
جهت آگاهی از اطالعات مربوط به عوواض  رضموا              

ضعایت نکات ایمنی و میزا  فعالیت ضوزانه بوه وادو              

 آموزش همگانی بیماضستا  مراجعه نمایی ..

 

منابع رسترسی به این اطالعات شامل  مطالب آموزشی       

رض واد  آموزش همگانی  بخشها و  سایت بیماضسوتوا       

است. مطالب رض قالب پمفت آموزشی و کوتوابوووه و             

 تراکت می باش .

 

جهت آگاهی از اطالعات مربوط به نوع ضژیم غواایوی            

دین و بع  از رضما  به کاضشناس تغایه مسوتو ور رض               

بیماضستا  و یا به کاضشناس تغایه مراکز دوموایوت از             

 بیماضا  مبتال به سرطا  مراجعه نمایی .

 

منابع رسترسی به این اطالعات شامل  مطالب آموزشی       

رض واد  تغایه  سایت بیماضستا   رض قوالوب پوموفوت               

 آموزشی  می باش .

 

جهت آگاهی از چگونگی برخوضر با اضطراب  افسوررگوی           

و...ناشی از شنی   خبر ب  و عواض  رضما  و هزینه هوا               

رضما  به ضوانشناس بیماضستا  یا مراکز دمایت  از بیماضا           

 مبتال به سرطا  مراجعه نمایی .

رضصوضتی که ابتال به بیماض  باعث ش ه که باوضها  رینی           

و اعت ار  شما و خانواره ضعیف گررر یا رضباضه ادکوا  رض      

زما  بیماض  سوال راضی  میتوانی  از مشاوضین معنو  واقع         

 رض رفتر نسیم مهر بیماضستا  کمک بگیری .

 منابع:

 برونر  سوراضث. پرستاض  راخلی جرادی  سرطا 

برونر  سوراضث. پرستاض  راخلی جرادی  مفاهیم و         

 چالش ها  مراقبت از بیماض

 

 

 

 

 

 

 خودمراقبتی در سرطان

 GCC-PA-093/03کد:
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تاریخ اخرین 
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 سرطان چیست؟

سرطا  یک بیماض  مزمن است و بیماضا  مبتال         

به سرطا  بردسب نوع  و مردله بیماض   رضموا           

ها  مختلفی مانن  جرادی  شویوموی رضموانوی             

ضاریوتراپی  هوضمو  توراپوی و.... ضا توهوربوه                             

 می کنن .

باعث ایوهوار     رضما ها  آ   تشخیص سرطا  و  

فعالیتها      رض مسیر زن گی شخصی تغییراتی   

ها  خانوارگی فرر   شغل و ن شضتباطات   اضوزانه 

مبتال ش ه و از نظر ضوا شناختی همراه با استرس 

 ش ی  میباش .

گیر  آگاهانه رض مووضر رضموا       به منظوض تصمیم   

بیماض  و کسب مهاضت ها  خوور موراقوبوتوی              

بیماضا  و همراها  نیاز به آموزش رض زمینه هوا           

مختلف راضن  و ن ش رضمانگر شوامول پوزشوک             

پرستاض  کاضشناس تغایه و.... این است که بورا               

دفظ نتایج مطلوب  راشتن دس ضادتی  کواهوش         

پریشانی  سازگاض  با شرایط و افزایش کیوفویوت          

زن گی به بیماض و خانواره و  رضباضه بویومواض  و         

 مسایل مربوط به آ  اطالعات الز  ضا اضایه رهن .

 

 خودمراقبتی چیست؟

  گاهانه   آ  ت ها وفعالی  و  تما ا  وق ا یوقبتامررووخ 

به ر   ست که توسط فر اض  ا  ه ف   ه و  موخته ش  آ

  سالمت خور ت ا اضأمین  وت ت و ا وظ دی ودف ض و ومنظ 

 ر.شوو خانواره اش انها   می 

 ابعاد خودمراقبتی:

 بع  جسمانی 

 عاطفی-بع  ضوانی 

 بع  اجتماعی 

  بع  معنو 

          بع  جسمی خورمراقبتی شامل به اشت فورر  و

 عمومی  تغایه و میزا  فعالیت ضوزانه  

            بع  ضوانی خورمراقبتی شامل کنتورل اضوطوراب

 افسررگی و...

           بع  اجتماعی شامل اضتباطات  شغل و ن ش هوا

 خانوارگی

             بع  معنو  شامل تغییررض نگرش ها  بواوضهوا و

 اعت ارات  


