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  532تا  530 ):57(19؛ 1398 اسفندمجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/
  
 محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشكيسردبير   

). 1(است شدهشناخته بهداشتي هايمراقبت هايعنوان شاخص حياتي و مهم در نتايج و هزينهاصطالح سواد سالمت به
)، سواد سالمت درجه ظرفيت و توانايي فرد در كسب، پردازش و درك اطالعات IOM( يه پزشكمؤسس فتعري طبق

  ). 2شده است( فيسالمت تعر ردمو در مناسب گيريبراي تصميم ازيخدمات موردنمربوط به سالمت و 
اطالعات  يريكارگبه يهافاقد مهارت كايآمر بزرگسال در ونيليمهشتاد  باًيتقر كا،يآمر يه پزشكمؤسساساس گزارش  بر

و همكاران، حدود نيمي از جمعيت ايران داراي  يطاووسي براساس مطالعه راني)، در ا3هستند( يدرمان يبهداشت
دار و افراد با از جمله سالمندان، زنان خانه ر،يپذبيآس يهاو اين محدوديت در گروه هستندمحدوديت سواد سالمت 
). سواد سالمت 4(دهديو آنان را در معرض خطر در مورد انحراف از سالمت قرار م است ترعيسواد عمومي محدود، شا

 مجمله عد ) همراه است و عوارض متعددي از5(ترنييناكافي با كاهش رفتارهاي خود مراقبتي و كيفيت زندگي پا
). 7و6ايجاد كرده است( ريومتر به پيگيري درمان و افزايش ميزان مرگدسترسي به خدمات بهداشتي مناسب، تمايل كم

بستري در بيمارستان و ميزان استفاده از خدمات اورژانس موجب افزايش نرخ  مارانيدر ب نييعالوه سواد سالمت پابه
  ).8و1دالر نقش دارد( ونيليب 73تا ساالنه پنجاه  زانيم به يبهداشت يهامراقبت نهيهز شافزاي در و شود مي
. است ) آشكار شدهHealthy People 2020( 2020شدن در برنامه مردم سالم مبحث سواد سالمت با مطرح تياهم

محور، به افراد با سواد  ماريبر لزوم آموزش استانداردشده و ب يمشترك و سازمان بهداشت جهان ونيسيكم نيهمچن
 يليدر برنامه تحص قيتلف يبرا يضرور يآن را مبحث ز،ين كايآمر پزشكي همؤسس. اندكرده ديتأك يسالمت ناكاف

 نيها در اآن فيضع يپرستاران با مفهوم سواد سالمت و آگاه ييعدم آشنا راي). ز10و9(داندمي يپرستار يكارشناس
،  يمندتيمراقبت، رضا تيفيك ماران،يارتباط با ب يبر نحوه عملكرد پرستاران جهت برقرار يطور جد به تواندمي نهيزم
 ن،ييبا سطح سواد سالمت پا مارانيباشد چرا كه اغلب ب رگذاريتأث مارانيآموزش به ب ارائهي بر نحوه زين و مارانيب يمنيا

و در تعامل با كاركنان نظام سالمت با مشكالت متعددي مواجه  كننديشركت نم يمشاركت يهايريگميدر تصم
  ).11هستند(
آموزش به بيماران و ارتباط ي نهيبهداشتي درماني در زم يهادهندگان مراقبتلزوم آموزش پزشكان و ساير ارائه اگرچه
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 ). در2و1اثبات شده است، اما استاندارد مشخصي در اين زمينه وجود ندارد( تيفيتاي ارائه خدمت با كها در راسبا آن
 خدمات دهندگان ارائه يبرا يآموزش هايتياولو نترياز مهم يكي عنوانسواد سالمت بارها به نهيواقع آموزش درزم

را به خود  كايمنتشرشده در آمر يمل ياتيبرنامه عمل يهاجنبه نتري از مهم يكي راًي) و اخ12است( شدهمعرفي سالمت
 نيمتخصص يآموزش يهارنامهموضوع سواد سالمت به ب ديبا كايآمر ياختصاص داده است. به گزارش انجمن پزشك

موضوع ي نهيالزم در زم يهامهارت يستيافراد با نياضافه شود و ا يو درمان بهداشتي خدمات دهندگانو ارائه يسالمت
سواد سالمت آشنا  يبا مفهوم و راهبردها يپرستار انياگر پرستاران و دانشجو راي). ز13(رنديسالمت را فراگ سواد

 شده از اطالعات ارائه مارانيامر سبب درك بهتر ب نيا رند،يها بهره گمهارت نياز ا مارانيب بهآموزش  نيباشند و در ح
  ).14و1(افتيخواهد  يارتقا يرگيچشم طور ارائه شده به يهاآموزش ريتأث جهيشود در نتمي هاآن به
احتمال  نيسودمند بوده و همچن اريبس مارانيسواد سالمت در آموزش به ب يراهبردها يركارگي به كه نيبا وجود ا اما

 يمتون پرستار ي)، ول15است( اديدارند، ز يكه سواد سالمت كم يمارانيبا ب ديجد يآموخته پرستاردانش كيبرخورد 
و مهارت الزم در  يآگاه ،يپرستار انيپرستاران و دانشجو صوصخبه سالمت، خدمات دهندگان كه ارائه دهدمي نشان

مؤثر را در زمان  يارتباط يهارا نداشته و روش يبا سواد سالمت ناكاف مارانيبه ب يدگيسواد سالمت و رسي نهيزم
 كيستماتيبرنامه س كيدر حال حاضر  راي)، ز16و13(رندگييز افراد به كار نمدسته ا نيارتباط با ا يآموزش و برقرار

استاندارد كيفي براي  چيو ه ن،ييبا سواد سالمت پا مارانيآموزش به ب يهايمبحث سواد سالمت و استراتژ قيتلف يبرا
پرستاران و كاركنان بهداشت و درمان، در سواد سالمت در  يآموزمهارت ايطراحي و ساخت مطالب آموزشي بيمار 

موضوع جهت  نيا سيو نحوه تدر زاني) و در منابع در مورد م18و17وجود ندارد( يپرستار يكارشناس يبرنامه درس
 يدانشگاه هايمختلف عدم وجود آموزش يهادر پژوهش نياساس محقق نيخأل وجود دارد. بر هم يپرستار انيدانشجو

در عدم  عمان نتري خصوص پرستاران را، مهمو به سالمتي خدمات دهندگان ارائهي هيكل يسواد سالمت براي نهيزم در
ها شده در دانشگاهفراموش يكرده و آن را موضوع يسواد سالمت در عرصه عمل معرف يراهبردها يركارگي توجه و به

كه در حوزه آموزش سواد سالمت در  يقاتيتحق ي). از طرف19و12(دانندمي يسالمت نيمتخصص ميو مراكز تعل
تمركز  ييدانشجو يهاگروه انيسواد سالمت در م يدانش فرد يابياند غالباً بر ارزششدهانجام يپرستار يهابرنامه

). و از آنجا كه بينش كافي از موضوع 17ها بوده است(آن درسي دارند، نه بر گنجاندن اطالعات سواد سالمت در برنامه
در انتخاب راهبردهاي درست درماني، آموزشي و  يپرستار انيسواد سالمت و ابعاد مختلف آن، به پرستاران و دانشجو

 يسمبحث سواد سالمت در برنامه در قتلفي موجود، خأل به توجه با و) 1(كند حمايتي براي خدمت به بيماران كمك مي
  .شودمي احساس رياجتناب ناپذ يبه عنوان ضرورت يپرستار يكارشناس
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