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 بیماران مبتال به سرطان و کیفیت زنذگی

صًذٍ  دسحبلیکَ  پزیشفتَ اًذ کَ پضضکی طی یک دَُ گزضتَ, کبدسدسهبى

هبتال فبکتْس هِوی بشای بیوبساى  ,ّ بقب بذّى بیوبسی هبًذى)بِبْدی(

دس ایي  بَ سشطبى هی ببضذ, بطْسکلی کیفیت صًذگی پبیَ ّ هبٌب است.

 )سّ بَ( هطبلعَ , تْسعَ ُب ّ چبلص ُبی اخیش اًکْلْژی ّ هسیشُبی

 ایٌذٍ بشسسی هی گشدد. 
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 : مقدمه

دٍ, هحققبى بب هْقعیت ُبی سّبشّ ُستٌذ کَ بیوبساى دس بطْس گستش

استببط بب ًقطَ پبیبًی سٌتی ُوچْى صًذٍ هبًذى)بِبْدی اص بیوبسی( یب 

 است عتی ّ سْدی بذست ًیبّسًذ. اگشچَ ایي هوکيبقب بذّى بیوبسی هٌف

حبصل ضذٍ  (HRQOL)تغییشات اسبسی دس کیفیت صًذگی هشتبط بب سالهتطبى

کیفیت هشتبط بب سالهت , یک سبختبس جٌذ بعذی است کَ )دسّاقع( ببضذ. 

کَ تْسط  )تْافق ضذٍ(بسختی تعشیف ضذٍ است. تعذادی اص تعبسیف

هبُیت کیفیت صًذگی  دس استببط بب ًْسیٌذگبى هختلف اسایَ ضذٍ است

 جذّل یک رکش ضذٍ است. دس  ,(HRQOL)هشتبط بب سالهت

بخص ُبی هثبت ّ هٌفی  (HRQOL)هتبطْسکلی, کیفیت صًذگی هشتبط بب سال

اجتوبعی ّ  -احسبسی -ًطبًَ ُبی بیوبسی سشطبى اعن اص عولکشد فیضیکی

 , عالین بیوبسی ّ عْاسض جبًبی سا پْضص هی دُذ. اسبسیضٌبختی ّ بطْس 

کیفیت  سْدهٌذیتٌِب دس بیست سبل گزضتَ, تبسیخچَ ضعیفی اص 

 ٌذٍاخیش, افضایص فضای ٍ. اگشچَ, دس سبل ُبیگضاسش گشدیذ (QOL)صًذگی

دس هطبلعبت اسصیببی کیفیت صًذگی ّجْد داسد, دس حبل حبضش, حذّد دٍ 

دسصذاص ُوَ آصهبیطبت کلیٌیکبل سشطبى ضبهل هبحث کیفیت صًذگی هشتبط 

 هی ببضذ.   ًِبییبب سالهت بعٌْاى ًقطَ 

سْدهٌذی  دس حبل حبضش, ُشچٌذ, دسحبلیکَ سبصهبى غزا ّ داسّ آهشیکب 

یک اصل هِن بشای تبئیذ داسُّبی ضذ سشطبى ًذگی سا بعٌْاى کیفیت ص

لل ضبهل کیفیت صًذگی جذیذ هی ضٌبسذ, بسیبسی گشٍّ ُبی تحقیقی بیي الو

 ى, هعشفی کیفیت صًذگی دس اًکْلْصی سخت بْدٍ است.دس هطبلعبتطب

هبُیت  ني هسئلَ, یک هسئلَ ضبهل فِیدالیل هختلفی ّجْد داسد بشای ا

 آى تْسط ًتبیج کیفیت صًذگی هشتبط بب سالهت ّ ایجبد هْاًع دس پزیشش

 آّسدى ,اضبسٍ هی کٌذ Moinpourکبدس دسهبى هی ببضذ.  بعالٍّ, ُوبًطْس کَ 
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ضاسش گُذف اص ایي ( دسًِبیت)هعیبسُب دس یک تست پیچیذٍ دضْاس است. 

  است.  (HRQOL )بب صًذگی طاسصش کیفیت هشتبکوک بَ دسک 

 

  جذول یک: برخی تعاریف کیفیت زنذگی:

ادی اص ایي هقبلَ تعذ )لزا(تعشیف کیفیت صًذگی سبدٍ ًوی ببضذ .

 تعبسیف اى سا بیبى هی کٌذ. 

 کیفیت زنذگی: 

  :تْاًبیی 1هشحلَ ای اص خْة بْدى است کَ تشکیبی اص دّ بخص .

فعبلیت ُبی سّصاًَ کَ اًعکبسی اص سالهت)خْة بْدى( فیضیکی  ًجبما

اص هشاحل  س. سضبیتوٌذی بیوب2اجتوبعی است ّ  -احسبسی –سّاًی  –

  -کٌتشل ّ عولکشد بیوبسی

 یک کل ىاسصیببی رٌُی خْة ّ سضبیتبخص اص صًذگی بعٌْا 

 بٌببشایي(-ّجْد یک فبصلَ بیي اًتظبسات بیوبس ّ دستبّسدُبش( 

 فبصلَ کن کیفیت صًذگی بِتش

 کَ بیوبس  آًگًَْبیوبسی ّ دسهبى بش بیوبس  دبیبًگش تبثیش عولکش

 دسک کشدٍ است

 هی ببضذبعٌْاى بک سضبیت کلی فشدی اص صًذگی ّ احسبط خْة بْدى , 

  دسک بیوبس اص هْقیتص دس بطي سیستن اسصش ّ فشٌُگیکَ دس اى

اًتظبسات, استبًذاسدُب ّ صًذگی هی کٌٌذ ّ دس استببط بب اُذاف, 

 عالیقطبى است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و گردآوری: سمیه شریفی ریسی؛ مذدکار اجتماعی و جامعه شناشترجمه   

در مجموعه تخصصی مذدکاری اجتماعی ایرانیانانتشاریافته   

www.iraniansocialworkers.ir 

 

هقبلَ حبضش تشجوَ پژُّطی دس خصْظ کیفیت صًذگی کْدکبى هبتال بَ سشطبى هی 

ببضذ.  صفحَ اّل هقبلَ جِت عالقَ هٌذاى؛ بَ فبسسی بشگشداًذٍ ضذ. دسصْست 

 هطبلعَ بیطتش , بَ اصل هقبلَ دس لیٌک رکش ضذٍ هشاجَ ضْد.
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