
 سىاد سالمت

ٍ فْویذى اطالعات ٍ خذهات اٍلیِ  بِ هیساى تَاًایی افراد در بِ دست آٍردى، تحلیل کردى

ّای  کِ بِ آى ًیاز دارًذ تا بتَاًٌذ در هَرد هسائل هربَط بِ سالهتی خَد تػوین بْذاضتی

گَیٌذ. اها بایذ تَجِ داضت کِ سَاد  ( هیHealth Literacyدرستی را اتخار کٌٌذ سَاد سالهت)

ّا،  باضذ. سَاد سالهت بِ تَاًایی ّای فردی یک ضخع هی سالهت هفَْهی فراتر از تَاًایی

، ًیس ارتباط دارد؛ سالهتّای هربَط بِ  اطالعات ٍ هراقبت تْیِ کٌٌذگاىسالیق، ٍ اًتظارات 

 ّا، ٍ بسیاری دیگر از افراد. افرادی هاًٌذ پسضکاى، پرستاراى، رساًِ

ّای الزم در کسب سَاد سالهت را بِ سِ گرٍُ بِ ترتیب زیر  اى تَاًاییتَ تر هی از دیذگاُ کلی

 تقسین بٌذی کرد:

ّای هربَط بِ دارٍّا، ٍ سایر  ّا ٍ پیَست ّای رضایت ًاهِ، برچسب تَاًایی خَاًذى فرم-

 ّای سالهت ٍ بْذاضت اطالعات ًَضتاری هربَط بِ حَزُ

دارٍ ، ٍ بیوِ گر فرٍضٌذُ ف پسضک، پرستار، تَاًایی درک اطالعات ًَضتاری ٍ ضفاّی کِ از طر-

 .ضَد بِ فرد ارائِ هی

 ّای پسضکی ّای دارٍیی ٍ هراقبت ّای هربَط بِ برًاهِ تَاًایی عول کردى بر اساس دستَرالعول-

 

 هْارت هَرد ًیاز برای سَاد سالهت
بیواراى بِ  اًذ.ِ خَد هَاج یتػوین گیری ّای پیچیذُ در هَرد بیوارٍ بیواراى اغلب با اطالعات 

 هَارد زیر ًیاز دارًذ. 

 دارٍتحلیل خطرات ٍفَایذ ٍدسترسی بِ خذهات هراقبتْای بْذاضتی ٍتجسیِ  -

 ت سالهتاارتباط با ارائِ دٌّذگاى خذه-

 تعییي هحل دسترسی بِ اطالعات در خػَظ بیواری ٍدارٍ -

 

 :ضتِ باضذبِ هٌظَر اًجام ایي ٍظایف افراد هوکي است ًیاز بِ هَارد زیر دا

 ) قادر بِ درک ًوَدارّا یا سایر اطالعات تػَیری(سَاد بػری داضتِ باضٌذ 

 سَاد رایاًِ ای داضتِ باضٌذ)قادر بِ کار باکاهپیَترباضٌذ(

 سَاد اطالعاتی ٍهحاسبِ ای داضتِ باضٌذ)قادر بِ درک اطالعات ٍهحاسبِ باضٌذ(

خَیص بیاى ًگراًی ّای هربَط بِ سالهت  هٌذهْارتْای گفتاری ّن ًیاز است چَى بیواراى ًیاز

هطاٍرُ ٍ  بپرسٌذبِ بیواری خَیص را براحتی ٍعالئن بیواری خَدّستٌذ.آًْا بایذ سَاالت هربَط 
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در هَاردی کِ  ابیواراى ًیاز بِ هْارتْای تػوین گیری قَی دارًذ خػَغّوچٌیي  کٌٌذ. درک را

 .بخَاٌّذ در هَرد درهاى خَد تػوین بگیرًذ

 

بایذ دیذ سَاد سالهت چِ تاثیری بر عولکرد سیستن ّای بْذاضتی درهاًی حال 

 دارد:

زهاًی کِ فرد از سَاد سالهتی کافی برخَردار ًباضذ، تَغیِ ّا ٍ اطالعاتی کِ هتخػػاى سالهت 

را کوتر درک هی کٌذ ٍ دستَرات را بِ طَر رضایت بخص اًجام ًوی دّذ،  هی دٌّذ، ٍیبِ 

بٌابرایي ّسیٌِ ٍ اًرشی بیطتری را بِ سیستن ٍ خذهات دٌّذگاى تحویل هی کٌذ. در ایي حالت، 

ٍضعیت سالهتی ضعیف تر بَدُ، هیساى بستری ضذى ٍ استفادُ از خذهات اٍرشاًس بیطتر ٍ اقذام 

 تَسط فرد کوتر است.جْت پیطگیری از بیواری 

بَدُ است کِ ایي هیساى بسیار  100از  7/22با تَجِ بِ هطالعات در ایراى، هیاًگیي سَاد سالهت 

پاییي است. در ایي ارتباط ًقص تحػیالت ٍ تاثیر آى بر ًگرش افراد بر سالهت خَد ٍ جاهعِ 

تَاى در برًاهِ  بسیار هْن بَدُ کِ خػَغا سطح تحػیالت زًاى بیطتریي ًقص را داضتِ ٍ هی

 .ریسی ّا ایي جٌبِ را بِ خَبی در ًظر گرفت
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