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 پوست 3911

 در سالمندان: مقاله مروری یارتباط سطح سواد سالمت با ابعاد مختلف سالمت یبررس
 *یکمال زهراگان(: ) سندهینو

 مشهد ییماما یپرستار دانشکده مشهد. یانشگاه علوم پزشکسازمان: 
 kamalishahla6@gmail.com پست الکترونیکی:

 
 توانایی خواندن، درک کردن و عمل کردن بر اساس توصیه های بهداشتی و سالمتی تعریف نمود. صورتبه توانمیسواد سالمت را : مقدمه

که این رقم دهندمیسال تشکیل  61درصد از کل جمعیت ایران را افراد سالمند باالی  6طرفی بر اساس گزارشات، در حال حاضر حدود  از

مطالعاه  این د امر سواد سالمت در کیفیت زندگی و ارتقای سالمت سالمندان،اهمیت بسیار زیا باوجود خواهدرسید. ?86به  8121تا سال 

 .یک گروه آسیب پذیر صورت گرفت عنوانبهسطح سواد سالمت با ابعاد مختلف سالمتی در سالمندان  تعیین ارتباط با هدفمروری 

التاین باکلید واژه هاای  SID،Science direct ،Pubmed,Google Scolerالکترونیکی جستجو در منابع اطالعاتی روش تحقیق: 

Health literacy ،older adults Dimension, health مقالاه  06انجام و  8106-8111، وواژه های معادل فارسی آن طی سالهای

 قرار گرفت. موردبررسیمرتبط باموضوع 

 :هایافته

 ارتبااط سوادسالمت باالتری داشاتند. افرادمتاهل .دهدمیوسیعی ازسوادسالمت ناکافی رادر سالمندان نشان  طیف نتایج مطالعات،نتایج: 

ضدونقیضی از ارتباط سواد سالمت با جنس وسوادساالمت  نتایج میان سطح سواد سالمت با سن، تحصیالت و درآمد دیده شد. داریمعنی

 داشات. وجاود داریمعنایارتبااط ی شده بود. بجزیک مطالعه بین سوادسالمت باالتر و وضعیت سالمت عماومی بهتار گزارش باالترزنان،

 گزارش شده بود. داریمعنیبین سوادسالمت باالتر واستفاده بیشترازخدمات درمانی ارتباط  نیز بجزدومطالعه

مت در گروه سالمندان بسیار پایین است؛ این در حالی است که باه نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سطح سواد سال: گیرینتیجهبحث و 

مراقبت از خود و وجود نیازمندی هاای ویاژه چاون لازوم  هایمهارتمزمن و متعاقب آن نیاز به توانایی در  هایبیماریدلیل شیوع بیشتر 

بار اسااس بسایاری از  چراکاه؛ یابدمیانجام آزمایش های غربالگری در سالمندان، بحث سواد سالمت در این گروه افراد اهمیت دوچندانی 

در سالمندان، هشداری برای مسؤولین،  مطالعات سواد سالمت تأثیری مستقیم بر این عوامل دارد. بنابراین طیف وسیع سواد سالمت ناکافی

 .گرددمیسیاست گذاران بخش سالمت و متولیان امرسالمت محسوب 

یابعادسالمت-سالمندان-سواد سالمت کلمات کلیدی:
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