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 نقش سواد سالمت در ترویج سبک زندگی سالم در ایرانیان

 دکتر محسن شمس

  یاسوجمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی ، دکتراي پزشکی و دکتراي تخصصی آموزش سالمت
moshaisf@yahoo.com 

  
گسترش روزافزون بیماري هاي غیرواگیر و ارتباط نزدیک آنها با سبک زندگی مورد توجه بیشتر تصمیم   

تصمیم گیري براي تغییر آگاهانه و داوطلبانه در الگوهاي ثابت رفتاري در . گیردمی گیرندگان نظام سالمت قرار 
هارت هاي دریافت، درك، تحلیل و به کارگیري اطالعات سالمت وابسته جهت بازیابی، حفظ و ارتقاي سالمت به م

فراد با سطح سواد سالمت پایین در مواجهه با اطالعات و یا ا .است که به مجموع آنها سواد سالمت گفته می شود
آنان اطالعات گفتاري،  .احساس سردرگمی و درماندگی می کنندمواد و رسانه هاي حاوي پیام هاي سالمت، 

نوشتاري یا دیداري که توسط ارائه دهندگان خدمات و متخصصان سالمت ارائه می شود را کمتر درك کرده و به 
سالمتی  وضعیت شوند؛ می متحمل را بیشتري هزینه هاي پزشکیدر نتیجه، . دستورات آنها عمل می کنند

 کمتري پیشگیرانه مراقبت و بیشتر آنها خدمات اورژانس از استفاده و شدن بستري میزان دارند؛ تري ضعیف

  . خواهند داشت
اساس موفقیت برنامه هاي آموزشی و اطالع رسانی حوزه سالمت را برقراري ارتباط اثربخش بین ارائه   

در این فرآیند قرار است پیامی که خوب طراحی . دهندگان و دریافت کنندگان خدمات سالمت تشکیل می دهد
فرستنده به گیرنده منتقل شود می تواند باعث اشتراك فکري میان فرستنده  شده است، از طریق کانال مناسب از

تناسب اطالعات و خدمات عرضه شده به مخاطبان در نظام سالمت با سطح سواد سالمت . و گیرنده پیام ایجاد کند
مراجعه کنندگان بنابراین، اگر ارائه دهندگان خدمات سالمت بدانند که . آنان، اثربخشی ارتباط را افزایش می دهد

و نیز مواد و رسانه  در چه وضعیتی از سواد سالمت قرار دارند، می توانند پیام هاي ارتباطی متناسب با مخاطب
بنابراین، سنجش و تحلیل سطح سواد سالمت را می توان ابتداي . هاي آموزشی مناسب تدوین و ارائه نمایند

 . مسیر درست براي ترویج سبک زندگی سالم دانست
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