خالصه دیده بانی سالمت ایرانیان
موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران  ،دبیرخانه دیده بانی سالمت

شماره  : 1سنجش سطح سواد سالمت بزرگساالن ایرانی ساکن شهر ها
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مقدمه و روش
سواد سالمت نوعی از ظرفیت و مهارت فردی ،اجتماعی و شناختی است که به مردم این توان را می دهد تا با
دسترسی به اطالعات سالمت ،فهم و در نهایت عمل به آن ها در جهت سالمت خود گام بردارند .سنجش این
شاخص در جوامعی مثل کشور ما بسیار ارزشمند و راهگشا است ،چرا که در نهایت می تواند به کاهش هزینه
های غیر ضروری سالمت منجر شود.
سواد سالمت امروز یکی از اجزای مهم سالمت همگانی تلقی می شود .به همین منظور جهت اندازه گیری سواد
سالمت مردم ایران یک مطالعه جمعیتی با همکاری موسسه ملی تحقیقات سالمت و پژوهشکده علوم بهداشتی
جهاد دانشگاهی با حجم نمونه  17502نفر در 12استان کشور انجام شد .ابزار گرد آوری داده ها در این مطالعه
پرسشنامه سنجش سواد سالمت منتظری و همکاران ) (HELIAبود .این پرسشنامه دارای  11گویه(  5گزینه
ای) است و در  5بعد (حیطه) سواد سالمت جمعیت شهری ایران ( 21تا  55سال) را اندازه گیری می نماید و
امتیاز آن از صفر (بدترین) تا ( 277بهترین) متغیر است.
یافته ها
سواد سالمت کل :میانگین سواد سالمت کل(از  011امتیاز) در جمعیت  01-56سال با سواد شهر نشین کشور  51.86بود .بر اساس همین نتایج حدود  44درصد از
جمعیت از سواد سالمت محدود برخوردارند.
میانگین امتیاز سواد سالمت کل برای مردان  56.51و برای زنان  50.16بوده و این تفاوت از نظر آماری معنی دار است .و درصد سواد سالمت محدود در
زنان حدود  46درصد و در مردان حدود 45درصد بوده است.
میانگین امتیاز سواد سالمت کل در گرو ه اهی شغلی جمعیت – 56
 01سال با سواد شهر نشین کشور به ترتیب در افراد بیکار ،56.01
افراد خانه دار  ،56.05افراد باز نشسته  ،61افراد دانش آموز  /دانش
جو  ،50.66افراد شاغل  50.01بوده است..
میانگین سواد سالمت کل در گروه های سنی جمعیت 01 – 56
سال با سواد شهر نشین کشور به ترتیب در گروه سنی  01تا 64
سال ،56.08گروه سنی  66تا 84سال  ،50.15گروه سنی  86تا 44
سال  ،50.66گروه سنی  46تا  64سال  56.80و افراد در گروه
سنی  66سال و باالتر 56.68بود.
میانگین سواد سالمت کل در گروه های تحصیلی جمعیت – 56
 01سال با سواد شهر نشین کشور به ترتیب در افراد با تحصیالت
 0 – 6سال  ،61.86افراد با تحصیالت  5تا  0سال  ،54.80افراد با
تحصیالت  01تا  06سال  51.46و افراد با تحصیالت  08سال به
باال  66.44بوده است.
حدود  50درصد ،افراد با تحصیالت  5تا  0سال  66درصد ،افراد با
تحصیالت  01تا  06سال  44درصد ،افراد با تحصیالت  08سال
به باال  84درصد بوده است.
میانگین امتیاز سواد سالمت در در جمعیت  01– 56سال با سواد شهر نشین کشور در بعد خواندن  ،55.86در بعد دسترسی ،54.66 ،در بعد فهم و درک
 ،64.16در بعد ارزیابی  54.00و در بعد تصمیم گیری و رفتار  51.10بوده است.

نتیجه گیری
حدود نیمی از جمعیت مورد مطالعه در کشور از سواد سالمت
محدود برخوردارند .به رغم مطلوبتر بودن نسبی سواد
سالمت در زنان در مقایسه با مردان این محدودیت در هر
دو جنس نمایان است.
محدودیت سواد سالمت در گروه هایی که به نظر می رسد
از درجه از درجه آسیب پذیری باالتری نسبت به دیگران
برخوردارند ،به ویژه افراد باالی  66سال ،افراد با تحصیالت
کم و افراد بی کار بیشتر است.
عدم برخورداری از سواد سالمت مطلوب در پهنه جغرافیایی
کشور توزیع متفاوتی دارد به طوری که اختالف سطح
سوادمحدود بین باالترین و پایین ترین سطح در میان
استان های کشور  85درصد بود.
حرکت به سوی عدالت در سالمت ایجاب می کند ضمن
شناسایی دقیق مناطق و گروه های آسیب پذیر مالحظات
الزم برای رفع این محدودیت و محرومیت به عمل آید.
منابع مهم و فرا گیر انتقال اطالعات سالمت در این مطالعه
به ترتیب رادیو و تلویزیون ،پرسش از پزشکان و کارکنان
حوزه سالمت و اینتر نت گزارش شده بود.
میزان سواد سالمت محدود در دانش آموزان و دانشجویان
نسبتاً بیش از حد انتظار بود.
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توجه به مداخالت ارتقای سواد سالمت در جامعه به عنوان عاملی مهم در تغییر سبک زندگی ضروری است .
اطالعات صحیح و معتبر در حوزه سالمت برای مردم باید تدوین و کیفیت آنها رصد گردد .
دسترسی به اطالعات معتبر سالمت برای گروه های مختلف مردم تدوین گردد .
از مزیت های فناوری اطالعات و ارتباطات به ویژه قابلیت های شبکه های اجتماعی برای ارتقاء کیفیت انتقال اطالعات سالمت استفاده شود .
از گروه های مرجع در انتقال اطالعات سالمت استفاده شود .
برنامه ریزی ،تدوین و اجرای مداخالت مناسب برای ارتقاء سطح سواد سالمت دانشجویان و دانش آموزان ضروری است .
طراحی  ،تدوین و ارائه مستمر برنامه های آموزشی در حوزه سالمت در رادیو و تلویزیون و نیز شبکه های اینترنتی ضروری است .
مهارت مدیریت روابط انسانی و مهارت های برقراری ارتباط موثر در سرفصل های آموزش گروه های علوم پزشکی و توجیه این اقشار برای توجه به پرسش
های مردم و پاسخ گویی دقیق و به موقع به آن ها گنجانده و کیفیت این نوع آموزش های افزایش یابد .
در اجرای برنامه ملی خود مراقبتی از مشارکت گروه های میانجی از جمله شورا های شهری و روستایی  ،سازمان های مردم نهاد و  ...استفاده شود .
توسعه کمی و کیفی ساختار آموزش سالمت در وزارت بهداشت به منظور برنامه ریزی های مستمر و پایدار در انجام مداخالت آموزش مد نظر قرار گیرد .
از فرصت حضور بیماران در مراکز بیمارستانی و کلینیک ها برای آموزش بیماران استفاده شود و به این منظور نظام تعرفه گذاری چنین خدماتی بازنگری و
نهادینه گردد .

شناسنامه
این طرح به سفارش دفتر آموزش و ارتقاء سالمت معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با نظارت موسسه ملی تحقیقات سالمت
توسط پژوهشکده جهاد دانشگاهی اجرا شده است .در صورت استفاده از اطالعات این گزاره برگ به مقاله منتشر شده از این پژوهش به شرح زیر ارجاع
دهید:

طاووسی محمود ،حائری مهریزی علی اصغر،رفیعی فر شهرام ،سلیمانیان آتوسا ،سربندی فاطمه ،اردستانی مناسادات ،هاشمی اکرم ،منتظری علی.
سنجش سواد سالمت بزرگساالن ایرانی ساکن شهرها :یک مطالعه ملی .نشریه پایش ،سال پانزدهم ،شماره اول0804 .
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