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مقايسه ديدگاه پرستاران و زنان مبتال به سرطان تحت شيمي درماني در رابطه با موانع 
   شيمي درمانيهاي بخش پرستاران شاغل در اي هايفاي نقش مشاور

  
  2، منيره انوشه1فاطمه سميعي سيبني

  
  چكيده
 كيفيت زندگي زنان و خانواده      تواند منجر به كاهش    ميهاي مربوطه از جمله شيمي درماني        نبروز سرطان و درما   : مقدمه

ها   از آنجايي كه در كلينيك     باشد و  مي  بيمار و خانواده    ناشي از سطوح پايين آموزشي     ها  آنسطوح پايين كيفيت زندگي     .  شود ها  آن
بـود  ي در بهمـؤثر تواننـد نقـش    مـي هـستند،   ها آن با زنان مبتال به سرطان و خانواده  در تماس بيشتري ها پرستاران  و بيمارستان 

شـان   يري درماني و كنترل وضـعيت سـالمتي  گ م جهت مشاركت در تصمي  ها  آنوضعيت بيمار و خانواده و افزايش دانش و آگاهي          
، مـشاوره   هـا   آنترين مداخالت پرستاري براي افـزايش آگـاهي زنـان و حمايـت از                داشته باشند كه در اين زمينه يكي از مناسب        

لـذا هـدف از ايـن مطالعـه بررسـي      . تاران آمادگي الزم را جهت ايفاي اين نقش را ندارند       رغم اين موضوع اكثر پرس     علي. باشد مي
  .باشد مي پرستاران در رابطه با زنان مبتال به سرطان تحت شيمي درماني اي هموانع ايفاي نقش مشاور

ابـسته بـه    تحليلي از نوع مقطعي اسـت كـه در چهـار بيمارسـتان آموزشـي و               -مطالعه حاضر يك بررسي توصيفي    : روش
 نفر از زنـان مبـتال بـه سـرطان تحـت شـيمي       50 نفر پرستار و 42اي اين مطالعه ه هنمون. دانشگاه علوم پزشكي ايران انجام شد   

و پرسشنامه مربوط به نگرش پرسـتاران        ا از طريق تكميل پرسشنامه مربوط به اطالعات دموگرافيك        ه  هداد .درماني انتخاب شدند  
 در .مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفـت      SPSS v.15 افزار ا با نرمه هوري اطالعات، دادآ ع از جمپس. و بيماران گردآوري شد

ها به هـر      فراواني پاسخ  ،ي پرسشنامه ها  هرابطه با تجزيه و تحليل مشخصات دموگرافيك ميانگين و انحراف معيار و براي بقيه داد              
  .ال مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتؤس

نشان داد كه پرستاران به ترتيب نداشتن وقت كافي جهت انجام مـشاوره، دسترسـي ناكـافي بـه منـابع                     ا  ه  هيافت: ها  يافته
 شـيمي درمـاني، كمبـود امكانـات جهـت      هاي بخشعلمي به روز در زمينه سرطان و شيمي درماني، باال بودن استرس شغلي در         

 و بيمـاران    انـد   هبيمار شناسايي كرد  -حيطي، مديريتي و فردي    م پرستار،-مشاوره با بيماران را به عنوان موانع عمده در ابعاد فردي          
هم به ترتيب نداشتن وقت كافي پرستاران جهت انجام مشاوره، عدم دسترسي آسـان بـه بيمارسـتان، پيگيـري نامناسـب مـوارد                        

  .اند ه پرستاران را ذكر كرداي هنقش مشاور مراقبتي در منزل، عدم آگاهي بيماران از
ـ        هاي  ديدگاهالعه نشان داد كه توافق نظرها و اختالفاتي بين          اين مط : گيري  نتيجه نـدي  ب  ت پرسـتاران و بيمـاران در اولوي

بنابراين مديران بخش درمان بايستي تالش خود را براي حذف يا تعديل عوامل اعالم شده از سوي دو گـروه و                     . موانع وجود دارد  
  .به ويژه موارد مشترك متمركز نمايند
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