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Abstract
Background and Objective: Cancer can cause many problems in all aspects of the physical, mental,
social, economic and family life of the elderly patients. This study was done to determine the supportive
care needs of the elderly people with cancer in north of Iran.

Methods: This descriptive- analytical study was carried out on 248 elderly patients with cancer whom
referred to governmental and private medical centers in Gorgan, Northern Iran during 2018. Data were
collected by a valid and reliable questionnaire "Supportive Care Needs Survey-SCNS" consisted of five
domains of physical needs and daily functioning, health system and information, supportive and care,
mental, and sexual chracteristics.

Results: There was a significant relationship between physical activity and daily functioning, sexual
domain, support and care, health and information system with gender (P<0.05). Female seniors were
more in need of assistance in the areas of physical and daily functioning, and male seniors in the areas of
sex, support and care, health systems, and information.

Conclusion: This study showed that unmet needs in the elderly with cancer are particularly high in
physical and functional areas.
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مقدمه
شیافـزا بـه رويامالحظـه قابـل طـور بهجهانسالمندانتیجمع

2050سالتاباالتروسال60سنباافرادتعدادرودمیانتظارواست
بـه 2017سـال درنفـر ونیلیم962ازوفتهایشیافزابرابردوازشیب

يهاچالشرندهیبرگدرتیواقعنیا).1(یابدشیافزانفرمیلیارد1/2
.استسالمندانیاجتماع،ياقتصادلیمساوسالمتحوزهدریمهم

مـزمن يهـا يمـار یبشیافـزا ویجسـم راتییـ تغبايسالمنددررایز
کـه مـزمن يهايماریبازیکیم.یشویممواجهسنشیافزاازیناش

؛ابـد ییمـ شیافـزا سنرفتنباالبايداریمعنطوربهآنبهابتالخطر
ابـتال زانیمکاهشمداومروندرغمیعل).3و2(استسرطانيماریب

زانیـ مبهیآتيهاسالدرسرطانبهمبتالسالمندانتعداد،سرطانبه
ازدرصـد 60حـدود رایـ ز).4(افـت یخواهـد شیافـزا یتـوجه قابل

).2(دهدیمرخباالترایوسال65افراددرهاسرطان
همچنـان سـرطان یآگهشیپسرطان،درماندرشرفتیپوجودبا

ياریبسیروانویکیزیفاختالالتباعثيماریبنیااست.نامطلوب
یزنـدگ بـر کـه شـود یمـ دردویتمـاع اجيانـزوا ماننـد مارانیبدر

یتیحمـا مراقبـت بـه ازیـ ناساس،نیابرگذارد.یمریتأثآنهاروزمره
خـدمات ارایـه الزمـه آمریکـا سـرطان انجمـن ).5(ابـد ییمشیافزا

وبررسـی گـرو دررابیمـاران ایـن بهدقیقومطلوبدرمانیمراقبتی
يازهـا ینصـطالح ا).6(اسـت دانسـته آنهـا مراقبتـی نیازهايشناخت

،یعـاطف ،یاطالعـات ،یجسـم يازهـا ینکهاستيچترمانندیمراقبت
ردیـ گیمـ بـر درراسرطانبهمبتالفرديمعنوویاجتماع،يدکاربر

درتـا کندیمکمکیسرطانماریبکیبهیتیحمايهامراقبت).7(
کنـار يمـار یببادرمانازپسمراحلودرمانص،یتشخندیفراطول
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مراقبـت شودیمباعثسرطانبهمبتالبیمارانينیازهابهتوجه.دیایب
بـرآورده گـر یدطـرف ازوگیردصورتبهینهنحوبهبیماراننیااز

وجـود بـه بیمـاران يبـرا یروانشـناخت مشکالتتواندیمنیازهانشدن
یروانویجسمانیزندگکیفیتبلکهيبیمارپیشرفتتنهانهووردآ

).8(ددهقراررتاثیتحتراآنان
مختلـف يفازهـا درسـرطان بـه مبـتال مـاران یبیتیحمـا يازهاین

یسـالمت مراقبـت درریـ اخيهـا شرفتیپاست.متفاوتاریبسيماریب
يازهــایندررییــتغجــهینتدرومــارانیبعمــرشــدنیطــوالنموجــب

خصـوص درهمکـاران وWangنظامنـد مرور).9(شودیمیتیحما
وشـرفته یپسـرطان بهمبتالمارانیبدرنشدهآوردهبریمراقبتيازهاین

یمراقبتـ يازهـا ینیفراوانـ کـه بـود آندیـ موزیـ نیررسـم یغنیمراقب
يازهـا ینومتفـاوت ،یبررسـ مـورد يهـا پـژوهش درنشدهبرآورده

نیشـتر یبازاطالعـات ویسـالمت مراقبـت خـدمات ویجسم،یروان
).10(اسـت بـوده رطانسـ بـه مبـتال سالمنداننشدهبرآوردهيازهاین

شـود ینمـ یکـاف توجـه درمـان مرحلهدرازهایننیابهکهنیاضمن
بـه مبتالمارانیبازینخصوصدرهمکارانویفاضلمطالعهدر).11(

ویبهداشـت اطالعـات سـتم یسيازهـا ینزیـ ناصـفهان شهردرسرطان
استبودهنشدهبرآوردهیتیحمایمراقبتيازهایننیشتریبازیجسم

یتیحمـا مراقبتيازهاینیدرستبهدیبایدرمانيهاطیمحدر).12(
خـدمات کننـدگان مراجعـه وشـده ییشناساماریبهرفردبهمنحصر

مارانیبيازهاینیابیارزرایز).13(ندینماافتیدررامناسبیتیحما
تـا کنـد یمـ کمـک یمراقبتـ کادروستیانکولوژبهسرطانبهمبتال

بـه نهـا آحليبرا،نمودهتمرکزخودمارانیبخاصمشکالتيرو
اسـتفاده خـاص يهـا پروتکـل ومـداخالت ازوکننـد کمـک ماریب

یابیـ ارزخاطربهیاقداماتياونکولوژيهابخشدررونیاازد.نینما
قیـ طرازیسـت یباکـار نیـ اواسـت يضـرور يامـر مارانیبيازهاین

کیـ بـه وردیـ گصـورت خاصيهاپرسشنامهوینیباليهامصاحبه
وییشناسـا قیطرازات)14(گرددلیتبدهابخشنیادرنیتروکار
یتیحماویمراقبتخدماتسرطان،بهمبتالمارانیبيازهاینتیریمد

کـه جـایی آنازشـود. هیـ ارامـاران یبازگروهنیابهيبهترتیفیکبا
يازهـا یننیـی تعمنظـور بـه مطالعـه نیـ ا؛نشـد یافـت یمشـابه مطالعه
د.یگردانجامسرطانبهمبتالسالمندانیتیحمایمراقبت

بررسیروش
104ومرد144(سالمند248يرویلیتحل-یفیتوصمطالعهنیا
کنندهمراجعهسرطانبهمبتالسال17/67±94/6سنیمیانگینبا)زن
انکولـوژي متخصصـین مطـب وخصوصـی ،یدولتیدرمانکزامربه

دردسـترس دروغیراحتمـالی گیـري نمونهزااستفادهباگرگانشهر
.شدانجام1397سال

ــم ــهحج ــطحدرنمون ــانیاطمس ــوانو95/0ن ــونت ــا،9/0آزم ب
حجممحاسبهدر.)5(شدمحاسبهنیانگیمدرصد10يخطاحداکثر

درنشـده بـرآورده يازهایناریمعانحرافونیانگیمبهتوجهبانمونه
گرفـت قرارعملمالكیجنسطهیحمطالعهنیامختلفيهاطهیح

ونیانگیمگرفتننظردربا.کردیماعمالرانمونهحجمنیشتریبکه
نفـر 247نمونهحجم)،39/49±01/28(مذکورصفتاریمعانحراف

گرفتند.قراریبررسموردنفر248مطالعهنیادر.دیگردنییتع
گلسـتان یپزشـک علـوم دانشـگاه اخالقتهیکمدییتاموردمطالعه

(IR.GOUMS.REC.1397.063)گرفت.قرار
سـال، 60سـن حـداقل داشـتن شـامل مطالعـه بـه وروديرهاایمع

پزشـک دیـ یتاوکیـ پاتولوژجینتـا اساسبرسرطانیقطعصیتشخ
يمـار یبشـروع مراحـل ازیکیدرداشتنقرار،يانکولوژمتخصص

ند.بودهاپرسشبهپاسخيبرایکافياریهوشدرمان،انیپاتا
یروانــيمــاریببــهابــتالشــاملمطالعــهبــهورودعــدميارهــایمع

بودند.پرسشنامهناقصلیتکموروانگردانموادمصرف،مشخص
انجـام دسـترس دروآسـان ؛یراحتمـال یغصـورت بهيریگنمونه

يروزهـا درروزانهماه5/3مدتبهپژوهشگرکهصورتنیبدشد.
ــوع ــهازمتن ــهوهفت ــاوبب ــبحتن ــدبوص ــرازع ــهظه ــشب ــابخ يه

/یدولتــیدرمــانمراکــزازیکــیيبســتروییســرپایدرمــانیمیشــ
یزمـان تـا نمـود مراجعهستیانکولوژپزشکانيهامطب،یخصوص

.دیرسشدهنییتعتعدادبهنمونهحجمکه
مراکـز نیـ ابهیپرتودرماناییدرمانیمیشيبراکهیسالمنداناز

آمـد. عمـل بهدعوتپژوهشدرشرکتيبرا؛بودندکردهمراجعه
وهمراهازوشددادهحیتوضماریبهمراهيبرامطالعههدفابتدادر

.دیگردپرسشنامهعیتوزبهاقدامسپسوشدگرفتهاجازهماریبخود
،اطالعـات بـودن محرمانـه قبیلازژوهشپدراخالقاصولکلیه
خروجحقوبیمار)همراهلزومصورتدر(وبیمارآگاهانهرضایت

گردید.رعایتمطالعهاز
يبـرا پژوهشـگر توسـط هـا پرسشسالمندان،تیوضعبهتوجهبا
اسـتفاده بـا اطالعات.شدقرائتپژوهشدرکنندگانشرکتیتمام

بـه مبـتال سـالمندان ینیبـال ویشناختتیجمعمشخصاتثبتفرماز
نـوع سـواد، سطحسکونت،محلت،یقومجنس،سن،شاملسرطان

د.یگرديگردآوردرمانمرحلهسرطان،بهابتالمدتطان،سر
سـرطان بـه مبـتال مـاران یبیتیحمـا یمراقبتـ يازهاینپرسشنامهاز

(supportive care needs survey: SCNS)34وطـه یحپـنج يدارا
ایاسترالسرطانپژوهشویروانشناسسسهؤمازشدهبرگرفتهپرسش

قـبالً مـذکور پرسشنامه).15(دیگرداستفادههادادهيآورجمعيبرا
نیـ ا).16و8و5(اسـت رفتـه کاربهیخارجویداخلمطالعاتدرزین

انجـام ماننـد هیـ گو5ي(داراروزانـه عملکردویجسميازهاینابزار
ینگرانـ ماننـد هیـ گو10(یروانينیازهامنزل)،داخليکارهادادن
درراتییـ تغلیـ قبازهیـ گو3(یجنسـ ينیازهـا درمـان)، جینتـا بابت

بـه حضـور دماننهیگو5(مراقبتویتیحمايازهاین)،یجنسروابط
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يازهاین)،یجسميازهاینبرآوردنهنگامدریدرمانکارکنانموقع
دریکـاف اطالعـات لیـ قبازهیـ گو11(اطالعـات وسـالمت ستمیس

را)آنهـا ازکیهرشروعازقبلهادرمانیجانباثراتودیفوامورد
نمـره حداقلونیانگیمصورتبههاافتهیدهد.یمقراریبررسردمو
رويگویـه هـر بـه پاسـخ شوند.یمگزارش170نمرهحداکثرو34

،»کاربردعدم-نیازعدم«صورتبهايگزینهپنجلیکرتطیفیک
و»متوسـط نیـاز «،»کـم نیـاز «،»بـودم یراضشدهافتیدرکمکاز«
نمـره .گرفـت تعلـق آنهـا بـه 5تا1نمرهبترتیبهواست»زیادنیاز«

100تـا صـفر ازبعـد هردرنمراتاست.بیشترنیازدهندهنشانبیشتر
88/0ابزارکليبراکرونباخيآلفابیضراست.شدهگرفتهدرنظر

وتیـ حما،9/0یجنسـ ،67/0یروانـ ،76/0یکـ یزیفطـه یحيبراو
اسـت هشدمحاسبه88/0یاطالعاتوسالمتستمیسو87/0مراقبت

پـس وretest-testمجـدد آزمونروشباپرسشنامهاینپایایی).17(
).16(شدنییتعr=9/0سرطانبهمبتالبیمار20رويمطالعهاز

يداریمعنـ سـطح دروSPSS-16افـزار نـرم ازاسـتفاده باهاداده
ازاسـتفاده بـا کمـی هـاي داده.ندشـد ریتفسـ ولیتحل05/0ازکمتر

مطلـق فراوانیازاستفادهباکیفیهايدادهومعیارانحرافویانگینم
نرمـال عیـ توزازيبرخـوردار عدمبهتوجهبا.ندشدفیتوصنسبیو

از،رونوفیاســم-کولمــوگروفآزمــونبراســاسیکمــيهــاداده
اسـتفاده سیوالـ کراسـکال ویتنیومنمانندکیناپارامتريهاآزمون

شد.
هایافته

دامنهباسال17/67±94/6سالمندانسناریمعانحرافونیانگیم
ــن ــال60-90یس ــود.س ــر144ب ــد1/58(نف ــرد)درص ــر201،م نف

نفـــر119،فـــارس)درصـــد9/64(نفـــر161،متاهـــل)درصـــد81(
بودند.شهرساکن)درصد5/62(نفر155وسوادیب)درصد48(

،یفوقـان شگـوار دستگاهسرطانبهمبتال)درصد4/19(ماریب48
32،یتحتـان گـوارش دسـتگاه سـرطان بـه مبتال)درصد19(ماریب47

سـرطان )درصـد 1/10(ماریب25،پستانسرطان)درصد9/12(ماریب
ــون ــاریب21،خ ــد5/8(م ــرطان)درص ــتاتس ــاریب19،پروس 7/7(م
،تخمـدان ورحمسرطان)درصد3/7(ماریب18،هیرسرطان)درصد

)درصد1/10(ماریب25وگردنوسرسرطان)درصد2/5(ماریب13
بودند.هاسرطانریسابهمبتال

20ویدرمـان یمیشـ مرحلهدرمارانیباز)درصد2/80(نفر199
)درصـد 7/11(مـار یب29ودر مرحله پرتودرمـانی  )درصد1/8(ماریب

شـدند. پـژوهش واردیوتراپیرادویدرمانیمیشیزمانهممرحلهدر
98/9±41/9سـرطان يمـار یببـه ابتالمدتاریمعنحرافاونیانگیم

طـه یحدرسـرطان بـه مبـتال سـالمندان .بـود مـاه 48تـا 1دامنـه باماه
دروکمـک افـت یدريبـرا ازیـ ننیشـتر یبروزانهعملکردویجسم

ک).ی(جدولکردندگزارشراکمکبهازیننیکمتریجنسطهیح

حمایتیمراقبتیهاينیازمعیارانحرافومیانگین:1جدول
سرطانبهمبتالسالمندان

اریمعانحرافونیانگیمیتیحمایمراقبتيازهاینيهاطهیح
52/72±76/26روزانهعملکردویجسم

11/65±62/19اطالعاتوسالمتستمیس
43/64±85/17مراقبتوتیحما

99/63±50/25یروان
60/38±55/35یجنس

يهـا طـه یدرحکمـک افـت یدربـه ازیـ ننیشتریب2شمارهجدول
نیباالتردهد.یمنشانراSCNS-SFيهاپرسشنامهبامطابقمختلف

بـاره درافتنیـ یآگـاه «خصـوص دردرصـد) 2/76(ندیناخوشاازین
کـه دیکنکمکخودتانبهتادیبدهانجامدیتوانیمشماکهيموارد

بود.»دیشوبهتر
مختلف،يهاطهیحدرمردانوزنانیمراقبتیتیحمايازهایننیب

).>05/0P(شـد افـت یيداریمعنـ يآمـار تفاوتیروانطهیحجزبه
ازینروزانهعملکردویجسمطهیحدرسالمندزنانکهصورتنیبد

درسـالمند مـردان کـه یحـال درشـتند. داکمکافتیدربهيشتریب
درسـالمندان نیهمچنـ شـتند. داکمـک افتیدربهازینهاطهیحریسا

وسـالمت سـتم یسویجنسـ يهـا طهیحدرسال74تا60یسنگروه
شتند.داکمکبهيشتریبازیناطالعات

وتیحماستمیسطهیحوسوادسطحنیبيداریمعنيآمارهرابط
عملکـرد ویجسمطهیحدونیبکهیحالدرشت.نداوجودمراقبت
رابطهسالمندانسکونتمحلبااطالعاتوسالمتستمیسوروزانه

).3(جدولشتداوجوديداریمعنيآمار
بحث

بـه مبـتال سـالمندان یمراقبتـ يازهاینمطالعه،نیاجینتابهتوجهبا
روزانـه، عملکـرد ویجسـم طـه یحدرازیننیشتریببیترتبهسرطان

نییتعیجنسویروان،مراقبتوتیحما،اطالعاتوسالمتستمیس
درراکمـک بـه افتیدريبراازیننیشتریبسرطانبهمبتالزنانشد.

ازیـ ننیشتریبسرطانبهمبتالمردانوروزانهعملکردویجسمطهیح
وسـالمت سـتم یسومراقبتوتیحما،یجنسطهیحدرراکمکبه

ویجسـم طهیحدرروستاساکنسالمندانند.کردگزارشاطالعات
وتسـالم سـتم یسطـه یحدرشهرساکنسالمندانوروزانهعملکرد

دند.کرگزارشراکمکبهازیننیشتریباطالعات
سـرطان بـه مبتالسالمنداندرکمکافتیدريبراازیننیترعیشا

مطالعـات دیگردرکهیحالدر.بودروزانهعملکردویجسمطهیح
ــننیشــتریب ــراازی ــتیدريب وســالمتســتمیسطــهیحدرکمــکاف

توانـد یمتفاوتنیاعلت).19و18و5(ه استشدگزارشاطالعات
در.باشـد پـژوهش درمطالعـه مـورد يهـا گـروه درتفـاوت ازیناش

وبزرگسـاالن سـرطان بـه مبتالمارانیبهدفگروهمذکورمطالعات
سالمندانحاضرپژوهشهدفگروهکهیحالدربودند.رسالمندیغ
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ازیناشـ توانـد یماز،یـ ننیشـتر یبدرتفاوتنیاند.بودسرطانبهمبتال
بارایز.باشديسالمنددورهیجسمطیشراویکیولوژیزیفتمشکال

سـالمند فـرد وکنـد یمـ دایـ پکـاهش یجسـم يروهاینسن،شیافزا
بـه ابـتال وشـود یمبـدن يهـا سـتم یستمامعملکرددریراتییتغدچار

گردد.یممشکالتنیادیتشدسببسرطان
بـه مبـتال سـالمندان کانـادا درنهمکـارا وTremblayمطالعـه در

وتهـوع ودردخصـوص دررایتیحمـا یمراقبتازیننیشتریبسرطان
پـژوهش بـا کـه کردنـد گـزارش روزانـه يهاتیفعالدرتیمحدود
داردمطابقـت شـد؛ انجـام سـرطان بهمبتالسالمندانيروکهحاضر

)20.(
ويانرژفقداننظرازحاضرپژوهشدرکنندهشرکتسالمندان

درکردنـد. گـزارش راکمـک افـت یدريبراازیننیشتریب،یخستگ
درسـرطان بـه مبـتال بزرگسـاالن يروکـه همکـاران وNairمطالعه
گـزارش درصد75یخستگويانرژفقدانشد؛انجامیعربامارات

عملکـرد ویجسـم طـه یحدرمـوارد ریسـا بـه نسـبت کـه استشده
مطالعـه بـا افتـه ینیـ ا.)21(اسـت برخـوردار يباالترمقدارازروزانه
کمـک افـت یدربـه ازینلیدلرودیماحتمال.داشتمطابقتحاضر

باشـد. سالمنداندرسنشیافزاازیناش،یخستگخصوصدرشتریب
کیـ ولوژیبستمیسدریراتییتغبروزسببسنشیافزاکهییآنجااز

افتـه یلـذا ؛گـردد یمـ بدنیکیولوژیزیفعملکردهايازیبرخوبدن
.باشدهیتوجقابلتواندیمحاضر

بـه نسـبت نـان یاطمکسبخصوصدریروانطهیحدرسالمندان
Nairمطالعـه درند.داشـت کمکافتیدريبراراازیننیشتریبنده،یآ

کسـب ،یروانطهیحدرسرطانبهمبتالبزرگساالنيروهمکارانو
)21(شدگزارشنشدهبرآوردهازیننیشتریب،ندهیآبهنسبتنانیاطم
دارد.یهمخوانحاضرلعهمطاباکه

؛بودنـد سـواد یبـ کـه سـرطان بهمبتالسالمندانحاضرمطالعهدر
کردند.گزارشرایروانطهیحدرکمکافتیدريبراازیننیشتریب

مبـتال سالمندانوبزرگساالنيروکههمکارانوCheahمطالعهدر
بـا زیـ نسـواد سـطح شـد؛ انجاميمالزکشوردرپروستاتسرطانبه
سـطح بـا مارانیبکهيطوربه.داشتيداریمعنارتباطیروانطهیح

یروانـ طـه یحدرکمـک افـت یدريبـرا يشـتر یبازیـ نییابتـدا سواد
درکمـک يبـرا ازیـ نبـودن بـاال علـت رودیماحتمال).19(ندداشت

يمـار یببارهدرآنهایآگاهعدمسواد،یبسالمنداندریروانطهیح
بـه ازیـ نبـودن بـاالتر باشـد. يمـار یبیآگهـ شیپویدرمانمراحلو

درنـده یآبـه نسبتینیبخوشحفظوندهیآبهنسبتنانیاطمکسب
باشد.موضوعنیادیموتواندیمپژوهشنیا

سـرطان، بـه مبـتال سـالمندان درازیـ ننیکمتـر حاضرپژوهشدر

سرطانبهمبتالسالمنداندرحمایتیمراقبتینیازهايفراوانی:2جدول
(درصد)تعدادحمایتیمراقبتینیازهايهاحیطه

وسالمتستمیس
اطالعات

)2/76(189.دیشوبهترکهدیکنکمکخودتانبهتادیبدهامانجدیتوانیمشماکهيمواردبارهدرافتنییآگاه
)1/62(154.استيبهبودبهرووکنترلتحتحدچهتاکهتانيماریببارهدرافتنییآگاه

)4/69(172یعاطفيازهاینواحساساتمورددردادننشانتیحساسومارستانیبپرسنلتوجهمراقبتوتیحما
)1/66(164یجسميازهاینبرآوردنهنگامدریدرمانکارکنانموقعبهحضور

)9/62(156ندهیآبهنسبتنانیاطمکسبیروان
)3/59(147)يماریبتیموقعازی(ناشخوداحساساتکنترليریادگی

ویجسم
روزانهعملکرد

)8/52(131یخستگ/يانرژفقدان
)2/51(127مواقعاکثردرنبودنخوباحساس

التیتحصسطحوسکونتمحلسن،ت،یجنسحسببرسرطانبهمبتالسالمندانحمایتیمراقبتینیازهاياریمعانحرافومیانگین:3جدول
هامتغیر

اطالعاتوسالمتسیستمطهیحمراقبتوحمایتحیطهجنسیطهیحروانیطهیحروزانهعملکردوجسمیطهیح
P-valueاریمعوانحرافنیانگیمP-valueاریمعوانحرافنیانگیمP-valueاریمعوانحرافنیانگیمP-valueاریمعوانحرافنیانگیمP-valueاریمعوانحرافنیانگیم

جنسیت
89/18±62/80زن

*001/0
07/68±07/22

*07/0
91/18±56/28

*001/0
53/61±96/18

*03/0
00/59±96/18

*001/0 87/19±75/1652/69±30/3352/66±41/2783/52±97/2904/61±66/66مرد

(سال)سن
74-6018/72±07/27

*7/0
11/63±86/25

*2/0
71/42±63/35

*001/0
22/64±93/17

*4/0
11/67±52/19

*001/0
75=>16/74±44/2527/68±48/2345/18±64/2747/65±62/1730/55±21/17

محل
سکونت

03/0*87/19±5/002/67*63/16±2/006/65*73/35±1/053/40*78/25±005/033/62*18/26±83/69شهر 88/18±76/1992/61±19/3538/63±91/2439/35±27/2774/66±98/76روستا

سطح
التیتحص

84/22±07/79بیسواد

#001/0

89/69±22/22

#01/0

92/28±24/33

#001/0

20/64±28/18

#4/0

84/58±13/18

#001/0
92/18±60/1648/68±84/3458/63±35/2877/44±89/2893/60±19/71ابتدایی
15/18±57/1842/71±83/3650/62±32/2566/41±86/2046/54±07/66متوسطه
98/20±38/1811/72±47/3700/70±88/2656/52±69/3001/57±07/63دیپلم

68/18±49/1844/76±47/3495/62±84/2578/53±62/2868/55±36/56دانشگاهی
والیسکراسکالآزمون#ویتنی،منآزمون*
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کیـ نزدطه،یحنیاازموردسههردرکهيطوربه.بودیجنسطهیح
بـا کـه نداشـتند کمـک افـت یدربـه يازیـ نچیهسالمندانازیمینبه

دارد.یهمخوان)22(و همکاران Pérez-Fortisمطالعه
مـورد درسـرطان بـه مبـتال سالمندانمراقبتوتیحماطهیحرد
واحساسـات مورددردادننشانتیحساسومارستانیبپرسنلتوجه

توجهبا.کردندارشگزراکمکبهازیننیشتریبزینیعاطفيازهاین
سـالمندان رسدیمنظربهيسالمندوسرطانيماریبخاصطیشرابه
باشـند. داشتهيشتریبعطوفتوتوجهانتظاریمراقبتیدرمانکادراز

طهیحبامردوزنجنسدونیبيداریمعنارتباطحاضرپژوهشدر
بـه ازیـ نمـرد سـالمندان کـه يطوربه.آمددستبهمراقبتوتیحما

کردیرویفرهنگلحاظبهکردند.گزارشرايشتریبکمکافتیدر
مراقبـت يبرارايشتریبتیولؤمسزنانکهاستآنجامعهدرغالب

يبـرا رايکمترازینزنانزینحاضرپژوهشدر.شوندمتقبلخوداز
کردند.گزارشتیحماافتیدر

ــهیحدر ــتمیسط ــالمتس ــاتوس ــوصدراطالع ــتیدرخص اف
کنتـرل وخـود ازمراقبـت مهـم يهـا جنبـه مـورد دریکتبتاطالعا

افـت یدربـه يازیـ نگونـه چیهـ سـالمندان ،منزلدريماریبعوارض
سـالمندان ازدرصـد 48کـه نیابهتوجهباافتهینیانداشتند.کمک

76طـه یحنیـ ادراسـت. هیـ توجقابـل ؛بودنـد سـواد یبمطالعهمورد
یآگـاه خصـوص درراکمـک هبـ ازیننیشتریبسالمندانازدرصد

ودنشـو بهتـر تـا دنـ بدهانجـام تواننـد یمـ کـه يمواردبارهدرافتنی
ــارهدرافتنیــیآگــاهمــورددرســالمندانازدرصــد62 تیوضــعب

نظـر بـه کردنـد. گزارشراکمکبهازیننیشتریب،يبهبودويماریب
آنـان يهـا خـانواده وسـرطان بـه مبـتال مـاران یبآمـوزش بهرسدیم

يادیـ زحجـم بااغلبمارانیبلیدلنیهمبهوشودینمتوجهچندان
درمـان نحـوه وخطـر عوامـل سـرطان، يماریبمورددرهاپرسشاز

شوند.یممواجه
کمکافتیدربهازینسال75يباالسالمندانحاضرپژوهشدر
بـه کردنـد. گـزارش اطالعاتوسالمتستمیسطهیحدررايکمتر

ادیـ زياانـدازه بـه یجسـم يهـا ینـاتوان سـن شیفزاابارسدیمنظر
عـوارض خصـوص درکمـک افتیدريتقاضاواعالمکهشودیم

بـه یدسترسـ مجهـز، مارسـتان یبدرگرفتنقراردرمانتحتداروها،
یچنـدان تیـ اهمازمـاران یبازگـروه نیـ ايبـرا روانشـناس ومشاور

اسـت يضروررونیااز.استنبودهآنهاتواندراینبودهبرخوردار
درنـد. ینمايشـتر یبتـالش ازهـا ینیابیارزيبراسالمتکارکنانکه

سـن، شیافـزا بـا سـرطان بـه مبـتال بزرگساالنيروجبارزادهمطالعه
بـا کـه )5(افـت یکـاهش اطالعاتوسالمتستمیسطهیحدرازهاین

دارد.مطابقتماپژوهش
پژوهشگرسترسیددمعبهتوانیممطالعهنیايهامحدودیتاز

توجهباو شدت بیماريسرطاننوعتفکیکبهپژوهشهاينمونهبه
آیندهمطالعاتدرگرددمیپیشنهادنمود.اشارهیزمانتیمحدودبه
وبنـدي تومـور  ، درجـه سرطاننوعکیدریتیحمایمراقبتيازهاین

برآوردهيازهایندادنشانمطالعهرد.یگصورتیسنيهاگروهریسا
ویجســمطــهیحدرژهیــوبــهســرطانبــهمبــتالســالمنداندردهنشــ

يبـرا توانـد میپژوهشاینت.اسبرخوردارییباالزانیمازعملکرد
سـرطان، بـه مبتالسالمندانبرايحمایتیمراقبتیهايسرویسایجاد
وجسـمی بعـد درخصـوص بـه نـان آنیازهـاي شـدن بـرآورده براي

یآتـ مطالعـات درگـردد مـی پیشـنهاد نماید.کمکروزانهعملکرد
همچنینگیرد.صورتسرطاننوعیکدرحمایتیمراقبتینیازهاي
زیـ نسنیهايگروهسایردرحمایتیمراقبتینیازهايشودمیپیشنهاد
شود.بررسی

گیرينتیجه
جـز بـه سـرطان بـه مبـتال سـالمندان کهدادنشانمطالعهنیاجینتا

ییباالازینیتیحما-یمراقبتيازهاینياهطهیحریسادریجنسطهیح
مطالعـه نیادرنشدهبرآوردهازیننیباالترودارندکمکافتیدربه
پرسنلتوجهخصوصدرشد.نییتعروزانهعملکردویجسمطهیح
تـا دهندانجامتوانندیمکهيموارددربارهافتنییآگاهومارستانیب

لـذا شـد. گـزارش کمـک بـه ییبـاال ازیـ ن؛کنندکمکخودشانبه
سـالمت کارکنـان توسـط سـرطان بـه مبتالسالمنداننیازهايدرك

قـادر راکارکنـان ونمـوده کمـک آنـان نمـودن حساسبهتواندیم
خـدمات ،سـرطان بـه مبتالسالمندانيازهاینبندياولویتباتادینما

نمایند.فراهمبیمارانبرايرامناسبوحمایتیمراقبتیاي،مشاوره
قدردانیوتشکر

درجـه اخـذ يبـرا يمسعودآمنهخانمنامهپایانحاصلمقالهاین
ويپرستاردانشکدهازسالمنديپرستاريرشتهدرارشدکارشناسی

طـرح حاصـل همچنـین بـود. گلسـتان یپزشـک علومدانشگاهییماما
فنــاوريوتحقیقـات معاونـت مصـوب )110125شـماره (تحقیقـاتی 

محتـرم معاونتآنازلهیوسنیبدبود.گلستانپزشکیعلومدانشگاه
مطالعـه درکننـده مشـارکت بیمـاران اززیـ نومـالی حمایتخاطربه

.شودمیقدردانیصمیمانه
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