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سواد سالمت
دکتر الهام شکیبازاده

استاد گروه آموزش و ارتقای سالمت
دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1400زمستان 



سه داستان کوتاه
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1390 ده سال 1400



سه داستان کوتاه
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خوب= مثبت

.بیماری تایید شده است= مثبت 
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سواد سالمت چیست؟

هداشتیباولیهاطالعاتکاربردوپردازش،کسبتواناییحدچهتاافراد❑

.دارندرامناسبسالمتیتصمیماتاتخاذبراینیازموردوخدمات
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توانمندی های مرتبط با سواد سالمت

خدمت و پزشک مناسب 
.می کندرا پیدا 

بیماری مزمن خود را 
.می کندمدیریت  .می گیردوقت ویزیت  داروهای خود را درست 

.می کندمصرف 

سالمت را فرم های
.می کندبدرستی تکمیل 

.هدمی دشرح حال درستی به دکتر  مربوط به نحوه مراقبتتوصیه های
.می کنداز خود را پیگیری 

.شیوه زندگی مناسبی دارد
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Health Literacy Access or obtain
information relevant
to health

Understand
information relevant
to health

Appraise, judge or
evaluate information
relevant to health

Apply or use
information relevant
to Health

Health Care 1) Ability to access
information on 
medical
or clinical issues

2) Ability to 
understand
medical information
and derive meaning

3) Ability to interpret
and evaluate medical
information

4) Ability to make
informed decisions on
medical issues

Disease Prevention 5) Ability to access
information on risk
factors

6) Ability to 
understand
information on risk
factors and derive
meaning

7) Ability to interpret
and evaluate
information on risk
factors

8) Ability to judge
the relevance of the
information on risk
factors

Health Promotion 9) Ability to update
oneself on health 
issues

10) Ability to
understand 
healthrelated
information and
derive meaning

11) Ability to interpret
and evaluate
information on 
healthrelated
issues

12) Ability to form a
reflected opinion on
health issues



سواد سالمت صرفاً 
.توانایی خواندن نیست
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عوامل موثر بر سواد سالمت

اقتصادی-وضعیت اجتماعی
سطح تحصیالت

جنسیت
فرهنگ
ناتوانی
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؟می دانیدآیا 

ده  سواد سالمت، پیش بینی کنن
بهتری از سن، درآمد، نژاد، و 

تحصیالت برای سالمت  
.هست
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مطلوبسالمتسواد•
پویاتروسالم  تربانشاط   تر،مردم•
برایدرمانسرسام آورهزینه هایکاهش•

دولت ها
تبهداشوپیشگیریبرایهزینهصرف•

مردم
مردمزندگیسبکوکیفیتبهبود•
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سن تحصیالت

نژاد/قومیت

توانایی های  
شناختی

سواد 
سالمت

شغل

زبان/ فرهنگ

پیامدهای 
سالمت



وضعیت سواد سالمت در ایران

درسالمتسوادسطحبررسیمنظوربه•
حوزهایندرشدهمنتشرمطالعاتکشور،

گزارشیافته هایوجستجو(1397-1390)
بررسیجستجو،اینحاصل.شدتحلیل

جمعیت48529درسالمتسوادوضعیت
.استکشوربزرگسالشهری

بیمطلوسطحدرایرانیانسالمتسوادسطح•
وادسبودنمحدودبیانگریافته ها.نداردقرار

یکنفردوهرازتقریباً)درصد44سالمت
.استکشوربزرگسالشهریجمعیت(نفر
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آیا سواد سالمت محدود مشکلی است؟

:محدودسالمتسوادباافراد
یضعیف ترپیامدهایبیشتریاحتمالبه•

.دارند
پیشگیرانهخدماتازکمتریاحتمالبه•

.کنندمیاستفاده
.شوندمیبستریبیشتریاحتمالبه•
.دارندضعیف تریدرمانازتبعیت•
.دارندخودوضعیتازکمتریدرکوآگاهی•
.ددارنپزشکویزیت هایکمتری،احتمالبه•
ورضعیف تسالمتوضعیتمسن تر،افراددر•

.دارندمرگبیشترخطر
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میلیارد دالر 238
!در یک سال
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Source: Parker R. Measuring health literacy: what? So what? 
Now what? In Hernandez L, ed. Measures of health literacy: 
workshop summary, Roundtable
on Health Literacy. Washington, DC, National Academies 
Press, 2009:91–98.



آیا سواد سالمت محدود مشکلی است؟
(در یک سیستم پیچیده)

نظام سالمت پیچیده•
برای چه مشکلی نزد چه کسی بروند؟•
چگونه بین ارایه دهندگان بالقوه مختلف جستجو کند؟•

خدمات سالمت پیچیده•
در بیمارستان، چطور مسیر خود را پیدا کند؟•
قبل، حین، بعد از ویزیت با پزشک چه کند؟•

تعامالت پیچیده•
سوال پرسیدن•
تصمیم گیری مشارکتی•

اطالعات پیچیده•
اطالعات داروها، رضایت آگاهانه، دستور ترخیص•
کسی می توان اعتماد کرد؟/به چه چیزی-منابع متعدد اطالعات•
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اطالعات سالمت.1
مکان های ارایه خدمات سالمت.2
ارایه دهندگان مراقبت های  .3

بهداشتی



(2016)کنفرانس بین المللی ارتقای سالمت 
شرکت کننده1260بیش از •
کشور131از •
وزیر  81•
شهردار123•

د در شانگهای گردهم آمدند تا مسیری جدی
.برای ارتقای سالمت ترسیم کنند
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توانمندی بیمار•

:دارهسواد سالمت به شما بستگی 
.از منابع معتبر اطالعات خود را کسب کنید-
ید نیازی به  مصر باشید روی دریافت اطالعاتی که نیاز دارید اگه چیزی رو متوجه نمی شید حتما بپرس-

.عذرخواهی نیست
درسته زمان ویزیت پزشکان کوتاهه اما این مشکل شما نیست مشکل دکتره-
.رو بپرسیدسواالتتونپس صحبت کنید و -
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افراد با سواد 
سالمت کم
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استاد  
مخفی 
کردن

ز  تخمین باال ا
سواد بیمار

پزشکان آموزش
ا کافی ارتباط ب
بیمارو نحوه  

آموزش دادن به 
بیمار را 

.فرانگرفته اند
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در ویزیت بیمار
.با زبان ساده صحبت کنید و بادقت گوش کنید●

.با صدای مناسب صحبت کنید●

.اطالعات پیچیده را به اجزای قابل فهم ساده کنید●

.سواالت باز بپرسید●

-مانیتور-رشندپ-دیابت-هایپرتنشن-کنتراسپشن-انکولوژیست-اسکرینیگ
آرتریت-چک آپ
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رای تدوین برنامه ملی و محلی ب
تقویت سواد سالمت

برنامه کوتاه مدت، میان مدت و
بلندمدت

گسترش همکاریهای  بین 
دولت، نهادهای مدنی، : بخشی

بخش خصوصی، جامعه بین 
المللی

ت  آموزش مادام العمر و با کیفی
بخصوص از طریق برنامه های

درسی
کاهش نابرابری های سالمت

گسترش سواد سالمت از 
سطوح شخصی به سطوح 

سیاسی و اجتماعی
تعامل با رسانه ها سرمایه گذاری روی پژوهش های 

مرتبط
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