هُـوَالشـافي

موضوع:
نيازهاي معنوي بيماران مبتالً به سرطان و خانوادههايشان

توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.

خال صه سخنراني دكتر محمدر ضا مير ،متخ صص جراحي سرطان در مورخه  86/9/6در بيمار ستان
الله تهران
برخورد پزشك و مراقبين بهداشتي با بيمار مبتالً به سرطان بايد در خور شأن و احترام و شخصيت انسان باشد و بايد باالبردن كيفيت
زندگي بيمار هدف با شد .عوامل متعددي مانند عوامل ژنتيكي ،محيطي ،رفتاري و رواني ميتواند در بروز كان سر پ ستان اثر دا شته با شد.
بطور كلي حمايتهاي اجتماعي از سوي خانواده ،دوستان و گروههاي اجتماعي ،آثار مثبتي روي سالمت و حال بيماران دارد.
وقتي بيماري سرطان براي فردي تشخيص داده ميشود .عوامل زير بر مدل زيستي -رواني بيمار سرطاني تأثير متقابل دارند.
 وجود خود بيمار و وضعيت جسمي و بدن بيمار. پزشك و مراقبين پزشكي و بهداشتي (پرستاران و كادر درماني). اعضاء خانواده (همسر و فرزندان ،برادر و خواهر .)... -جامعه و گروههاي حمايتي.

وقتي فردي به سرطان پستان دچار مي شود برايش اين سئوال مطرح است كه وضعيت جسمي من چه مي شود؟ آينده چه خواهد شد و
نگراني براي او پيش خواهد آمد .آيا بعد از عمل جراحي ،نقصي در بدن من بوجود ميآيد؟ و اين بيماري تأثير مهمي برروح و روان بيمار
بوجود ميآورد كه چگونه با اين وضع پيش آمده تطابق و سازگاري انجام دهد.
در اين مرحله مهم ،پزشك و پرستار و مراقبين بهداشتي چه وظيفهاي دارند؟
اعضاااء خانواده و دوسااتان و جامعه چه وظايفي دارند؟ همه اينها اثرات متقابل روي ارتباط پزشااك و كادر درماني با بيمار ،خيلي مهم
اساات .ارتباط بايد برمبناي احترام متقابل باشااد .وقتي خانمي راجع به بيماري ساارطان پسااتان ساائوال ميكند .پزشااك بايد با راابر و
حو رله و احترام به حرفهاي بيمار گوش دهد يأس و نااميدي را از وي دور سازد و به او روحيه بدهد .اين هنر پز شك ا ست كه رادقانه
با بيمار رااحبت كند و براي درمان بهتر بيمار را تطابق دهد .در اثر يك ارتباط خوب بين پزشااك و بيمار ،روند درمان و بهبودي بيمار
بهتر رورت ميگيرد .هرچند بع ضي از بيماران ،بيماري خود را انكار كرده و نميپذيرند و با حرفهاي پز شك تطابق نميكنند ولي اكثر
بيماران حرفهاي پزشكان را ميپذيرند.
از نظر روان شناسي ،گروهي از بيماران بعد از پيداشدن غده در درون سينه خود و تشخيص بدخيم بودن غده ،استرس و اضطراب پيدا
ميكنند و وقتي وارد مطب مي شوند كه پز شك متخ صص سرطان ا ست اح ساس بدي به آنها د ست ميدهد .ب سته به فرهنگ و آگاهي
بيمار ،عكس العملها نسبت به تشخيص غده بدخيم در سينه متفاوت است.
اكثر بيماران با اين بيماري كنار آماده و مي پذيرند كه بيماري مهمي براي شان پيش آمده و سرنو شت خود را بد ست پز شك و داروها و
كادر درماني ميسپارند و اظهار ميدارند كه كار سر نوشت بوده و بايد براي بهبودي اين مسير درمان را ادامه بدهم.
گروهي ديگر از بيماران بعد از تشاااخيص سااارطان پساااتان چند روز زمان ميخواهند تا فكر كنند و با اين بيماري تطابق كنند و يا به
مكانهاي زيارتي ميروند و  ...تا با بيماري سرطان كنار بيايند .بايد به بيمار تا زماني كه به درمان وي ردمه نزند ،فررت داد تا با آرامش
با سرطان پستان كنار بيايد و بپذيرد كه با روشهاي درماني ميتوان بر مشكل فائق بيايد.
سئوال :آيا طرز فكر و اعتقادات بيمار نسبت به زندگي و سرطان ميتواند در روند درمان تأثير بگذارد؟
اعتقاد بيماران بعضااي وقتها به كمك آنها ميآيد و بعضااي وقتها به ضااررشااان تبديل ميشااود .گروهي از بيماران با اعتقاد به خداوند و
ساارنوشاات انسااان ،با آرامش و اطمينان ،بيماري را ميپذيرد و با روحيه باال براي درمان بيماري و مبارزه با ساارطان تالش ميكنند اما
گروهي ديگر گلهمندند كه چرا سرطان به سراغ من آمده است و برايش اين سئوال مطرح ميشود چرا من كه هميشه بهداشت را رعايت
ميكردم و انسان خوبي بودم .چرا بايد بيماري سرطان به سراغ من بيايد؟

سئوال :تشخيص بيماري سرطان پستان چه تأثيري بر خانواده بيمار دارد؟
تشااخيص ساارطان پسااتان روي فرد و تك تك اعضاااء خانوادهاش تأثير دارد .روي همساار ،روي فرزندان ،روي جامعه  ...و بايد اطالعات
رحيح مربوط به سرطان به آنها منتقل شود.
وقتي زني به بيماري سرطان مبتال مي شود چه تأثيري بر خانوادهاش دارد؟ خانمي كه تا ديروز تمام م سئوليت زندگي به عهده او بود،
م حور خانواده بود ،نقش همسر داشته ،نقش مادر براي فرزندان پسر و دختر و تربيت آنها را داشته ،مراقبت همه جانبه نسبت به شوهر و
فرزندان داشاااته .حال خودش بيمار شاااده و اين مراقبت و توجه تييير مييابد و ديگر اعضااااء خانواده بايد متوجه و مراقب او باشاااند.
مساائوليتها تييير ميكند .و از اين به بعد مساائوليت روي دوش پدر خانواده ميافتد .همه اين مسااائل و مشااكالت بايد با افراد خانواده
همفكري شده و در ميان گذاشته شود تا به روند بهبود و درمان بيمار كمك بيشتري رورت گيرد.
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