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  در زنان مبتال به سرطان پستان پذيرش و انجام ماستكتومي

، 2فه معصومي اصل، دكتر عاط1،دكتر حسين علي محمدي 1،دكتر فرهاد پورفرضي1äدكتر نسرين فوالدي

  3سجاد دينداربوسجين

  ،اردبيل،ايراندانشگاه علوم پزشكي اردبيل -1

  بيمارستان امام خميني،دانشگاه علوم پزشكي اردبيل،اردبيل،ايران -2

  ،اردبيل،ايراندانشگاه علوم پزشكي اردبيل دانشكده پزشكي-5

ها براي درمان آن در درصد جراحي 81ايراني است و  در صد شايعترين سرطان در زنان 6/22سرطان پستان با  :زمينه و هدف

مبتال به سرطان بيماران  دربعد از ماستكتومي هاي تبيين و ارزيابي واكنش هدف از اين مطالعهباشد. ايران از نوع ماستكتومي مي

  .باشد.پستان مي

ال تشخيص سرطان پستان تحت جراحي نفر از زناني كه به دنب20اين مطالعه كيفي از نوع تحليل محتوي است.  روش كار:

ها با مصاحبه نيمه ساختار چهره به چهره و گيري مبتني بر هدف انتخاب شدند و دادهبه روش نمونهماستكتومي قرار گرفته بودند 

  برداري و با روش تحليل محتوي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.ها نسخهآوري گرديد. محتوي مصاحبهگروه متمركز جمع

سال و ميانگين مدت در گيري با بيماري  15ماه تا  4اين مطالعه مدت زمان سپري شده بعد از ماستكتومي در بيماران  در يافته ها:

شامل مواردي چون،حمايت  و انجام ماستكتوميعوامل موثر بر پذيرش سال بودند. 71-33سال  و بيماران با دامنه سني  5/2

يت فرزندان، نوع شخصيت فرد بيمار و توصيه هاي پزشك مي باشد.از ديگر عوامل پذيرش اطرافيان، شامل حمايت همسر، حما

ماستكتومي و جود بيماري در اطرافيان و سطح تحصيالت بيمار مي باشد.در اين ميان از مسائل و دغدغه هاي مهم زنان جهت 

ع مردان از همسرانشان مي تواند اين بيماران را پذيرش انجام ماستكتومي مسئله همسر و حمايت او مي باشد. حمايت مناسب و قاط

در پذيرش سريع بيماري و انجام ماستكتومي ياري رساند و بي اغراق مي توان گفت يكي ار مهمترين عوامل موثر بر پذيرش 

  ماستكتومي در زنان پشتيباني همسرانشان مي باشد .
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مايت اطرافيان به ويژه همسر از بيمار به عنوان يك عامل مهم طبق نتايج به دست آمده از مطالعه حاضر ح گيري:بحث و نتيجه

در ادامة پروسه درمان و سازگاري مناسب با ماستكتومي مي باشد. و اما در اين ميان راهنمايي پزشكان همراه با ايجاد آرامش در 

  ماستكتومي مي باشد. بيماران است كه خود اثرات بسياري در بيمار و خانوادة بيمار دارد و هم، همراه با پذيرش

  پزيرش و انجام ماستكتومي، زنان،سرطان پستان واژه هاي كليدي:

  

  

  

  

  

  

  

  

   


