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Method

Participants

In line with Smith et al.’s (2009) recommendation for homoge-
neous and purposeful sampling, women were invited to participate
in the study if they were treated surgically for breast cancer and
completed chemotherapy and/or radiation for the disease. Women
who were treated for a first diagnosis of breast cancer, able to
provide written informed consent and communicate in English, and
willing to discuss their experiences with their bodies were invited
to participate in this study. The criteria of a first diagnosis was
important since women’s thoughts, feelings, and experiences may
be heightened following an initial diagnosis because of the novelty
of treatment, which might not be the case following recurrence due
to habituation or desensitization (i.e., decreased response to the
physical side effects that result from the repeated exposure). Fur-
thermore, it is common to have recurrences in secondary locations
(e.g., lung, bone) that would present diverse treatment challenges,
and we wanted to avoid this to ensure that women’s accounts were
focused on breast cancer.

روش
شرکت کنندگان

 در راستای تحقیقات اسمیت و ھمکارانش در سال 2009 برای
 ھمگن و ھدفمندی، زنان جھت مشارکت در این مطالعه دعوت

 شده اند که مورد جراحی برای سرطان پستان قرار گرفته اندو یا
 شیمی درمانی یا پرتو درمانی برای بیماران به پایان رسیده

 است. زنان برای یک تشخیص، برای اولین بار در سرطان پستان
 تحت درمان قرار گرفته اند که قادر به ارائه رضایت نامه کتبی به
 زبان انگلیسی بوده و مایل به بحث در مورد تجارب خود بوده اند

 که به این مطالعه دعوت شده اند. معیار ھای تشخیص برای
 اولین بار از افکار، احساسات و تجارب زنان مھم است و ممکن

 است پس از تشخیص اولیه به دلیل افزایش درمان، ممکن است
 منجر به عادت یا حساسیت زدایی شود. به عنوان مثال کاھش

  پاسخ به عوارض جانبی فیزیکی که با قرار گرفتن در معرض تکرار
 به وجود آید. عالوه بر این معموالست که این بیماری در مکان

 ھای ثانویه به عنوان مثال ریه و استخوان منجر به چالش ھایی
 برای درمان ھای متنوع بشود که ما می خواھیم برای این اجتناب

 از این اطمینان حاصل شود که زنان با سرطان سینه مورد تمرکز
 این مطالعه بوده است. 11 زن برای مطالعه انتخاب شده که بازه

 سنی بین 47 تا 70 سال داشته اندو نژاد آنھا قفقازی بوده است.
 45درصد از این زنان دارای اظافه وزن بوده اند و 45 درصد آنھا دچار

 پا شکستگی شده بودند. ھمه زنان یا ازدواج کرده یا به نوعی
 زندگی مشترک را داشته اند. براساس داده ھا آنھا، زنان مبتال به
 سرطان پستان بین 1 تا 31 سال تحت درمان قبل از مطالعه قرار
 گرفته بودند که اکثر آنھا یعنی 64 درصد از آنھا درمانشان کمتر از

 5 سال طول کشیده بود. درمان ھای متعددی برای سرطان
 پستان ازجمله جراحی المپکتومی به مقدار 7/66 درصد،

 ماستکتومی 3/32 ، شیمی درمالنی 73 درصد، پرتو درمانی 75
 درصد، ھورمود درمانی 3/83 درصد و جراحی ترمیمی 27 درصد

 قرار گرفته اند. جدول 1 خالصه ای از این ویژگی ھارا در زنان ارائه
.نموده است
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