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مقدمه :سالمندان یکی از مهم ترین گروه های سنی هستند که در معرض خطر اثرات ناخوشایند سطح پائین سواد سالمت
قرار می گیرند .توجه به خود مراقبتی و مسئولیت پذیری سالمندان در قبال بیماری های مختلف دوران سالمندی یکی از
راهکارهای حمایتی به شمار می آید که مستلزم دسترسی و آگاهی از اطالعات مرتبط با سالمتی می باشد که می توان د
نقش مؤثری در کاهش مرگ و میر آن ها داشته باشد.
روش کار :مطالعه حاضر یک مطالعه مروری تشریحی است .جهت شناسایی مقاالت مرتبط ،از پایگاه داده های بین المللی
و فارسی PubMed ،Google scholar ،Magiran،SID،MEDLINE, Cochrane Library, PsychINFO
,ProQuestو Scopusبه روش  Tittle searchاستفاده شد .جستجوی مقاالت بدون محدودیت زمانی (تا سال )1226
و با استفاده از کلیدواژه های "سواد سالمت"" ،مرگ ومیر"" ،سالمندان"""mortality ،health literacy" " ،و " older
 "adultانجام گرفت .مقاالتی که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند ،به صورت مجزا و ترکیبی بررسی و مورد آنالیز
قرارگرفته اند .جهت استخراج داده ها ،تمام مقاالت نهایی واردشده به فرآیند مطالعه توسط یک چک لیست از قبل آماده شده
استخراج شدند.
یافتهها :از  134مقاله اولیه 110 ،مقاله به علت مواردی مانند عدم بررسی ارتباط بین سواد سالمت و مرگومیر  ،عدم وجود ابزار
بررسی سواد سالمت ،عدم بررسی سواد سالمت بهطور اختصاصی در سالمندان و تکراری بودن حذف شدند و درنهایت  6مقاله که
به بررسی ارتباط بین سواد سالمت و مرگ ومیر سالمندان پرداخته بودند ،موردبررسی قرار گرفتند .در اکثر مطالعات به تأثیر سواد
سالمت بر کاهش مرگ ومیر سالمندان ساکن در جامعه و مبتالبه بیماری مزمن ،اشارهشده است.
نتیجه گیری :بهبود سواد سالمت استراتژی مؤثری در بهبود وضعیت سالمت سالمندان و کاهش مرگ ومیر آن ها در مواجه
با بیماری های مزمن است.

مقدمه
است [ ]5و پیشبینیشده است که تا سال  2424بیش از  22درصد و تا
سال  2432بین  12-15درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل دهند
[.]6
مطالعات اخیر نشان دادهاند که  02درصد سالمندان ،حداقل به یک
بیماری مزمن مبتال بوده که آنها را بیش از سایرین در معرض ناتوانی و
مرگومیر قرار می دهد [ .]7بدین ترتیب بدیهی است که با مسن شدن
جمعیت ،اولویت موضوعات سالمتی جامعه تغییر می کند و دارای اهمیت
ویژهای میشود که از این میان میتوان به افزایش بیماری های مزمن در
سالمندی اشاره کرد که در حال حاضر تهدیدی جدی در حوزه سالمت
است [.]0
در اغلب جوامع ،سالمندان با بیشترین خطر کاهش توانایی های جسمی،
روانی و شناختی روبرو هستند و با احتمال بیشتری جهت حفظ سالمت،

امروزه افزایش امید به زندگی و کاهش میزان باروری ،باعث افزایش
جمعیت سالمندان در سراسر جهان گردیده است؛ بهطوریکه سالمند
شدن جهان بهعنوان یکی از مهمترین چالش های بهداشت عمومی در
سالهای کنونی تبدیل گشته است [ .]2سازمان جهانی بهداشت
) (WHOاعالم کرده است :سالمند شدن جمعیت ،اولین رویداد
موفقیتآمیز برای توسعه بهداشتی ،اقتصادی و اجتماعی است .سالمندی
جمعیت ،همزمان یکی از افتخارات بشری و همچنین یکی از چالش های
بشر محسوب میشود [ .]3 ,1بر اساس سرشماری سال ،2315حدود 6/2
درصد جمعیت ایران را افراد باالی  65سال تشکیل می دادند و پیش بینی
میشود تا سال 1252میالدی تعداد سالمندان ایران  32/5درصد کل
جمعیت را تشکیل دهند [ .]4افزایش ساالنه جمعیت ایران  2/7درصد
است که این رشد برای جمعیت باالی  62سال  1/5درصد تخمین زدهشده
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 2کارشناسی ارشد پرستاری ،مرکز تحقیقاتی روانپزشکی و علوم رفتاری ،بیمارستان ابن سینا ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،ایران
 1دانشیار ،گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 3دکتری تخصصی سالمند شناسی ،استادیار دانشکده پرستاری مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
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روش کار
مطالعه حاضر یک مطالعه مروری روایتی است .جهت شناسایی کامل
مقاالت مرتبط ،از پایگاه دادههای بینالمللی و فارسی MEDLINE
SID ،PubMed ،Cochrane Library ,PsychINFO,
 ProQuest ،PubMed ،Google scholar ،Magiran ،و
 Scopusبه روش  Tittle searchاستفاده شد .جستجوی مقاالت بدون
محدودیت زمانی (تا سال  )1226و با استفاده از کلیدواژههای "سواد
سالمت" " ،مرگومیر" " ،سالمندان" ،"health literacy" ،
" "mortalityو " "older adultانجام گرفت.
در ابتدا کیفیت مقاالت یافت شده ،توسط دو نفر از نویسندگان موردبررسی
قرار گرفت و سپس آن دسته از مقاالتی که معیارهای ورود به مطالعه اعم
از نوع مطالعه (مروری ،توصیفی و تجربی) ،اندازهگیری سواد سالمت با
استفاده از ابزار ،بررسی ارتباط بین سواد سالمت و مرگومیر ،انجام
پژوهش بهطور اختصاصی در میان سالمندان ،زبان مقاله (انگلیسی یا
فارسی) را دارا بودند  ،بررسی و مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است.
دو داور هیئتعلمی خارج از دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،همه مقاالت
جمعآوریشده را ازنظر کیفیت (نوع مطالعه ،محیط و حجم نمونه ،روش
سنجش سواد سالمت و مرگومیر) و معیارهای ورود و خروج از مطالعه
ارزیابی کردند؛ هرگونه اختالفنظر در مورد مقاله ،توسط داور سوم
حلوفصل شده است .جهت استخراج دادهها ،تمام مقاالت نهایی واردشده
به فرآیند مطالعه ،توسط یک چکلیست از قبل آمادهشده استخراج شدند.
چکلیست شامل نام نویسنده و سال انجام مطالعه ،هدف مطالعه ،حجم
نمونه و محیط انجام مطالعه ،ابزار سنجش سواد سالمت ،روش کار و
جمعآوری دادهها ،نتایج کلیدی و نتایج ثانویه می باشد (جدول.)2

یافتهها
از  134مقاله اولیه 110 ،مقاله به علت مواردی مانند عدم بررسی ارتباط
بین سواد سالمت و مرگومیر سالمندان ،عدم وجود ابزار بررسی سواد
سالمت ،عدم بررسی سواد سالمت بهطور اختصاصی در سالمندان ،مطالعه
از نوع توسعه و سنجش ابزار و مطالعه موردی ،موضوعاتی مانند سواد
سالمت دهان و دندان و سواد سالمت روانی ،نامرتبط بودن زبان و تکراری
بودن مقاله حذف شدند و درنهایت  6مقاله که به بررسی ارتباط بین سواد
سالمت و مرگومیر سالمندان پرداخته بودند ،ازنظر کیفیت موردبررسی
قرار گرفتند (تصویر .)2
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عملکرد و خود کفایی به حمایتهای رسمی یا غیررسمی وابسته می
گردند [ .]1دراینبین توجه به خود مراقبتی و مسئولیت پذیری سالمندان
در قبال بیماری های مختلف دوران سالمندی یکی از راه کارهای حمایتی
به شمار می آید که مستلزم دسترسی و آگاهی از اطالعات مرتبط با
سالمتی می باشد .این نقش فعال سالمندان نیازمند سطح باالیی از سواد
سالمت میباشد [ .]22 ,22سواد سالمت میزان ظرفیت فرد برای کسب،
تفسیر و درك اطالعات اولیه و خدمات بهداشتی است که برای تصمیم-
گیری مناسب الزم است و شامل مجموعه ای از مهارت های خواندن،
شنیدن ،تجزیهوتحلیل و تصمیم گیری و توانایی به کارگیری این مهارت-
ها در موقعیت های سالمتی است که لزوماً به سال های تحصیل یا توانایی
خواندن عمومی برنمی گردد؛ و بیانگر تأثیر این اطالعات در برانگیختن
افراد برای پذیرش یا عدم رعایت اقدامات بهداشتی در افراد است [.]22
مباحث گستردهای در ارتباط باسواد سالمت وجود دارد که از این مقوله
بهعنوان یکی از اهداف "بیانیه مردمان سالم "1222نامبرده میشود .ازنظر
بنیاد پزشکی آمریکا ،سواد سالمت بهعنوان یکی از  12اولویتی که میتواند
کیفیت زندگی و مراقبت را دگرگون سازد ،یاد میشود [ .]21بر این اساس
سازمان بهداشت جهانی ،بهتازگی در گزارشی سواد سالمت را بهعنوان
یکی از بزرگترین تعیینکنندههای امر سالمت تعیین کرده است.
متأسفانه ،بسیاری از افراد با بیماری های شدید ،درك درستی از بیماری،
درمان و داروهای تجویزشده ندارند که خود سبب کاهش توانایی مدیریت
بیماری خود و کاهش میزان بهبودی فرد میشود [.]24 ,23
طبق مطالعات مرکز استراتژی های مراقبت سالمتی آمریکا ،افراد دارای
سواد سالمتی اندك با احتمال کمتری اطالعات نوشتاری و گفتاری
ارائهشده توسط متخصصان سالمتی را درك و به دستورات دادهشده عمل
می کنند .بنابراین وضعیت سالمتی ضعیف تری دارند [ ،]25میزان بستری
شدن و مراجعه به پزشک در آنها بیشتر است [ ،]26در مهارتهای خود
مراقبتی ضعیف عمل می کنند [ ،]27مراقبت پیشگیرانه کمتری دارند و
درنتیجه هزینه های پزشکی بیشتری را متحمل می شوند []20که همه
اینها سبب کاهش سرعت بهبودی فرد و افزایش خطر مزمن شدن بیماری
و درنتیجه میزان مرگومیر افراد میشود .از طرفی بررسی ها نشان داده
که سواد سالمت کافی سبب افزایش اثربخشی مشاوره های پزشکی و
برنامه های ارتقاء سالمت و خود مراقبتی افراد می گردد [ .]21همچنین
سواد سالمت نقش بسیار مهمی در تمایل و جذب افراد برای شرکت در
برنامههای غربالگری ایفا می کند و بهگونهای فرد را در مدیریت بیماری
خویش فعال تر می نماید [.]12
بر اساس نتایج بررسی های انجامشده در نقاط مختلف جهان ،سواد
سالمت افراد ،پایین گزارششده است و تقریباً پایین بودن سواد سالمت
بیش ازآنچه به نظر می رسد ،شایع است [ .]21از طرفی متأسفانه سطح
پایین سواد سالمت در گروه سالمندان با بیماری های مزمن شایع تر است
[ ،]13-12درنتیجه این افراد بهعنوان گروه های در معرض خطر اثرات
ناخوشایند سطح پایین سواد سالمت به شمار می آیند [ ]14که ازجمله
این اثرات میتوان به کاهش مدیریت بیماری توسط سالمند ،عدم تمایل
به ادامه درمان و شرکت در کالس های آموزشی ،افزایش روند مزمن شدن
بیماری ،بروز ناتوانی های اجتماعی و درنهایت مرگ سالمند اشاره نمود
[ .]15همچنین به دلیل تغییرات حسی و ادراکی که همراه با سالمندی
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به وقوع می پیوندد ،توانایی سالمندان در خواندن و درك اطالعات
بهداشتی تحت تأثیر قرار می گیرد .این موارد خود از علل سطح پایین
سواد سالمت در این گروه آسیبپذیر محسوب می شود و نشان دهنده
لزوم توجه بیشتر به امر سواد سالمت در گروه سالمندان میباشد [ .]16با
توجه به موارد ذکرشده و با تأکید به این نکته که مقالهای مروری که
ارتباط بین مرگ ومیر و سواد سالمت را در ایران بررسی نماید وجود
نداشت ،لزوم توجه به سواد سالمت سالمندان و میزان مرگ و میر آنها
در اثر ابتال به بیماری های مزمن ،احساس شد و پژوهشگر بر آن شد تا
مقاله ای مروری در ارتباط با سطح سواد سالمت سالمندان و ارتباط آن
با میزان مرگومیر آنها در اثر بیماری های مزمن  ،آماده نماید.

بهروز و همکاران

ارتباط بین سواد سالمت و مرگ ومیر سالمندان
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جدول :0مطالعات انجامشده در مورد تأثیر سواد سالمت بر مرگومیر سالمندان
نویسنده و

هدف مطالعه

سودور و

بررسی
محدودیت سواد
سالمت و
مرگومیر
سالمندان

این مطالعه بخشی
از پژوهش در حال
انجام Health
 ABCدر دانشگاه
تنسی و پترزبورگ
در سال 2117
است .در آن
 n=2512مدیکر
ساکن در جامعه
 71-72ساله
شرکت کردند

بررسی سواد
سالمت و
مرگومیر در
بین بیماران
بستریشده
نارسایی حاد
قلبی

این مطالعه بخشی
از مطالعه غربالگری
سواد سالمت و یک
مطالعه کوهورت
گذشتهنگر در بین
بیماران ترخیص
شده از بیمارستان
با تشخیص AHF
به جمعیت
( ) n=2371در
فاصله زمانی
1223 -1222
است.

بررسی تأثیر
سواد سالمت،
اختالالت
شناختی و

این مطالعه از نوع
کوهورت آیندهنگر
است که بر روی
 3162سالمند

سال
همکارانش
(]17[ )2112

مکناگتون و
همکارانش
()2102
[]10

بیکر و
همکارانش
()2112
[]23

حجم نمونه و

ابزار سنجش

محیط

سواد سالمت
 REALMنمره
بین 20-2
(نمره  :0-2سواد
سالمت ناکافی/
نمره باالی :1
سواد سالمت
کافی)

ابزار کوتاه
غربالگری سواد
سالمت
()BHLS
نمره دهی بین-3
25
(نمره
:BHLS ≥1
سواد سالمت
ناکافی  /نمره
 :BHLS>1سواد
سالمت کافی)
پرسشنامه
S-TOFHLA
نمره دهی بین -2
222

روش کار و جمعآوری دادهها
این مطالعه در طول  3سال ،بر روی
شرکتکنندگانی که مشکلی در فعالیت-
های روزانه ،راه رفتن ،باال رفتن از پلهها
ندارند ،بهصورت داوطلبانه انجامشده است.
سواد سالمت توسط ابزار  REALMو
اطالعات مرگومیر شرکتکنندگان در بین
سالهای 1224-2111توسط کمیته
منتخب از میان اسناد بیمارستانی ،بررسی
اعالمیههای فوت محلی و اطالعات شاخص
مرگومیر تأمین اجتماعی کسب شد .علت
مرگ نیز با استفاده از سوابق بستری در
بیمارستان استخراج شد.
افراد بستریشده در بیمارستان با کدهای
صدور ICD-9از پروندههای الکترونیک
سالمت ( )EHRکه بزرگسالاند و به
منزل مرخص شدند ،انتخاب شدند.
سواد سالمت با ابزار BHLSکه از
سال 1222توسط پرستار پذیرش کننده
بیمار ،در بدو ورود تکمیلشده است؛ و
مرگومیر بیماران از هنگام ترخیص از
بیمارستان تا لحظه فوت آنها با استفاده از
منابعی مانند شاخص مرگومیر تأمین
اجتماعی ( )SSDIو موسسه  EHRکه
شامل اسناد و مدارك بالینی مرگ افراد
است ،مورد ارزیابی قرارگرفته است.
افراد باالی  65سال از  4مرکز تحت نظر
سازمان مراقبتی ملی انتخاب شدند.
شرکتکنندگان در فواصل معین به مدت
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نتایج کلیدی

نتایج ثانویه

از میان شرکتکنندگان 13/7 ،درصد
سواد سالمت ناکافی داشتند.
میزان مرگومیر در گروه سطح سواد
سالمت ناکافی ( 21/7درصد) در
مقایسه با گروه سطح سواد سالمت
کافی ( 22/6درصد) ،بهطور
قابلتوجهی باالتر است (.)P>2/222
در گروه سواد سالمت ناکافی ،تمامی
علتهای مرگ به نسبت گروه سواد
سالمت کافی ،باالتر بوده است
(.)HR=1/23

افراد دارای سطح سواد
سالمت ناکافی ،سطح
سالمت ضعیفی دارند
(.)P>2/222
از میان علتهای
مرگومیر بررسیشده،
رفتارهای مرتبط با
سالمت مانند سیگار
کشیدن و مصرف الکل از
باالترین علل مرگومیر
است (.)HR=1/21

از میان افراد شرکتکننده در مطالعه،
 76/5درصد سواد سالمت کافی
داشتند.
مرگومیر افراد باسواد سالمت کم،
( 30/3درصد) در مقایسه باسواد
سالمت کافی ( 16/5درصد) رقمی
باالتر است.

در طول  12روز پیگیری
مجدد بیماران بعد از هر
بار بستری شدن به علت
 ، AHFنشان داد که
 32/2درصد از بیماران
مجدداً بستری شدند و
 24/6درصد مراجعه به
مراکز اورژانس ()ED
داشتند.
هیچ ارتباطی بین سواد
سالمت بازمان بستری
مجدد و یا مراجعه به
مراکز اورژانس ،وجود
ندارد (.)P<2/25
در بررسی تأثیر اختالالت
شناختی بر مرگومیر
سالمندان نشان داده شد
که سالمندانی که در

متوسط زمان مرگ بیمارانی که سواد
سالمت ناکافی داشتند ،نسبت به
بیماران سواد سالمت باالتر ،کوتاهتر
بوده است ( .)P>2/222Log rank

افرادی که دارای سطح سواد سالمت
ناکافی و مرزی بودند ،به نسبت افرادی
که سطح سواد سالمت باالیی دارند،
بیشتر فوت کردهاند (.)P>2/222
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تصویر  :0فلوچارت انتخاب مقاالت

مجله علوم پزشکی خراسان شمالی

()2101
[]11

همکارانش
()2102
[]32

بیکر و
همکارانش
()2117
[]32

بررسی ارتباط
بین سواد
سالمت ناکافی با
افزایش
مرگومیر در
بیماران ESRD

این مطالعه از نوع
کوهورت آیندهنگر
در بین 402بیمار
همودیالیزی مزمن
در  31مرکز دیالیز
در سراسر
ایاالتمتحده امریکا
در سالهای
 1227-1225و
پیگیری مجد آنها
تا سال  1220است.

ابزار REALM
نمره بین 66-2
(نمره :62 -2
سواد سالمت
ناکافی /نمره بین
 :66-62سواد
سالمت کافی)

ارتباط بین سواد
عملکردی پایین
و مرگومیر در
سالمندان

این مطالعه از نوع
کوهورت طولی
است که
نمونهگیری آن
( )n=7857از موج
دوم مطالعه طولی
سالمندی در
انگلیس بین
سالهای -1224
 1225انتخابشده
است.

پرسشنامه  4گانه
مختصر سواد
سالمت عملکردی
(هر پاسخ درست
یک نمره دارد)

بررسی تأثیر
سواد سالمت و
مرگومیر در
سالمندان

این مطالعه از نوع
کوهورت آیندهنگر
است که بر روی
3162سالمند
ساکن در جامعه در
فواصل زمانی ژوالی
تا دسامبر 2117در
دانشگاه نورث
وسترن انجامشده
است.

صفر پاسخ
نادرست :سواد
سالمت باال/
 2پاسخ نادرست:
سواد سالمت
متوسط /بیش از
 2پاسخ نادرست:
سواد سالمت کم

پرسشنامه
S-TOFHLA
نمره دهی بین -2
222
(نمره بین :55-2
سواد سالمت
ناکافی  /نمره بین
 :66-56سواد
سالمت مرزی /
نمره بین -67
 :222سواد
سالمت کافی)
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در بین شرکتکنندگان 31 ،درصد
سواد سالمت ناکافی و  60درصد سواد
سالمت کافی داشتند.
بیماران با سطح سواد سالمت پایین،
 54درصد بیش از بیماران همودیالیزی
با سطح سواد باال ،خطر مرگ را تجربه
میکنند (.)P=2/23
تجزیه تحلیلها نشان میدهد که هر
کاهش  22نمرهای در نمره کسبشده
در ابزار  ،REALMبا افزایش خطر
مرگ به میزان  26درصد همراه است.

نتایج نشان میدهد که
ارتباط معنیداری بین
سطح سواد سالمت
باکفایت دیالیز
( ،)KT/Vسطح
هموگلوبین ،فسفر ،اشباع
ترانسفرین ،کلسیم و
هورمونهای پاراتیروئید
وجود ندارد (<2/222
)P؛ اما بین سواد سالمت
و میزان آلبومین سرمی
ارتباط معنیداری وجود
دارد (.)P>2/222

از میان شرکتکنندگان 61/7 ،درصد
سواد سالمت باال 12/3 ،درصد سواد
سالمت مرزی و  21/5درصد سواد
سالمت ناکافی داشتند.
میانگین مدت زنده ماندن
شرکتکنندگان  5/3سال بود.
در طول دورههای پیگیری 6/2 ،درصد
از افراد سواد سالمت باال 1/2 ،درصد از
افراد سواد سالمت مرزی و 26/2
درصد از افراد با سطح سواد سالمت
پایین ،مرگومیر را تجربه کردند.
75درصد از افراد با سطح سواد سالمت
پایین و 14درصد از افراد با سطح سواد
سالمت مرزی ،مرگومیر داشتند.

سواد سالمت ناکافی با
افزایش سن و سطح
اجتماعی-اقتصادی
پایین ،افزایش عالئم
افسردگی ،محدودیتهای
فیزیکی و بیماریهای
قلبی و دیابت ارتباط
مستقیم دارد
(.)P>2/222

از میان شرکتکنندگان64 ،درصد
سواد سالمت کافی22 ،درصد سواد
سالمت مرزی و 14/5درصد سواد
سالمت ناکافی داشتند.
افراد دارای سواد سالمت ناکافی و
مرزی ،میزان مرگومیر بیشتری را
به نسبت افراد دارای سواد سالمت
کافی دارا هستند (.)P>2/222

سواد سالمت ناکافی با
افزایش سن ،نژاد
رنگینپوست ،درامد
سالیِ کم ،سطح
تحصیالت کم و کاهش
سالمت روانی و جسمی،
ارتباط مستقیم دارد
(.)P>2/25
تعداد بستری شدنها
باسواد سالمت ارتباط
معنیداری ندارد
(.) P<2/222
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بوستوک و

مرگومیر در
میان افراد
سالمند

ساکن در جامعه در
فواصل زمانی ژوالی
تا دسامبر 2117در
دانشگاه نورث
وسترن انجامشده
است.

(نمره بین :55-2
سواد سالمت
ناکافی  /نمره بین
 :66-56سواد
سالمت مرزی /
نمره بین -67
 :222سواد
سالمت کافی)

 2ساعت مصاحبه رودررو با
مصاحبهکنندگان در منازلشان دارند.
سالمت ذهنی و جسمی خود گزارشی
توسط ابزار ( ،)SF-12نقص در
عملکردهای روزانه توسط ابزار ( ADLو
 ،)IADLاختالل شناختی توسط ابزار
( )MMSEو میزان مرگومیر توسط
شاخص مرگ جهانی  NDIسنجیده شده
است.
سواد سالمت توسط کارکنان بالینی
آموزشدیده با ابزار  REALMدر قبل و
یا حین دیالیز بنا به ترجیح بیماران
انجامشده است.
تاریخ مرگومیر افراد در پروندههای فردی
هر کلینیک و یا پرونده الکترونیک سالمت
استخراجشده است.
مدتزمان بقا از تاریخ ورود به مطالعه تا
زمان فوت فرد و یا آخرین زمان دسترسی
به پیگیریهای افراد یعنی تا آپریل 1220
محسوب میشود.
اقدامات بالینی مانند (بررسی میزان
هماتوکریت ،آلبومین سرم ،درصد اشباع
ترانسفرین ،فسفر و هومون پاراتیروئید) از
مدارك پزشکی هر فرد در ماههای  6 ،3و
 21پس از شروع همودیالیز استخراجشده
است.
افراد باالی  62سال که از موج دوم مطالعه
طولی انگلیس انتخابشده و بعد از  21ماه
مصاحبه ،زنده مانده بودند ،در مطالعه
شرکت کردند.
سواد سالمت توسط پرسشنامه سواد
سالمت عملکردی جهت درك مختصر از
دستورالعملهای دارویی و پزشکی
سنجیده شد .از شرکتکنندگان خواسته
شد تا برچسب روی یک داروی ساختگی
که در حد یک برگه  A4بزرگشده است را
بخوانند و به سؤاالت مصاحبهگر پاسخ
دهند.
مدت زنده ماندن در این مطالعه ،از زمان
مصاحبه تا لحظه فوت فرد و یا تا زمان
پیگیری بعدی که در تاریخ اکتبر1221
است ،میباشد.
افراد باالی  65سال از  4مرکز تحت نظر
سازمان مراقبتی ملی انتخاب شدند.
شرکتکنندگان در فواصل معین به مدت
 2ساعت مصاحبه رودررو با
مصاحبهکنندگان در منازلشان دارند.
سواد سالمت توسط ابزار S-TOFHLA
جهت درك اسناد بیمارستان و برچسب
ویال های دارویی نسخه شده ،سنجیده
شد.
میزان مرگومیر نیز توسط شاخص
مرگومیر جهانی ( )NDIدر سال 1223
سنجیده شد.
علت مرگومیر نیز توسط طبقهبندی
جهانی بیماریها در نهمین ویرایش ،تعیین
شد.

آیتمهای حافظه،
شمارش معکوس و
کشیدن تصویر عملکرد
ضعیفی داشتند ،ارتباط
قابلتوجهی با میزان
مرگومیر سالمندان
داشتند (.)P>2/222
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کاواناگ و
همکارانش

دوره  ،01شماره  ،2تابستان 0317

بهروز و همکاران

ارتباط بین سواد سالمت و مرگ ومیر سالمندان

رفتارهای ارتقادهنده سالمت یکی از معیارهای عمده تعیین کننده
سالمت می باشد که به عنوان عامل زمینه ای در عدم ابتال به بسیاری
از بیماری های مزمن شناخته شده است و ارتقا سالمت و پیشگیری
از بیماری ها مستقیماً با این رفتارها در ارتباط می باشد [ . ]31در
مطالعه حاضر نشان داده شده است که سالمندان موردمطالعه دارای
سواد سالم ت کافی و باالیی هستند که این نتایج با مطالعاتی که در
ایران انجام شده است ،هم راستا نمی باشد؛ به طوری که مطالعات
نشان داده اند که سواد سالمت در سالمندان ایران ،ناکافی است [,21
 . ]33این در حالی است که به دلیل شیوع بیشتر بیماری های مزمن
و متعاقب آن نیاز به توانایی در مهارت های مراقبت از خود،
همچنین وجود نیازمندی های ویژه چون لزوم انجام تست های
غربالگری و اتخاذ رفتارهای سالم در سالمندان ،بحث سواد سالمت
در این گروه افراد اهمیت دوچندانی می یابد ،چراکه بر اساس
بسیاری از مطالعات سواد سالمت تأثیری مستقیم بر این عوامل
دارد [ . ]20این طیف وسیع از سواد سالمت ناکافی در سالمندان
بیان کننده مشکلی پنهان است چراکه اغلب از سوی سیاست
گذاران و ارائه دهندگان خدمت نادیده گرفته می شود [.]14
بررسی مطالعات انجام شده در مطالعه حاضر نشان می دهد که
سالمندان مبتالبه بیماری های مزمن از سطح سواد سالمت پایین-
تری برخوردار هستند که هم راستا با سایر مطالعات است [.]15 ,14
سواد سالمت کم ممکن است سبب نتایج مضری برای افراد سالمند
باشد؛ چراکه مدیریت شرایط پیچیده بیماری های مزمن و اختالالت
شناختی مرتبط با افزایش سن در دوران سالمندی بسیار تأثیرگذار
است [.]17
رفتارهای ارتقادهنده سالمت در سالمندان ،تأثیر بالقوه ای در
پیشبرد سالمتی و کیفیت زندگی آنان داشته و به همان نسبت
موجب کاهش هزینه های مربوط به مراقبت های بهداشتی خواهد
شد و درنتیجه میزان مرگ ومیر سالمندان به دنبال ابتال به
بیماری های زمینه ای مزمن را کاهش می دهد [ . ]34آمار ارائه شده
در مورد دالیل اصلی مرگ ومیر ،بیانگر آن است که  53درصد از
علل مرگ ومیرها به سبک زندگی و رفتارهای غیربهداشتی مربوط
می باشد که با افزایش سواد سالمت می توان رفتارهای ارتقادهنده
سالمت را تحریک نمود [.]35
از طرفی نتایج مطالعات نشان داد که سالمندانی که سطح سواد
سالمت پایین تری دارند ،وضعیت سالمت جسمی بحرانی تری دارند.
از میان علل شایع مرگ ومیر سالمندان می توان به عادات زندگی
نامناسب مانند سیگار کشیدن و مصرف الکل اشاره نمود .متوسط
زمان مرگ ومیر سالمندانی که سواد سالمت ناکافی داشتند ،کوتاه تر
از افرادی است که سواد مطلوب داشتند .ارتباط معنی داری بین ابتال
به اخت الل شناختی خصوصاً در آیتم های حافظه با مرگ ومیر
سالمندان دیده شده است .از عوامل مؤثر بر سواد سالمت ناکافی،
می توان به افزایش سن ،سطح اجتماعی -اقتصادی پایین ،سطح
تحصیالت کم ،نژاد رنگین پوست ،افسردگی ،محدودیت فیزیکی و
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ابتال به بیماری های مزمنی مانند دیابت و بیماریها ی قلبی عروقی
اشاره نمود.
بررسی ها در مطالعه حاضر نشان داد که میزان مرگ ومیر در افرادی
که سواد سالمت کمتری دارند ،بیشتر از افرادی است که سواد
سالمت باال و یا مرزی دارند .مطالعات مختلف نیز نشان دادند که
سطح پایین سواد سالمت در سالمندان ،با پیامدهایی چون افزایش
میزان میرایی ،عدم انجام رفتارهای پیشگیری کننده مانند
آزمایش های غربالگری [ ،]36اتخاذ برخی رفتارهای پرخطر
بهداشتی و به طورکلی با سالمت جسمانی و روانی نامطلوب در این
گروه مرتبط است [ .]30 ,37اگرچه معموالً بعد از دوران بلوغ،
توانایی افراد برای رسیدن به آموزش معموالً ثابت باقی می ماند ،اما
گاهی سواد سالمت افراد ممکن است که افزایش ( مانند تعامل
مشترك و متقابل با همساالن و یا مراقبان سالمت) و ی ا کاهش یابد
که به عنوان قسمتی از کاهش سالمت عمومی افراد در توانایی های
شناختی مرتبط با افزایش سن است [ .]31سالمندانی که سطح
سواد سالمت کم دارند ،اغلب در به یادآوردن داروها ،تمایل به ادامه
روند درمان و میزان پایبندی به دستورالعمل های مراقبتی خود نظیر
رعایت رژیم غذایی ،با مشکالت پیچیده ای همراه هستند [.]41-42
بهبود سواد سالمت ممکن است استراتژی مؤثری در بهبود وضعیت
سالمت سالمندان و کاهش مرگ ومیر آن ها در مواجه با بیماری های
مزمن باشد .سواد سالمت افراد را قادر به تولید دانش و ایجاد
تغییرات بالقوه در مهارت های مفید جهت تغییر در رفتارهای مثبت
ترغیب می نماید .بهبود سطح سواد سالمت بیشتر سبب تغییر در
رفتارهای پایدار فرد می شود .مکانیسم های متعددی وجود دارد که
در آن سطح سواد سالمت می تواند به روی سالمتی و مرگ ومیر
تأثیر بگذارد ،مانند افزایش دانش در مورد بیماری خود ،بهبود
ارتباطات بین بیمار و ارائه دهندگان مراقبتی و درنهایت
خودکارآمدی بیشتر و مراقبت از خود بهتر و مؤثرتر در بیماری های
مختلف بیماران [.]43
بهطورکلی این پژوهش سطح سواد سالمت در سالمندان خارج از ایران
را کافی نشان داد و ارتباطی مؤثر بین سواد سالمت سالمندان با کاهش
مرگومیر بیماریهای مزمن را تأکید کرد؛ که بهعنوان هشداری برای
ارائهدهندگان خدمت محسوب می شود .درحالیکه سواد سالمت می-
تواند در کنترل و خود مدیریتی بیماری ها در سالمندان ،کاهش بار
مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی و کاهش هزینه های نظام سالمت
مؤثر باشد .بااینوجود ارتقاء سواد سالمت در سالمندان مستلزم
فرهنگسازی ،آموزش مدون و مداوم ،همکاری درون بخشی و بین-
بخشی می باشد .همچنین باتوجه به افزایش جمعیت سالمندان ایران
و چالش های ناشی از آن ازجمله ضعف مؤسسات مراقبتی ،توجه به
توانایی عملکردی و حفظ استقالل فردی سالمندان بهموازات ارتقاء
سواد سالمت آنها اهمیت زیادی دارد که عدم برنامهریزی و سیاست-
گذاری در این زمینه مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و بهداشتی فراوانی
به دنبال خواهد داشت .از محدودیتهای این مطالعه میتوان به تعداد
بسیارکم مقاالت فارسی در این زمینه بهمنظور بررسی ارتباط سواد
سالمت با مرگومیر سالمندان ایرانی اشاره کرد.

[ DOI: 10.29252/nkjmd-0100216 ]
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 توصیه میشود که مسئولین،بیماریهای مزمن در این قشر از جامعه
محترم سیاستگذاری های حیطه سالمت توجه بیشتری به امر
سالمندان و افزایش سواد سالمت سالمندان با استفاده از برگزاری
کالسهای آموزشی مرتبط با بیماری مزمن سالمندان و آموزش خود
. عنایت بفرمایند،مراقبتی به سالمندان و خانوادههای آنها

نتیجهگیری
 به پایین بودن سطح،ازآنجاییکه در اکثر مطالعات انجامشده در ایران
سواد سالمت سالمندان و ارتباط آن با مرگومیر سالمندان اشارهشده
است و با توجه به وجود محدودیت های خاص سالمندان و ابتال به
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Abstract
Introduction: Seniors are one of the most important age groups that are at the risk of
medical illiteracy consequences. Considering the self-care and responsibility of older
adults against various diseases in the elderly is a supportive strategy that requires access
and awareness of health-related information and can be effective in reducing their
mortality.
Methods: This study is a narrative review that use of international and Persian database
like MEDLINE, Cochrane Library, PsychINFO, SID, Magiran, Google scholar, PubMed,
ProQuest and Scopus was designed by “Tittle search method”. Articles were surveyed
without time limit (since 2016) using the key words "health literacy", "mortality", and
"older adult". The articles that have Inclusion criteria, were selected, reviewed and
analyzed, separately. To extract data, all the final articles included in the process of study
were extracted from a premade checklist.
Results: 228 of 234 article were excluded because of not assessing the relationship
between the medical literacy and mortality, not having a tool for controlling the medical
literacy, not specifically investigating the medical literacy in older adults and
repetitiveness and finally 6 articles with the mentioned topic remained. Doing the review
of all studies suggests that medical literacy have an effect on decreasing mortality in older
adults with chronic diseases.
Conclusions: Medical literacy may be an effective strategy to improve older adults’
health status and decreases the mortality against the chronic diseases. According to the
findings, training health-promoting behaviors to older adults and taking medical literacy
serious was recommended.

