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 مقدمه 
 

ای از خطرها و مشکالت پیوسته در  واض  مزمن شامل رشتههای سرطان نیز همانند تمام بیماری

یابندر سرطان باعث ایجاد استرس های منحصر به فردی تغییر است که اغلب طی زمان شدت می

 این بیماران سرطان را قاتل  قیقی خود و مرای کوه بوه درد،  ر شودا  میبرای بیمار و خانواده

 یابنود،  تی در میان بیمارانی کوه بهبوود موی   ر کنندشود تلقی میناتوانی و تغییر شکل منجر می

یماری بازگردد بعضی از افراد به سبب ترسشان از نظور  بترس از برگشت بیماری وجود دارد و اگر 

شوندر میزان پذیر  سرطان از سوی خود بر نتوایج درموان و رونود بیمواری مووثر      روانی فلج می

و سوازگاری انودك دارنود، فعالیوت دسوتگاه       استر در افرادی که به شدت دچار استرس هسوتند 

ایمنی بدن اندك است و بعضی از شواهد نشان می دهد که اگور عملکورد دسوتگاه ایمنوی بودن      

دهد کوه  توی در میوان بیمواران     گیردر تحقیقات نشان میمختل شود سرعت بیماری فزونی می

کل ااوطراب و  بستری  دود نیمی از آنان دچار مشکالت رو ی جودی هسوتند و اغلوب بوه شو     

نمایدر لذا جهت کمک به سیر بهبود تمامی مبتالیوان بوه ایون بیمواری صوعب      افسردگی بروز می

انواع و راهکارهای مثبت اندیشی همچون تاب  العالج کتاب  اار در دو بخش با عناوین سرطان،

ز آوری و خو  بینی در چهار فصل تهیه و تدوین گردید توا شواید در کنوار درمانهوای پزشوکی ا     

رادیو تراپی و جرا ی بوه صوورت خوود درموانی کموک بوه ارتقوای رو وی          قیبل شیمی درمانی،

در فصول پایوانی    باشودر بیماران مبتال نمایدر البته  ضور و  مایت خانواده نیوز پور اهمیوت موی    

دارندر امید کوه  مصادیقی مستند از اظهارات بیمارانی آورده شد که در جهت بهبود خود گام برمی

یماران و  تی افراد سالم با مطالعه این کتاب خود را از هر نوع درد و رنج روانی مصون و تمامی ب

 در صورت ابتال با تفکر و سبک زندگی سالم کمکی موثر به خود بنمایندر
 

 دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی 

 0096 زمستان

 
 


