ذکرکردند .نیرسرنوشت فرزندان ازمهمترین علت نگرانهی بیمهاران
بوده است ( 37/9درود) .از منظر اجتماعی نیر اغلب بیماران رابطه عهاطفی بها همسهر را در حهد مطلهوب گهرارش نمودنهد
( 73/6درود) .نیر از منظر اقتصادی اغلب بیماران فاقد درآمد و وابسته و تقت تکفل همسر خود بودهاند ( 16/7درود).
استنتاج :این مطالعه نشان میدهد که توجه همرمان به جنبههای روانشهناختی ،اجتمهاعی و اقتصهادی بیمهاران مبهتال بهه
سرطان میتواند به نتایج قابل توجهی منجر شود.
واژه های کلیدی :سرطان ،روانشناختی ،اجتماعی ،اقتصادی ،ایران

مقدمه
باوجود پیشرفتهای زیاد علم پرشکی ،سرطان همچنهان
بهعنوان یکی از مهمترین بیماریها و دومین علت مرگ
و میر در دنیا مطرح است .در حا حاضر سالیانه بهیش از

 7میلیون نفر در جهان در اثر ابهتال بهه ایهن بیمهاری جهان
خود را از دست میدهند و پیشبینی شهده اسهت کهه در
سا  ،6262تعداد موارد جدید از ده به پانرده میلیون نفر

مولف مسئول :سیاوش مرادی -ساری :سه راه جویبار ،ستاد مرکری دانشگاه ،معاونت آموزشی
 .6دانشیار ،گروه خون شناسی و سرطان شناسی ،مرکر تققیقاگ سرطان دستگاه گوارش ،دانشگاه علوم پرشکى مازندران ،ساری ،ایران
 .6استاد ،گروه روانپرشکی ،مرکر تققیقاگ علوم رفتاری ،دانشگاه علوم پرشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .9استادیار ،مرکر تققیقاگ سرطان دستگاه گوارش ،دانشگاه علوم پرشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .6لیسانس تکنولوژی آموزشی ،مرکر تققیقاگ سرطان دستگاه گوارش ،دانشگاه علوم پرشکی مازندران ،ساری ،ایران
 . 3کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،مرکر تققیقاگ سرطان دستگاه گوارش ،دانشگاه علوم پرشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .1کارشناس ارشد فن آوری اطالعاگ سالمت ،مرکر تققیقاگ سرطان دستگاه گوارش ،دانشگاه علوم پرشکی مازندران ،ساری ،ایران
تاریخ تصویب 6937/1/3 :
تاریخ ارجاع جهت اوالحاگ 6937/9/92:
 تاریخ دریافت 6937/9/63 :
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بررسی وضعیت روانی-اجتماعی-اقتصادی بیماران مبتال به
سرطان در ساری ،سال 6931

وضعيت رواني-اجتماعي-اقتصادی بيماران سرطاني

سایر بیماران ،نیازهای جسمانی ،روانی ،معنوی و احساسی

مقایسه با بیمار گرارش کردهاند( .)66روشن است کهه در

بیشتری دارند و ممکن است تجربه عالئم بالینی شدید،

وورگ عدم برطرف شدن این مشکالگ ،بیماری اثراگ

انروای اجتماعی ،طرد شدن معنوی ،ناراحتی ،اضهطراب،

مخرب و پیامدهای جسمی-روانی نامطلوبی را بهه دنبها

درماندگی ،خشم و گناه را داشهته باشهند( .)6سهرطان بهه

خواهههد داشههت کههه امههروزه یکههی از زمینههههای وسههیع

عنههوان یههی پدیههده اجتمههاعی ،عملکردهههای روزانههه و

پژوهشهای پرشکی پرداختن به همین پیامدهای نهاگوار

فعالیتهای اجتماعی فرد را دچهار نابسهامانی مهیکنهد و

روانی ،خانوادگی و اجتماعی در بیماران سرطانی است(.)63

توانایی وی را برای انجام نقشهای معمو و مسئولیتها

با توجه به مهوارد ذکهر شهده ،بررسهی وضهعیت روانهی،

تغییر میدهد وحتی ممکن است نقشهای جدید به وجود

اجتمههاعی و اقتصههادی بیمههاران مبههتال بههه سههرطان جهههت

آورد .ماهیت این نقشها میتواند باعث ایجهاد احسهاس

تصمیمگیریهای آتی و تمهیداگ خاص جهت برطرف

بیلیاقتی و انروای اجتمهاعی شهود( .)9در واقهع ،متعاقهب

شدن این مشکالگ ضروری میباشد .بررسهی مطالعهاگ

تشخیص بیماری سرطان در فرد بقهران ایجهاد میشهود،

انجام شده در این زمینه نشان میدهد که اکثهر مطالعهاگ

اعتماد به نفس به مخهاطره میافتهد ،ارتباطهاگ فهردی بهه

انجام شهده در ایهران بهر روی بیمهاران مبهتال بهه سهرطان

دلیل عدم اطمینان به آینده مختل میشود ،مکانیسهمهای

پستان متمرکر بوده( )67،61و جای خالی مطالعهه جهامعی

سازگاری قبلی ناکافی میگردد و بستری شهدنها مکهرر

برای بررسی بیماران مبهتال بهه انهواع مختلهف سهرطانهها

حس تنهایی را به بیمار القا مینمایهد( .)6همگهی ایهن مهوارد

خالی می باشد .در مطالعه پهیش رو بهر آن شهدیم تها بهه

باعث ایجاد استرس روانی در بیمار گردیده و خطر ابهتال

بررسی وضهعیت روانهی ،اجتمهاعی و اقتصهادی بیمهاران

به اختالالگ روانی را افرایش میدهد(.)3

مبهتال بهه انهواع سههرطان در مهراجعین بهه بیمارسهتان امههام

مطالعاگ نشان میدههد کهه وضهعیت منفهی روانهی

خمینی (ره) ساری در سا  6931بپردازیم.

نظیر افسردگی در بین بیماران سرطانی شایع میباشد ،بهه
طوری کهه در مطالعهاگ مختلهف در  8تها  66دروهد از

مواد و روش ها

بیماران مبتال بهه سهرطان ریهه ،افسهردگی گهرارش شهده

پهههژوهش حاضهههر مطالعههههای تووهههیفی -مقطعهههی

است( .)7،1همچنین به نظر میرسهد افسهردگی ،پروگنهوز و

( )Cross-sectionalاسههت کههه در سهها  6931بههر روی

کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان ریه را تقت تاثیر

بیماران مبتال به سرطان که در بیمارستان امام خمینی (ره)

قرار میدهد و حتی درمطالعاگ اخیر ،افسردگی بهعنوان

ساری مورد پذیرش قرار گرفتهاند ،وورگ گرفته است.

عامل افرایش دهنده خطر مرگ و میهر بیمهاران سهرطانی

ابرار گردآوری اطالعاگ ،فرم مقق ساختهای بهود کهه

مطرح شده است( .)8مکانیسم افرایش خطهر مهرگومیهر

جهت تعیین فراوانی مهمتهرین و شهایعتهرین مولفههههای

در این بیماران مبتنی بر فرضیه سیستم ایمنی و هورمهونی

روانی نظیر اضطراب و ناامیدی (با  8آیهتم) ،مولفههههای

و همکاری ضعیف بیمار در درمان سرطان میباشد(.)3-66

اجتماعی نظیر حمایهت خهانواده و جامعهه (بها  1آیهتم) و

همچنین نشان داده شده است که بیماری سرطان در یی

مولفههای اقتصادی نظیر اشتغا  ،مسکن و هرینهه درمهان

فرد بهر روی وضهعیت روانهی شهریی زنهدگی و دیگهر

(با  3آیتم) طراحی گردیده است .این فهرم بهرای  973بیمهار

اعضای خانواده از طری افرایش فشار احساسی ،اجتمهاعی

مبتال به انواع سرطان در مراحل مختلف که با نمونهگیهری

و اقتصادی تاثیر میگذارد و میتواند زندگی روزمهره و

به روش آسان انتخاب شهده بودنهد ،توسهک کارشناسهان

رفتارهای آنها را متاثر نماید( .)69،66بهطوری که بعضی

مرکر تققیقاگ سرطان تکمیل شده است .حداقل حجهم
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افرایش پیدا کند( .)6بیماران مبهتال بهه سهرطان نسهبت بهه

پژوهشگران میران اضطراب باالتری در مراقبین بیمار در

پژوهشی

نمونه موردنیاز در ایهن مطالعهه بهه اسهتناد مطالعهه  Xieو
همکاران در سا  )68( 6266که شهیوع دیسهترس روانهی

قاسم جان بابایی و همکاران

جدول شماره  :1فراوانی جنبه های روانشناختی مبتالیان به سرطان
جنبه روانشناختی
واکنش بیمار نسبت به بیماری در بدو تشخیص

درود بیان گردیده است و در فاوله اطمینهان  33دروهدی
و خطای  62درود 632 ،مورد تعیین گردیده است.

حوادث تلخ زندگی بیمار قبل از تشخیص

در نهایهههت پهههس از ورود دادههههها بهههه نهههرمافهههرار
 IBM SPSS 21تووههیف دادهههههای کمهههی بعهههد از
اثبهههاگ برخهههورداری از توزیهههع نرمههها بهههه وهههورگ

تاثیرپذیری از مرگ عریران

میانگین (انقراف معیهار) و دادهههای کیفهی بهه وهورگ
فراوانههی (دروههد) بیههان شههده و در جههداو یافتهههههها،
درج شهههده اسهههت .ایهههن مطالعهههه بههها کهههد اخهههال
IR.MAZUMS.IMAMHOSPITAL.REC.1396.76

تاثیرپذیری از حوادث غیرمنتظره

به تصویب رسیده است.
وابستگی عاطفی بیمار

یافته ها
 627بیمار ( 68/3دروهد) مهرد و  618بیمهار (76/3
درود) زن بودند .میانگین سنی بیمهاران  33±69سها و

شیوه مقابله با اضطراب ناشی از بیماری

طیف سنی آنها از  63تا  87سا بوده است .سرطانهای
پسهههتان ( 61/7دروهههد) و گوارشهههی ( 91دروهههد) از
بیشترین فراوانی برخهوردار بودنهد .فراوانهی جنبههههای
مختلف روانشهناختی ،اجتمهاعی و اقتصهادی بیمهاران در

امید به آینده بیمار

بیش ترین نگرانی بیمار در زمان حا و آینده

جداو شماره  6تا  9آمده است.

بحث
نتههایج ایههن مطالعههه نشههان مههیدهههد کههه از جنبههه
روانشناختی ،اغلب بیماران در بدو تشهخیص بیمهاری یها

جدول شماره  :2فراوانی جنبه های اجتماعی مبتالیان به سرطان
جنبه اجتماعی
وضعیت تاهل بیمار

66
966
66
62
639
692
3
8
63
12
626
36
639
18
62
66
963
63
6
7
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رابطه عاطفی همسر بیمار با بیمار

مرتبک باشد .اغلب بیماران ،مهمترین حادثه تلهخ قبهل از
بیماری را فوگ عریران (بیشتر پدر و مادر) و مهمتهرین

تاثیرپذیری رابطه جنسی بیمار با همسر

واقعه غیرمنتظره را تصادف با وسیله نقلیه ذکر کردند که
البته در این موارد باید تاثیر سوگیری یادآوری را مدنظر
قرار داد.

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

برخورد اطرافیان (غیر از همسر)

مجرد
متاهل
همسر فوگ کرده
مطلقه
بسیار خوب
خوب
بی تفاوگ
ضعیف
بسیار ضعیف
همسر ندارد
به مقدار اندک
تا حد زیاد
بدون تاثیر
مجرد ،همسر فوگ شده ،رابطه ای با همسرش ندارد
ترحم آمیر
بی تفاوگ
امیدوارکننده
نگران کننده
کسی نمی داند
ترکیبی از چند مورد

تعداد (درود)
9/6
89
66/6
6/1
62/7
96/7
6/6
6/6
6
61
67/6
69/3
62/8
68/6
3/6
9/6
86/6
3/6
2/3
6/3

آن را میپذیرند و یا عمدتاً در خهود فهرو مهیرونهد کهه
البته مورد دوم ممکن است به نوع تیپ شخصیتی بیماران

انکار
خشم
درخود فرو رفتن
تهییج
بی انگیرشی
پذیرفتن
ترکیبی از چند مورد
بیمار نمی داند
فوگ عریران
بیماری وعب العالج
ورشکستگی مالی
حوادث طبیعی
طال
حادثه ای نداشته
ترکیبی از چند مورد
پدر
مادر
برادر
خواهر
فرزند
همسر
اقوام درجه دوم یا دوست نردیی
ترکیبی از چند مورد
موردی نداشته
سیل
طوفان
زلرله
آتش سوزی
تصادف با وسایل نقلیه
ترکیبی از چند مورد
حادثه ای نداشته
همسر
والدین
فرزندان
خواهر و برادر
سایرین(نوه ،دوست ،اقوام)
همه اعضاء خانواده
ترکیبی از چند مورد
هیچکدام
حضور در اماکن و مراسم مذهبی
شیوه های هنری
همنشینی با افراد مورد عالقه
مطالعه کتب مورد عالقه
دارو
ترکیبی از چند مورد
غیره
امیدوار
نا امید
نامشخص
ازدواج همسر
سرنوشت فرزندان
داغ یا سوگ عریران
وضعیت مالی بازماندگان
بار مالی درمان
بی انگیره برای ادامه زندگی
وضعیت بیماری
ترکیبی از چند مورد
نگرانی ندارد

66
61
73
66
67
677
62
41
631
66
63
3
9
79
627
32
39
66
62
68
66
66
32
37
3
62
6
91
13
6
666
86
67
632
69
66
3
86
63
87
8
696
66
93
93
19
671
67
36
3
663
8
66
36
6
61
96
96

9/7
1/3
62/3
6/3
6/3
61/3
6/7
62/3
66/1
9/6
6
6/6
2/8
63/6
68/3
69/9
66/6
62/3
3/9
7/6
3/8
9/7
69/9
63/8
6/9
3/9
6/6
3/1
67/9
6/6
16/9
66/3
6/1
62
9/6
6/3
6/9
66/6
6
69/6
6/6
96/3
9/6
62/6
3/9
61/8
79/1
66/1
69/8
6/9
37/9
6/6
9/6
66
2/6
6/6
8/1
3/6
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تعداد (درود)

وضعيت رواني-اجتماعي-اقتصادی بيماران سرطاني

جدول شماره  :3فراوانی جنبه های اقتصادی مبتالیان به سرطان
جنبه اقتصادی
وضعیت اشتغا بیماران

تعداد (درود)

چند مورد
شخصی
مستاجر (اجاره ای/رهنی)
زندگی در منر بستگان بدون پرداخت اجاره

6
966
96
62

2/29
83/1
3/6
3/9

وابسته
مستقل
بلی
خیر

693
662
36
689

16/7
97/9
66/3
37/3

حمایت مالی از جانب اطرافیان

بلی
خیر

667
668

13/8
96/6

حامی مالی بیمار

وضعیت مسکن بیمار

وضعیت مالی بیمار
سرمایه اندوخته برای درمان

پرداخت کننده هرینه های درمان

مهم ترین مشکل اقتصادی بیمار

تکفل فرزند/همسر توسک بیمار
تعداد افراد تقت پوشش بیمار

میران درآمد ماهیانه بیمار

هرینه ماهیانه درمان

والدین

61

6/9

همسر

677

67/6

فرزندان
سایر
هیچکدام
ترکیبی از چند مورد
خود بیمار
همسر بیمار
والدین
فرزندان بیمار
سایر
ترکیبی از چند مورد

67
66
663
66
629
632
69
96
68
12

7/6
9/6
96/6
9/1
67/6
62
9/3
8/9
6/8
61

هرینه دارو
هرینه بستری

691
61

91/9
6/9

هرینه ایاب و ذهاب
هرینه مواد غذایی
سایر هرینه ها
ترکیبی از چند مورد

68
69
61
77

6/7
9/3
66/9
62/3

مشکلی ندارد
بلی

13
697

68/6
91/3

خیر

698

19/3

6
6
9

63
98
92

69
62/6
8

6

66

9/7

3
1
7

6
6
6

2/3
2/3
2/3

تقت پوشش ندارد

698

19/7

کم تر از 322222
6222222-322222
6322222-6222222

68
76
63

7/3
63
7/7

6222222-6322222
بیش تر از 6222222
بدون درآمد
کمیته امداد
درآمد نامشخص
کم تر از 322222
6222222-322222
6322222-6222222
6222222-6322222

67
7
633
9
66
677
87
66
3

6/3
6/3
39
2/8
3/1
38/3
69/6
9/6
6/9

بیش تر از 6222222
نامشخص/متغیر
هرینه ندارد/بیمه کامل
درمان شروع نشده

66
69
69
9

6/3
1/6
9/3
2/8

بیماران متاهل بوده و رابطه عهاطفی بها همسهر را در حهد
مطلوب گرارش نمودند .همچنین کمتر از نیمی از بیماران
اذعان داشتند که ابتال به سرطان تاثیری بر رابطه زناشویی
آنان نداشته است .نیر در اغلب موارد ،برخورد اطرافیهان
با بیمار امیدبخش بوده است .بررسی جنبههای اقتصهادی
بیماری نیر با نتایج قابل تاملی همراه بوده اسهت .اگرچهه
ترکیب جنسی بیماران مورد مطالعه در حصو برخهی از
این نتایج بدون تاثیر نبهوده اسهت ،نظیهر ایهن کهه اغلهب
بیمههاران اشههتغا بههه کههار نداشههتند و از منظههر مههالی فاقههد
درآمد و وابسته و تقت تکفل همسر خود بودهاند .بنا به
اذعان این بیماران ،اغلب ذخیره مالی اندوخته نداشهتند و
مهمترین مشکل آنان تامین هرینه درمان بوده است .نکته
این که بیماران در اکثر موارد فرزند تقت تکفل نداشتند
کهه عهالوه بهر جنسهیت بیمهاران ،ممکهن اسهت ناشهی از
متوسک سنی باالی بیماران مورد مطالعه بوده باشد .هرینه
درمان نیر در اغلب موارد کمتر از یی میلیون تومهان در
ماه بوده است.
مطالعاتی کهه بتواننهد تهاثیر ابهتالء بهه بیمهاری را در
جنبههای مختلف زندگی ههر روزه مبتالیهان بهه سهرطان
نشان دهند از فراوانی و نیر کیفیهت پهائینی برخوردارنهد،
لذا طراحی سنجه هایی که بتوانند پیامدها را از زبان بیمار
بازگو نمایند و به خصوص بهر نقهشهها و مسهئولیتههای
حرفهههای و خههانوادگی بیمههاران تاکیههد داشههته باشههند ،از
ضروریاگ میباشد .عواملی همچون مسائل مالی ،اشتغا
و مسههئولیت مراقبههت از وابسههتگان (کودکههان و یهها افههراد
مسن خانواده) ،طبعاً سالمتی و رفاه مبتالیان به سرطان را

بیشترین وابستگی عاطفی بیماران نسهبت بهه فرزنهدان

متاثر میسازد .در مطالعهای مروری نظاممنهد کهه توسهک

بوده که البته با توجه به ترکیب سهنی بیمهاران و متوسهک

 Cattو همکارانش درسا  6267وورگ گرفت ،بیان اثراگ

سنی باالی آنها قابل توجیه میباشد .الزم به ذکر اسهت

ناشی از ابتالء به سرطان در زنهدگی روزمهره مبتالیهان از

که سرنوشهت فرزنهدان نیهر از مههمتهرین علهت نگرانهی

زبان آنان مورد بررسی قرار گرفت .این مطالعه نشان داد

بیماران بوده است .بیماران اغلب به آینده امیدوار بوده و

که در اغلب مطالعهاگ ،فشهار مهالی ناشهی از بیمهاری بهه

برای کاهش اضطراب ناشی از بیماری ،بیشتهر یکهی از

عنوان مسهئلهای مههم از منظهر بیمهاران بیهان شهده و ایهن

دو شیوه همنشینی با افراد مهورد عالقهه و نیهر حضهور در

موضوع به خصوص با سن بیماران و میران درآمهد آنهان

661
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شاغل دولتی
شاغل آزاد
بیکار
بازنشسته/مستمری بگیر
کشاورز

63
92
661
78
63

6
8
12/6
62/8
1/7

اماکن مذهبی را برمیگرینند .از منظر اجتماعی نیر اغلب

پژوهشی

قاسم جان بابایی و همکاران

بیماران به خصوص وقتی که مسهئولیت مراقبهت از سهایر

حمایت اجتماعی از آنها در حد مطلوب بوده است ،بهه

اعضاء خانواده را بهه عههده داشهته باشهند ،امهری جهدی

نقوی که حتی بیماران برای کهاهش اضهطراب ناشهی از

میباشد( .)63نتایج مطالعه حاضر نیر تامین هرینهه درمهان

بیماری بر حمایهت اطرافیهان خهود کهه در اغلهب مهوارد

را به عنوان موضوعی قابهل توجهه از منظهر بیمهار مطهرح

برخوردی امید دهنده داشتند ،تاکید کردند.

کرده اسهت .از دیگهر مطالعهاگ وهورگ گرفتهه در ایهن

در مطالعهههای مقطعههی کههه توسههک رمضههانزاده و

خصوص میتهوان بهه مطالعهه تقدسهی و همکهارانش در

همکارانش در سها  6933بهر روی  132بیمهار مبهتال بهه

سا  6933اشاره کهرد کهه بهر روی  612بیمهار مبهتال بهه

سرطانهای مختلهف مراجعهه کننهده بهه بیمارسهتانههای

سرطان در یکی از بیمارستانهای کاشان وورگ گرفت.

مشههههد و نیشهههابور وهههورگ گرفهههت ،بههها اسهههتفاده از

نتایج این مطالعه نشان داد که ویژگهیههایی نظیهر میهران

پرسشنامههای مختلهف نیازههای بهرآورده نشهده بیمهاران

تقصیالگ ،وضعیت تاههل ،وضهعیت مهالی ،اسهتخدام و

مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این مطالعه نشان داد کهه

اعتقههاداگ مههذهبی در کنههار آمههدن بیمههاران بهها واقعیههاگ

بیشترین نیاز برآورده نشده بیماران مربوط بهه اشهتغا و

مربوط به بیماری شان نقش برجستهای داشت ،امها سهن،

نیازهای مالی آنان بوده و کم ترین نیاز فراموش شده در

دوره ابتالء به سرطان ،طو دوره شیمی درمانی و مقهل

مسائل عاطفی بوده است .همچنین مقل زنهدگی و نهوع

زندگی در این خصوص نقشی نداشته اسهت( .)62برخهی

سههرطان در بههرآورده شههدن نیازهههای بیمههاران از اهمیههت

نتههایج مطالعههه حاضههر نیههر بهها یافتههههههای مطالعههه مههذکور

برجستهای برخوردار بوده است( .)66اگرچه در خصوص

مطابقت دارد ،از جمله این که وضهعیت مهالی و اشهتغا

مسائل عاطفی نتایج این مطالعه با یافتههای مطالعه حاضر

بیماران و نیر تاثیر سالمت معنوی در هر دو مطالعه مورد

متفاوگ بود ،اما مشابه مطالعاگ دیگر ،اشتغا بیمهاران و

تاکید قرار گرفته اسهت .بهیشهی حمایهت اجتمهاعی از

بار مالی ناشی از ابهتالء بهه بیمهاری از موضهوعاگ مهورد

مبتالیان به سرطان از اهمیت ویژهای برخوردار است .در

تاکید بیماران بوده است.

مطالعهای که توسک  Havilandو همکهارانش در فاوهله

مطالعه حاضر از نظهر حجهم نمونهه مهورد بررسهی و

زمانی  6262تا  6266بر روی  876بیمار مبتال بهه سهرطان

استفاده از فرم جامع مطالعهای قوی بهه حسهاب مهیآیهد.

کولورکتهها وههورگ گرفههت ،پرسشههنامههههای حمایههت

شاید مهمترین مقدودیت این مطالعه ،عدم توزیع جنسی

اجتمههاعی و نیههر کیفیههت زنههدگی در فاوههله زمههانی بههدو

یکسههان بیمههاران و نیههر عههدم تووههیف متغیرهههای مههورد

مراجعه و ماههای  63 ،3 ،9و  66توسک بیمهاران تکمیهل

بررسی در زیرگروههای سرطان بوده باشد چرا که عهدم

گردید .نتایج این مطالعه نشان داد که حمایت اجتمهاعی

رعایت موضوع نخسهت بررسهی دقیه مسهائل اقتصهادی

درک شده برای  63درود بیماران کاهش یافته بود کهه

مبتال به بیماران را با مشکل مواجه ساخته و موضهوع دوم

در  8درود موارد ،شدگ کاهش حمایت اجتماعی طهی

نیر تفاوگ جنبههای مختلف مورد بررسی را با توجهه بهه

 6سا بسیار زیاد بوده است .در این مطالعهه سهن بهاالتر،

نوع سرطان در بین بیماران مورد توجه قرار نداده اسهت.

جنسیت مونث ،زندگی در مقله مقروم و وجود بیماری

همچنین میتوان با استفاده از مقتوای فرم حاضهر اقهدام

همرمان با کاهش حمایهت اجتمهاعی ارتبهاط برجسهتهای

به تهیه پرسشنامهای استاندارد نمود و از آن جهت مطالعه

داشت .همچنین پیامدهای ضعیف کیفیت زنهدگی نظیهر

جمعیت باالتری از بیماران استفاده نمود.

کاهش سالمتی ،اضطراب و افسردگی به طور برجسته بها

این مطالعه توویفی نشان میدهد که توجه همرمان

سطوح پایین تر حمایت اجتماعی همراه بود( .)66البته در

به جنبههای روانشناختی ،اجتمهاعی و اقتصهادی بیمهاران
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ارتباط مستقیم داشته است .همچنین مشکالگ اجتمهاعی

مطالعه حاضر ،علیرغم بهاال بهودن متوسهک سهن بیمهاران،
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اقتصادی بيماران سرطاني-اجتماعي-وضعيت رواني

حمایت خانوادگی از آنان از ضروریاگ درمان حمهایتی

.مبتال به سرطان میتواند به نتایج قابل توجهی منجر شود

.این بیماران به حساب میآید

به خصهوص توجهه بهه مسهائل عهاطفی بیمهاران و میهران

1. Hassanpour A. Quality of life and related

mortality in cancer patients: a meta-analysis.

References
factors in cancer patients. Abstract Book of

Cancer 2009; 115(22): 5349-5361.

National congress of care in special diseases

9. Levy S, Herberman R, Lippman M, d'Angelo

Ahvaz; Ahvaz Univ Med Sci 2006. (Persian).

T. Correlation of stress factors with sustained

2. Szucs TD. Medical economic considerations

depression of natural killer cell activity and

of supportive cancer care. Int J Antimicrob

predicted prognosis in patients with breast

Agents 2000; 16(2): 181-184.

cancer. J Clin Oncol 1987; 5(3): 348-353.

3. Hann D, Baker F, Denniston M, Gesme D,

10. Pettingale KW, Philalithis A, Tee DE,

Reding D, Flynn T, et al. The influence of

Greer HS. The biological correlates of

social support on depressive symptoms in

psychological responses to breast cancer. J

cancer patients: age and gender differences. J

Psychosom Res 1981; 25(5): 453-458.

Psychosom Res 2002; 52(5): 279-283.

11. Colleoni M, Mandala M, Peruzzotti G,

4. Tan M. Social support and coping in Turkish

Robertson C, Bredart A, Goldhirsch A.

patients with cancer. Cancer Nurs 2007; 30(6):

Depression and degree of acceptance of

498-504.

adjuvant cytotoxic drugs. Lancet 2000;

5. Hall S, Chochinov H, Harding R, Murray S,
Richardson A, Higginson IJ. A Phase II
randomised controlled trial assessing the
feasibility,

acceptability

and

356(9238): 1326-1327.
12. Berkman LF KI. Social Epidemiology. New
York: Oxford University Press; 2000.

potential

13. House JS, Landis KR, Umberson D. Social

effectiveness of dignity therapy for older

relationships and health. Science 1988;

people in care homes: study protocol. BMC

241(4865): 540-545.

Geriatr. 2009; 9: 9.

14. Clavarino AM, Lowe JB, Carmont SA,

6. Montazeri A, Milroy R, Hole D, McEwen J,

Balanda K. The needs of cancer patients and

Gillis CR. Anxiety and depression in patients

their families from rural and remote areas of

with lung cancer before and after diagnosis:

Queensland. Aust J Rural Health 2002;

findings from a population in Glasgow,

10(4): 188-195.

Scotland. J Epidemiol Community Health
1998; 52(3): 203-204.
7. Uchitomi Y, Mikami I, Nagai K, Nishiwaki
Y, Akechi T, Okamura H. Depression and

15. Taleghani F PYZ, Nikbakht Nasrabadi A.
Coping with breast cancer in newly diagnosed
Iranian women. J Adv Nurs 2006; 54(3):
265-273.

psychological distress in patients during the

16. Musarezaie A, Momeni-GhaleGhasemi T,

year after curative resection of non-small-cell

Gorji M. Survey the anxiety and depression

lung cancer. J Clin Oncol 2003; 21(1): 69-77.

among breast cancer patients referred to the

8. Satin JR, Linden W, Phillips MJ. Depression

specialized Isfahan hospital of cancer, Iran. J

as a predictor of disease progression and

6931  آبان، 611  شماره،دوره بيست و هشتم

Health Syst Res 2014; 10(1): 39-48.

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

661

پژوهشی

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 8:02 +0330 on Thursday November 15th 2018

قاسم جان بابایی و همکاران

17. Mokarian F, Mokarian Sh, Ramezani A.

associated factors in patients undergoing

Relations of Disease-Free Survival and Overall

chemotherapy: A cross-sectional study. Biomed

Survival with Age and Primary Metastases in

Res Ther 2017; 4(12): 1853-1866.

Patients with Breast Cancer. J Isfahan Med
Sch 2013; 31(225): 112-120 (Persian).
18. Xie J, Ding S, He S, Duan Y, Yi K, Zhou J.

21. Haviland J, Sodergren S, Calman L, Corner
J, Din A, Fenlon D, et al. Social support
following

diagnosis

and

treatment

for

A Prevalence Study of Psychosocial Distress

colorectal cancer and associations with

in Adolescents and Young Adults with

health‐ related quality of life: Results from

Cancer. Cancer Nurs 2017; 40(3): 217-223.

the UK ColoREctal Wellbeing (CREW)

19. Catt S, Starkings R, Shilling V, Fallowfield
L. Patient-reported outcome measures of the
impact of cancer on patients, everyday lives:

cohort study. Psycho Oncology 2017; 26(12):
2276-2284.
22. Ramezanzade Tabriz E, Parsa Yekta Z,

a systematic review. J Cancer Surviv 2017;

Shirdelzade

11(2): 211- 232

Shahsavari H, Khorshidi M. Unmet needs in

20. Taghadosi M, Tajamoli Z, Aghajani M. P
sychosocial adjustment to cancer and its

661

6931  آبان، 611  شماره،دوره بيست و هشتم

S,

Saadati

M,

Orooji

A,

Iranian cancer patients. Med J Islam Repub
Iran 2017; 31: 35 (Persian).

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

