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Does knowledge of diagnosis really affect rates of depression in cancer patients? 
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( بز میشان افسزدگی در سزطان )بیماری یا آگاهی اس تشخیصآ

 بیماران سزطانی اثزگذار می باشذ؟

اری طزطاى ّ تاثیز ی اس ًگزاًی اس تجزتَ  تیوهزاحل چکیذه:

تیوار ُوزاٍ هی در اتتذا تا ، ّ طاسگاری ّی تز عولکزد کلی

 ػْد. 

تزرطی عْاهل هْثز جوعیت ػٌاختی  ،ُذف اس هطالعَ حاضزهذف: 

ؼخیص طزطاى ّهیشاى تجزتَ ّ تیي فزدی ارتثاط تیي داًظتي ت

 تْد.  افظزدگی

تیي طال هطالعَ هقطعی عزضی در  ،حقیق حاضز تصْرتت ها:شیوه 

اًتخاب ًوًَْ تزاطاص ػیٍْ طِویَ هی تاػذ. 6002 -6002ُای 

کْلْژی اًقیق تا چِار هْطظَ تحصْرت گزفتَ اطت. هتٌاطة 

ػاهل ًوًَْ ُای هلی اس تیواراى رّهاًیایی هزتثط هی تاػذ. 

ّ اجاسٍ تزرطی  ،تا در ًظز گزفتي جٌض ّ قْهیت ، طزطاًی

 ارسیاتی دیگزاى.  تاثثات ًتایج 

ططح کوی اس  ،ًتایج ًؼاى هی دُذ کَ داًظتي تؼخیص :نتایج 

در هقایظَ تا ًذاًظتي ًؼاى هی دُذ. ًتایج در ، افظزدگی را

اس  ( هؼاتَ هی تاػذ. تعالٍّ 6002-6002توام ارسیاتی ُای )

تٌِا  ،ّ اهْسع( -اقاهت -جٌض -تزرطی عْاهل جوعیت ػٌاختی)طي

)افظزدگی افشایغ هی  اطت طي دارای یک تاثیز هِن تز افظزدگی

ارای یک درحالیکَ اهْسع تٌِا عاهلی اطت کَ د ،یاتذ تا طي(

درّى تعذیل کٌٌذٍ تْدٍ اطت. ُوچٌیي تزاطاص تحلیل هتغیز 

هقاتلَ تا احظاطات ّ  ،هذآًگز ػِای ًاکار ،تٌِا -فزدی

فقذاى حوایت رّاًی خاًْادٍ)احظاص تٌِایی( هِوتزیي تاثیز 

افظزدگی دارد. )تطْر هثال:  ططح تاالیی اس ًگزع ُای را تز 
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ى حوایت خاًْادگی تا هقاتلَ تا احظاطات ّ فقذا -ًاکارآهذ

در حالیکَ ُیچکذام  (هزتثط ُظتٌذ ططح تاالیی اس افظزدگی

تؼخیص ّ  آگاُی اسثیز تعذیل کٌٌذٍ تز راتطَ تیي أدارای ت

 .افظزدگی ًذارًذ

راتطَ پشػک   ءًتایج در ارتثاط تا ارتقا بحث و نتیجه گیزی:

هذیزیت ًاراحتی هزتثط تا طزطاى ّ تطْر ضوٌی تز  ،ّ تیوار

 ل تیواری هِن هی تاػٌذ. هزاح

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تا ػکل  )هزتثط(تیؼتز اس یک چِارم هزگ ُا  ،در طزاطز جِاى

ّ دَُ  ،ُظتٌذ اًکْلْژیکالتیواری ُای  ی اسهتفاّتُای 

رّد تیغ اس پٌجاٍ درصذ افشایغ در تیواری یٌذٍ اًتظار هی آ

زدٍ ای تایي ًتایج تطْر گظ. گشارع گزدد ُای هزتثط تا طزطاى

. تؼخیص ّ درهاى تز توام 0: تاػذدّ ًکتَ هزتثط هی  ات

. تخاطز تْطعَ در جظتجْ ّ 6 -عولکزد تیواراى اثز هی گذارد

 هثتال تَ  طزطاى تیؼتز اس دّ طْم تیواراى ،درهاى ػیٍْ ُا

 ،. تٌاتزایيسًذٍ تواًٌذ طال 5تشرگظال هوکٌَ کَ تیؼتز اس 

ًیاس خْاٌُذ ّاًؼٌاختی ّ درهاًی ر تعذاد تیواراًی کَ حوایت

 تؼذت افشایغ خْاُذ یافت.  داػت

درحال حاضز  ،اًذ تؼخیص طزطاى دادٍ ػذٍ ی )کَ(تیواراً

هؼکالت طالهت رّاًی تظیار قاتل تْجَ تزی اس جوعیت طالن  

ًاراحتی ُای هزتثط تا طزطاى تاثیز هِوی تز هزاحل دارًذ. 

کاُغ ططح طاسگاری تزای  ،یواری اس طزیق کٌتزل ضعیف دردت

 هوکٌَ در ػکل ُای هتفاّت درهاى هؼارکتّ کاُغ  ،درهاى

 داػتَ تاػذ. 

درهاى ّ تغییز ػزایط  ،تی تزای تؼخیصرّاًؼٌاخ طاسگاری

حوایت  ،ل تیواریسًذگی ًَ تٌِا تز تْاًایی تیوار تزای کٌتز

هزاقثت ُای رّاًؼٌاختی ّ  تز تلکَغیزٍ  اًی ّ اجتواعی ّرّ

درک تاثیزات هٌفی تز )لذا( پشػکی ًیش ّاتظتَ هی تاػذ. 

اُویت ارسیاتی ّ ، ًاارحتی ُای رّاًی هزتثط تا طزطاى

. اطتحایش اُویت هکزر تطْر احظاطی  پیاهذُایهذیزیت 

رّاًؼٌاختی عْاهل اثزگذار تز عولکزد ، تزرطی تٌاتزایي

 تیواراى ّ تعاهالتؼاى هِن اطت. 



)ًحٍْ اطالع ، یکی اس هِوتزیي ًقاط عطف در تجزتَ طزطاى

 ،  پیغ آگاُی،تؼخیصتا  هظتقین ارتثاط  تؼخیص اطت.  رطاًی(

 )کَ(تا ًگزاًی ُای عاطفی  درهاى ّ پیاهذُای رّاًی قْیا  

اس ) تتذریج ًِایکَآ -ذٍ هزتثط اطت تجزتَ ػ تْطیلَ تیواراى

 ،6002. اس اطتزص کوتزی را تجزتَ هی کٌٌذوی ػًْذ تؼخیص

گزدیذٍ تْهْرال در رّهاًی اجثاری تؼخیص   )اطالع رطاًی (

 تعذاد قاتل تْجِی اس پشػکاى ٌُْس ،. علی رغن ایٌکَاطت

اطالع رطاًی هظتقین تَ تیوار ّ خاًْادٍ اػت را ًفی هی 

  کٌٌذ.

ت ػٌاختی ّ یعْاهل جوع ،ار داًظتي یا ًذاًظتي تؼخیصکٌ در

 تیي فزدی تز افظزدگی تجزتَ ػذٍ تْطیلَ تیواراى طزطاًی

  تطزس هِوی اثز هی گذارًذ.
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