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Health Literacy and the Recovery Rate of Cardiovascular Patients

The relationship between health literacy and the recovery rate
of cardiovascular patients after bypass surgery
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Background and objective: Health literacy includes a set of skills in reading,
listening, analysis, decision-making and the ability to apply these skills to health
situations aim of the study was to determine the relationship between health
literacy and quickly improve cardiovascular patients after the bypass surgery is
performed.
Methods: This applied study is an analytical survey. The study population included all patients had coronary heart bypass surgery in Mashhad Ghaem Hospital during the first half of 1394 was observed done at least one week before
they had surgery. The questionnaire Functional Health Literacy in Adults and
speed of recovery was self-made questionnaire that its validity and reliability
was confirmed. Data collected by questioning the patient and using the software SPSS and Chi-Squar and Mann Whitney test were analyzed.
Results: No significant differences between different age groups and gender
in terms of health literacy exist. But between people with different education
levels, there was a significant difference in terms of health literacy. Also, significant differences in postoperative complications and duration of hospitalization
in the surgical ward, there Comparisons of health literacy.
Conclusion: Most patients with inadequate health literacy and have a border.
These patients need to understand and apply health information need further
clarification and need to spend more time communicating with their medical
staff for information in plain language to promote more understandable.
Paper Type: Research Article.
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سواد اطالعات سالمت و سرعت بهبود بيماران قلبي

رابطه بين سواد اطالعات سالمت و سرعت بهبود بيماران قلبي عروقي بعد ازجراحي باي پس

چکیده

علی نجفی
دانشجوی دکترای علوم کتابداری و اطالع رسانی
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

زمینه و هدف :سواد سالمت شامل مجموعهای از مهارتهای خواندن ،شنيدن ،تجزيه و تحليل ،تصمیم
گيري و توانا يي به كارگيري اين مهارتها درموقعيتهای سالمتي است.هدف از مطالعهی حاضر تعيين
رابطه بین سواد سالمت و سرعت بهبود بيماران قلبی عروقی پس از انجام جراحی بای پس میباشد.
مواد و روشها :اين مطالعه از نوع كاربردي به روش پيمايشي تحليلي است .جامعه آماري اين پژوهش
شامل كليه بيماران قلبي كرونر بود كه جراحي باي پس رادر بیمارستان قائم مشهد در نیمه اول سال
 1394انجام داده بودندو دست کم یک پنج روز از عمل جراحی آنان گذشته بود .ابزار گردآوري
اطالعات پرسشنامه سواد سالمت عملكردي در بزرگساالن و پرسشنامه محقق ساخته سرعت بهبود
بیماری بود که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت .دادهها به روش پرسشگري بر بالين بيماران جمع
آوري و بااستفاده از نرم افزار  spssو آزمونهای  Chi-Squarو  Mann Whitneyتجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :تفاوت معني داري بين گروههای مختلف سنی و جنسیت از نظر سواد سالمت وجود نداشت.
اما بین افراد با سطوح تحصیالت متفاوت ،از نظر میزان سواد سالمت تفاوت معنی داری وجود داشت.
همچنین ،تفاوت معني داري بين عوارض بعد از عمل جراحی و مدت زمان بستری در بخش جراحی ،از
نظرمیزان سواد سالمت وجود داشت.
نتیجهگیری :اغلب بيماران مورد بررسي داراي سواد سالمت ناكافي و مرزی بوده اند .اين بيماران براي
فهم و به كاربردن اطالعات بهداشتي نيازبه توضيحات بيشتر دارند و الزم است زمان بيشتري را صرف
برقراري ارتباط با كادر درماني خود جهت كسب اطالعات به زبان ساده ترو قابل فهم تر کنند.
نوع مقاله :مطالعه پژوهشی.
کلیدواژهها :سواد اطالعات سالمت؛ بیماریهای قلبی -عروقی؛ سرعت بهبود؛ جراحی بای پس.

تاریخ دریافت1393/11/13 :
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امروزه در ج وامع صنعتی بیماریهای قلبی ،به طور فزاینده ای در

حال افزایش هستند .ساالنه بيش از 900هزار مرگ در آمريكا به
علت بيماريهاي قلبي -عروقي اتفاق ميافتد كه تق ريب ًا سه چهارم آن
م ربوط به بيماري عروق كرونري است( .)1در اي ران نيز بيماريهاي

قلبي  -عروقي به خصوص بيماريهاي عروق كرونر ،به عنوان

اولين و شايع ت رين علت مرگ و مير در تمام سنين و در هر دو
جنس معرفي شده است به طوري كه  317مورد مرگ از كل700

تا  800مورد مرگ روزانه ،به بيماريهاي قلبي -عروقي نسبت داده

م یشود( .)2آترواسكلروزعروق كرونر ،از جمله بیماریهای قلبی
است که به علت ضخيم شدن ش ريانهاي كرونري ايجاد م یگردد.در

حال حاضر ،این بیماری فقط از ط ریق ج راحی ،قابل درمان است.

ج راحی قلب اگرچه ،زندگی یک بیمار را از مرگ نجات م یدهد؛

اما مانند بسیاری از عم لهای ج راحی دیگر ،پیامدهای نامطل وبی در

زندگی فرد به جای م یگذارد .از جمله مهمت رين پيامدهاي نامطلوب
بعد از عمل در بيماران عروق كرونري ،اختالل در تون عصب واگ

و تغيي رپذيري ض ربان قلب است .همچنین،به دليل ع وارض ناشي از

عمل ج راحي ،بي تحركي ناخ واسته به وجود آمده و ت وانايي عملكردي
بيماران به مي زان قابل توجهي پس از عمل كاهش م یيابد .از

برآيندهاي عدم بهبود م یت وان به مشكالت تنفسي ،سكته مغزي،

قلبي ،مشكالت گوارشي ،عف ونت عميق استخ وان ،مشكالت كليوي

كه بعد از عمل ج راحي رخ م یدهند و عمل مجدد به دليل خ ون ريزي

پردازش و درك اطالعات م ربوط به سالمت و خدمات مورد نياز ب راي
تصميم گيري مناسب در مورد سالمت م یباشد كه شامل مجموعهای

از مهارتهای خ واندن ،شنيدن ،تجزيه و تحليل ،تصميم گيري و

ت وانايي بكار گيري اين مهارتها در موقعي تهای سالمت است
و لزوم ًا به سالهای تحصيل يا ت وانايي خ واندن عمومي بر نمي

گردد( .)3سواد سالمت ،حاصل تشريك مساعي ع وامل اجتماعي

و فردي بوده ،به نگ ران يها وابعاد سواد در زمينه سالمت م یپردازد و

به عنوان شاخص حياتي و مهم در نتايج و هزينههای م راقب تهای

بهداشتي شناخته شده است .طبق مطالعات مركز است راتژيهای

م راقبت سالمت آمريكا ،اف راد داراي سواد سالمت اندك با احتمال

كمتري اطالعات نوشتاري وگفتاري ارايه شده توسط متخصصان

سالمت رادرك و به دستورات داده شده عمل م یكنند بناب راين سواد
سالمت شاخصي حياتي در نتايج وهزينههای م راقب تهای بهداشتي

است كه عدم بهبود آن موجب استفادهی ط والني تر از خدمات

درماني م یگردد ( .)4توجه به می زان سواد سالمت اف راد بیمار ،به
خصوص بیماران قلبی که نیاز ویژه ای به م راقب تهای درمانی دارند،

کارکنان بیمارستانها و اط رافیان بیمار را در برق راری ارتباط م وثر با
این بیماران یاری م ینماید .لذا در این پژوهش ضمن بررسی می زان
سواد سالمت بیماران قلبی -عروقی ،به این پرسش که تاثیر می زان
سواد سالمت بر سرعت بهبود این بیماران چگونه است ،پاسخ داده

خ واهد شد.

با توجه به اهميت سواد سالمت در جامعه جهانی ،پژوهشهای

اشاره كرد ( .)2همه اين ع وارض ،باعث ط والني شدن بستري در
بيمارستان و غيبت از كار شده و منج ربه برآيندهاي منفي رواني و
اقتصادي متعددي هم ب راي بيمار و هم ب راي تأمين كننده م راقبت
پزشكي م یش وند .بر همين اساس است كه سرعت بهبود بعد از
عمل ج راحي و در نتيجه آن ،ارتقاء كيفيت زندگي بيماران ،معم والً

«ارتباط سواد بهداشتی مادري با مراقبتهای دوران بارداري و

مطرح م یگردد .اما این مداخالت درمانی زمانی م وثر واقع خ واهند

سطح سواد سالمت خوب 48 ،درصد متوسط و  34درصد سواد

به عنوان اهداف اصلي مداخالت درماني ،بعد از ج راحي باي پس

شدکه بیمار دستورالعم لهای درمانی را درک کرده و به آن عمل
نماید .می زان درک این دستورالعم لها به می زان سواد سالمت بیماران

بسياري در خارج از کشور انجام شده است ،اما در داخل کشور،

پژوهشهای اندکی با سواد سالمت انجام شده است كه به برخي
از آ نها اشاره خواهد شد .كهن و همكاران در پژوهشي با عنوان
سرانجام زايمان» به اين نتيجه دست يافتند كه  18درصد زنان

سالمت ضعيف داشتهاند .نتايج پژوهش رئيسي و همكاران با

عنوان« بررسی وضعیت سواد سالمت در سالمندان شهر اصفهان

میری و همکاران  /رابطه بين سواد اطالعات سالمت و سرعت بهبود بيماران قلبي عروقي بعد ازجراحي باي پس

مقدمه

وابسته است .سواد سالمت ،درجه ظرفيت وت وانايي فرد در كسب،

85

86
فصلنامه سواد سالمت  /دورة اول ،شمارة دوم ،تابستان 1395

در سال  »1390نشان داد كه سطح سواد سالمت در سالمندان
بسيار ناكافی است(.)5

مواد و روشها

مالخلیلی و همکاران در پژوهشی با عنوان« سواد سالمت

اين مطالعه از نوع كاربردي ا ست و به روش پيمايشي تحليلي

دریافتند که اغلب بيماران مورد بررسي داراي سواد سالمت

قلبي كرونر1بود كه ج راحي باي پس رادر بیمارستان قائم مشهد

بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه اصفهان»

ناكافي و حاشيهای بوده اند .اين بيماران براي فهم و به كاربردن
اطالعات بهداشتي نيازبه توضيحات بيشتر دارند و الزم است زمان
بيشتري را صرف برقراري ارتباط با كادر درماني خود جهت

كسب اطالعات به زبان ساد ه تر و قابل فهم ترنمايند(.)6

انجام شده است .جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه بيماران

در نیمه اول سال  1394انجام داده بودند .تعداد 75نف راز این
بيماران که در بخش داخلي قلب تحت م راقبت ق رار داشتند؛ با

استفاده از روش نم ونه گيري دردسترس انتخاب گرديدند .معيار
ورود به مطالعه سپري شدن دست كم پنج روز يا بيشتر از انجام

نتايج پژوهش طل و همكاران با عنوان«وضعیت آگاهی و

ج راحي باي پس بود .ابزار گردآوري اطالعات ،پرسشنامه بود.

تابعه دانشگاه علوم پزشكي تهران» نشان داد كه زنان ديابتي

ب رای سنجش سواد سالمت بیماران از فرم کوتاه شده پرسشنامه

سواد سالمت در زنان ديابتي نوع 2مراجعه كننده به بيمارستانهای
شركت كننده در مطالعه داراي سواد سالمت متوسط بودند(.)7

نتایج پژوهش  Williamsنشان داد كه سواد سالمت اندك
خصوص ًا در افراد بيمار و مسن ،شايع و رايج است .بيماران داراي

اطالعات جمعیت شناختی بیماران ،با 5سوال ،دریافت گردید.
استاندارد سواد سالمت عملكردي ،2با  36سوال در دو بخش
محاسبات و درك خ واندن بود .بخش محاسبات ،ت وانايي فرد را

ب راي درك كردن و عمل كردن بر اساس توصيه هايي كه پزشكان

سواد سالمت كم ،مشكالت ارتباطي پيچيدهای دارند كه ممكن

و آموزش دهندگان امر سالمت به وي م یدادند و نياز به محاسبات

نتايج پژوهش  Jovic-Veranesو همکاران با عنوان

دستور بهداشتي در زمينه داروهاي تجويز شده ،زمان م راجعه به

است بر برونداد سالمت موثر باشد(.)8

داشت ،مورد سنجش ق رار م یداد .اين بخش داراي  10توضيح يا

«سالمت در بيماران درگير مراقبتهای بهداشتي اوليه در بلگرادو

پزشك ،م راحل استفاده از كمكهای مالي و يك مثال از نتيجه

سالمت براي عمل كردن در محيطهای مراقبت بهداشتي را به

اختيار آزمودن یها ق رارگرفت و سواالت م ربوطه از آنها پرسیده شد.

صربستان» نشان داد كه بيماران مهارتهای ضروري سواد
اندازهی كافي ندارند(.)9

يك آزمايش طبي بود .اين توضيحات در قالب كارت هايي در
نمره فرد در این بخش بین 0تا 50درنظرگرفته شد .در بخش درك

نتايج پژوهش  Edwardsو همکاران با عنوان «ایجاد سواد

خ واندن ،ت وانايي شركت كنندگان در خصوص خ واندن و فهميدن

سیر سواد سالمت»نشان داد كه بيماران با مشكل طوالني مدت

برداري از دستگاه گوارش فوقاني ،حقوق و مسؤولي تهای بيمار

سالمت در بيماران با مشكالت سالمتي طوالني مدت:مدل خط

میتوانند مهارتهای سواد سالمت خود را با تمرين و مشاوره

توسعه دهند(.)10

 3متن كه تحت عناوين دستورالعمل آماده شدن ب راي عكس
در فرمهای بيمه نامه و فرم استاندارد رضايت نامه بيمارستاني ،بود،

مورد سنجش ق رارگرفت .در اين بخش نيز نمره فرد بين 0تا 50

نتیجه بررسی پیشینه پژوهش ،نشان میدهد؛ سواد سالمت به

در نظر گرفته شد .از مجموع نم رات اين 2بخش ،نمره كل سواد

درزمینه تاثیر سواد سالمت بر سرعت بهبودی بیماریها و از جمله

دسته دارای سواد اطالعات سالمت ناکافی( بین 0تا  )59سواد

ویژه در سالهای اخیر ،مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است ،اما
بیماریهای قلبی – عروقی ،پژوهش مدونی تا کنون انجام نشده است.

سالمت كه عددي بين 0تا  100است ،محاسبه شد .بیماران به سه

1. Coronary Artery Bypass Graft
2. Test Of Functional Health Literacy in Adults

از پرسشنامه محقق ساخته سرعت بهبود بیماری استفاده شد .اين

ط ریق ض ریب آلفای کرونباخ محاسبه گردیدو ض ریب0/86ب رای

دارای سواد کافی تقسیم شدند .ب رای سنجش سرعت بهبود بیماران

پرسشنامه از 9شاخص تشكيل شده است .اين شاخص ها ،شامل

عاليمي مانندمشكالت تنفسي بعد از عمل ج راحي ،سكته مغزي
بعد از عمل ج راحي ،سكته قلبي بعد از عمل ج راحي ،عمل مجدد
به دليل خ ون ريزي ،عف ونت عميق استخ وان بعد از عمل ج راحي،

مشكالت گوارشي بعد از عمل ج راحي ،مشكالت كليوي بعد از
عمل ج راحي و شاخصهاي مدت زمان بستري در بخش م راقبتهاي

ویژه و مدت زمان بستري در بخش ج راحي بودند7.سوال م رتبط

با شاخص نخست به صورت دو وجهي(بلي و خير)و 2سوال در
زمینه مدت زمان بستري دربخش م راقب تهای ویژه و بخش
ج راحی به صورت کمی(2روز الی 8روز )تدوین شده ا ند .دامنه

نمره در این 2شاخص 0-9و نقطه برش 4تعیین شد .به طوری

عروق ديگر بررسي و مورد تأييد ق رار گرفت .پایایی پرسشنامه از
کل پرسشنامه به دست آمد .دادهها به روش پرسشگري بر بالين
بيماران جمع آوري و با نرم افزار  spssمورد تجزیه و تحلیل ق رار

گرفت .به منظور آزمون فرضی ههای پژوهش ،در سطح توصيفي

(توزيع درصد ف راواني ،ميانگين ،انح راف معيار و استنباطي) آزمون
کای اسکوئر و مان ویتنی Chi-Squarو  Mann Whitneyمورد

استفاده ق رار گرفت .سطح معنی داری 0/05در نظر گرفته شد.

یافتهها

بر اساس یافتههای جدول1از تعداد 75بیمار مرد بررسی ،تعداد

26نفر زن (34/6درصد)و تعداد 49نفر (65/33درصد) مرد بودند.
بیشت رین تعداد بیماران در رده سنی 45به باال (45/66درصد) ق رار

که ،اف رادي كه نمره کمت راز 4دريافت كردند با عنوان بيماران با

داشتند .بیشتر بیماران (34/66درصد) دارای تحصیالت ابتدایی

از 4دريافت كردند به عنوان بيماران با سرعت بهبود پايين تع ريف

سالمت كافي ،حاشي های يا مرزی و ناكافي دسته بندي كردهاند .بر

سرعت بهبود باال تشخيص داده شدند و اف رادي كه نمره بیشتر

بودند .در يك تقسيم بندي كلي ،سوادسالمت را به سه دسته سواد

شدند .روایی پرسشنامه با روش اعتبار محتوا مورد تأييد ق رار

اين اساس ،تعداد 35نفر(46/66درصد)از بیماران دارای سواد سالمت

بهبود بيماران به كمك چندين تن از متخصصان قلب وعروق

تعداد 11نفر( )14/66از سواد سالمت کافی برخوردار بودند.

گرفت .به اين صورت كه پس از آنكه شاخصهای ارزيابي سرعت

مرزی ،تعداد 29نفر(38/6درصد) دارای سواد سالمت ناکافی و فقط

جدول  .1رابطه بین مشخصات فردی و میزان سواد اطالعات سالمت بیماران
سواد سالمت کافی

متغیر

سن
جنسیت

تحصیالت

سواد سالمت مرزی

سواد سالمت ناکافی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

25تا35

3

33/33

5

55/5

1

11/11

34تا 45

3

12

16

64/33

6

34/00

به باال45

5

12/19

14

18/66

22

53/66

زن

4

15/38

12

46/5

10

38/42

مرد

7

14/28

23

46/93

19

38/77

بی سواد

0

0/00

5

38/64

8

61/53

ابتدایی

1

3/84

13

50

12

46/15

متوسطه

3

12

13

54/16

8

33/33

دانشگاهی

7

58/3

4

33/33

1

8/33

2χ

1/14

3/8

5/42

P-Value

2/48

0/15

0/012

میری و همکاران  /رابطه بين سواد اطالعات سالمت و سرعت بهبود بيماران قلبي عروقي بعد ازجراحي باي پس

سالمت ناکافی (بین 60تا  )74سواد سالمت مرزی و (75تا)100

تدوين شد ،پرسشنامه نهايي از سوي چند تن از متخصصان قلب و
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همچنین بر اساس یافتههای جدول ،اف راد با تحصیالت باالتر،

سواد سالمت وجود ندارد .اما بین اف راد با سطوح تحصیالت متفاوت،

اف راد دارای تحصیالت دانشگاهی تعداد 7نفر(58/3درصد) دارای

بر اساس یافتههای جدول 2ميانگين نمره سواد سالمت

دارای سواد سالمت بیشتر هستند .به طوری که از تعداد 12نفر
سواد سالمت کافی ،تعداد 4نفر(33/33درصد) دارای سواد سالمت

مرزی و فقط یک نفر(8/33درصد) دارای سواد سالمت ناکافی است

و این در حالی است که هیچ کدام از 13بیمار بی سواد ،از سواد

سالمت کافی برخوردار نبودند .نتایج آزمون  Chi-Squarنشان داد؛
تفاوت معني داري بين گروههای مختلف سنی و جنسیت از نظر

از نظر می زان سواد سالمت تفاوت معنی داری وجود دارد.

بيماران در بخش محاسبات 33/64،و در بخش درك
خواندن35/73،نمره هريك از اين دو بخش ،نمرهای بين صفر تا

 50در نظر گرفته شده است .نمره كل سواد سالمت بيماران عددي
بين صفر تا 100در نظر گرفته شده كه در پژوهش حاضر ميانگين
اين نمره  64/14دست آمده است.

جدول  .2ميانگين نمره سواد سالمت و حيطههای آن در بیماران بستری شده در بخش جراحی قلب بیمارستان قائم مشهد

ویژگی فردی
سن
جنسیت

تحصیالت

سواد سالمت

نمره حیطه محاسبات

نمره حیطه خواندن

نمره کل

25تا35

میانگین
35/72

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

34تا 45

33/42

7/62

38/24

7/79

72/21

12/25

به باال45

28/64

10/16

29/12

8/62

59/10

14/25

زن

26/62

8/52

27/82

6/46

53/49

17/62

مرد

32/58

10/47

33/18

10/16

64/12

13/72

بی سواد

24/32

8/62

26/15

4/98

65/19

12/66

ابتدایی

28/65

9/79

29/64

5/32

58/32

11/92

متوسطه

41/58

7/12

42/19

6/21

83/17

12/32

دانشگاهی

42/39

6/15

44/12

4/14

86/15

9/82

33/64

8/12

35/73

8/17

64/14

7/19

کل بیماران

9/54

39/67

6/54

74/25

10/22

یافتههای جدول 3نشان میدهد؛ از نظر ويژگيهاي باليني،

اشاره نکردند .تفاوت معنی داری بین عمل مجدد به دلیل خونریزی

و 45نفر(61درصد) فاقد مشكالت تنفسي بودند .تفاوت معني

مشكالت گوارشي بعد ازعمل22،نفر(29درصد) دارای مشکالت

30نفر(39درصد) از افراد مورد مطالعه دارای مشكالت تنفسي

و میزان سواد سالمت بیماران مشاهده نشد .)p>0/05( .در مورد

داري بين بيماراني كه مشكالت تنفسي را بعد از عمل جراحي

گوارشی و 53نفر(71درصد) فاقد این مشکالت بودند .بين

سواد سالمت وجود داشت.

میزان سواد سالمت ،تفاوت معنی داری وجود داشت(.)p>0/05

تجربه كردند وبيماراني كه اين مشكل را تجربه نكردند ،از نظر

بيماران دارا وفاقد مشكل گوارشي بعد از عمل جراحي از نظر

در مورد سكته مغزي بعد از عمل جراحي ،سكته قلبي بعد از

تعداد 11نفر(15درصد) از بیماران ،مشکالت کلیوی بعد از

يك از بيماران مورد مطالعه مشكلي نداشتند .یک نفر از بیماران

مشکالت کلیوی بعد از عمل جراحی بودند .بین بیماران دارای

عمل جراحي وعفونت عميق استخوان بعد از عمل جراحي ،هيچ

(1/33درصد) ،جراحی مجدد بعد از عمل را به دلیل خونریزی،
تجربه کرده بود .در حالی که 74نفر(98/9درصد) به چنین مشکلی

عمل جراحی را گزارش کردند و تعداد 64نفر(85درصد) فاقد
مشکالت کلیوی و بیماران فاقد مشکالت کلیوی از نظر میزان
سواد سالمت تفاوت معنی داری مشاهده نشد(.)p>0/05
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وضعیت
متغیر

متغیر
مشکالت تنفسی بعد از جراحی
سکته مغزی بعد از عمل جراحی
سکته قلبی بعد از عمل جراحی
جراحی مجدد به دلیل خونریزی
مشکالت گوارشی بعد از عمل جراحی
مشکالت کلیوی بعد از عمل جراحی
عفونت استخوان بعد از عمل جراحی

سواد سالمت کافی سواد سالمت مرزی سواد سالمت ناکافی
تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

بله

3

4/00

11

14/66

16

21/33

خیر

8

10/66

24

32/00

13

17/33

بله

0

0

0

0

1

1/33

خیر

11

14/66

35

46/66

28

37/33

بله

0

0

0

0

0

0

خیر

11

14/66

35

46/66

29

38/66

بله

1

1/33

1

1/33

2

2/66

خیر

10

13/33

34

45/33

27

36/00

بله

7

9/33

12

16/00

3

4/00

خیر

4

5/33

17

22/66

26

34/66

بله

2

9/33

8

10/66

9

12/00

خیر

9

12/00

27

36/00

20

26/66

بله

0

0

1

1/33

0

0

خیر

11

14/66

34

45/33

29

38/66

بر اساس یافتههای جدول  4رابطه معني داري ميان مدت

2χ

P-Value

7/42

0/011

3/6

0/07

3/34

0/62

2/42

0/70

1/62

0/03

1/3

0/67

0/582

0/08

زمان بستری بیماران در بخش مراقبتهای ویژه ارتباطی با میزان

بستری بیماران در بخش جراحی و میزان سواد اطالعات سالمت

سواد سالمت آنها ندارد .اما میزان سواد سالمت ،بر مدت زمان

بستری بیماران در بخش مراقبتهای ویژه و میزان سواد اطالعات

را میتوان در نوع مراقبت از بیماران در این دو بخش دانست.

آنها وجود دارد )p>0/01( .اما رابطه معنی داری بین مدت زمان
سالمت آنها مشاهده نشد( .)p>0/005این رابطه نشان داد؛ مدت

بستری در بخش جراحی قلب ،موثر است .دلیل احتمالی این یافته

جدول  .4رابطه بین مدت زمان بهبودی بیماران و سواد اطالعات سالمت
سواد سالمت کافی سواد سالمت مرزی سواد سالمت ناکافی

متغیر

وضعیت متغیر

مدت زمان بستری در
بخش ( ICUروز)

کمتر از 2روز

19

3روز و بیشتر

5

18/51

کمتر از 5روز

7

12/28

28

6روز و بیشتر

4

14/28

7

مدت زمان بستری در
بخش جراحی(روز)

مقدارz

P-Value
0/032

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

50

23

60/52

6

15/78

3/94

12

44/44

10

37/03

2/59

0/06

49/12

22

3/50

0/442

0/00

25

7

25

2/46

0/002

بحث و نتیجه گیری

بیماران قلبی ،از جمله بیمارانی هستند که پس از ج راحی نیاز

ف راوانی به م راقبت دارند .سرعت و می زان بهبود این بیماران،

تحت تاثیر ع وامل متعددی است ؛ از جمله این ع وامل ،می زان
سواد سالمت بیماران است .هر چقدر بیماران از سواد سالمت

باالتری برخوردار باشند ،ت وانایی بیشتری در درک دستورالعم لهای

میری و همکاران  /رابطه بين سواد اطالعات سالمت و سرعت بهبود بيماران قلبي عروقي بعد ازجراحي باي پس

جدول  .3رابطه بین عوارض بعد از عمل جراحی و سواد اطالعات سالمت بیماران
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درمانی داشته و در نتیجه ع وارض بعد از عمل بای پس را کمتر

ندارد.عقيده بر اين است كه آموزش بیماران ،م یت واند در تغيير

سواد سالمت محدود م یت واند مانع از درك صحيح پيامها و

دیگر ،نتايج پژوهش  Edwardsو همکاران ( )11نشان داد كه

تج ربه کرده و سرعت بازت وانی و بهبود بیشتری خ واهند داشت.

توصي ههای بهداشتي شود و این در حالی است که نتایج پژوهش
حاضر نشان داد؛ بیشت راف رادی که تحت عمل ج راحی بای پس

ق رار م یگی رند؛ دارای سن باالتر از 45سال و می زان سواد ناکافی

سالمت هستند ،نتایج پژوهش  Williamsو همکاران( )9نیز،
نشان داد كه سواد سالمت اندك خصوص ًا در اف راد بيمار و مسن،

رفتار بهداشتي ،شناخت و درك بيماران مؤثر واقع شود .از سوی

بيماران با مشكل طوالني مدت م یت وانند مهارتهای سواد سالمت

خود را با تم رين و مشاوره توسعه دهند .بر این اساس ،آموزش

بیماران و اط رافیان آنها م یت واند موجب افزایش آگاهی آنها در

زمینه بیماری و م راقب تهای م ربوط به آن و در نتیجه افزایش سواد
سالمت آنها شود .تدوين ب رنامههای مناسب بهداشتي ،تهيه م واد

شايع و رايج است .نتایج پژوهش حاضر ،با پژوهشهای مشابهی

آموزشي ساده وقابل فهم ،صرف زمان بيشتر و داشتن گفتگوهايي

؛ همسو است .به طوری که ،كهن و همكاران( )6و مالخلیلی

جمله راهكارهاي كمك به بيماران با سطح سواد سالمت پايين و

که در زمینه می زان سواد سالمت بیماران در ای ران انجام شده است
و همکاران (4و )7همگی بر پایین بودن می زان سواد سالمت

بیماران تاکید داشتند .همچنین نتایج نشان داد .بيماراني كه از

سواد سالمت باالتری برخوردارند ،سرعت بهبودي بااليي داشتند،

این بيماران ،بعد از عمل ج راحي ،مشكالت تنفسي ،مشكالت

گوارشي ،كليوي کمتری داشتند و دچار سكته مغزي و سكته قلبي
بعد ازعمل ج راحي نشدند و همچنين به دليل عدم خ ون ريزي ،مورد

عمل مجدد ق رار نگرفتند و نيز مدت زمان بستري اين بيماران
در بخش ج راحي ،كمتر از تعداد روزهاي مورد انتظار در مقايسه

با بيماران داراي سالمت ناکافی بود .لذا ضروری است ؛ کارکنان
بیمارستان با درک می زان سواد سالمت بیماران ،از روشهاي مؤثر

انتقال اطالعات ب راي اين اف راد استفاده كنند .سواد سالمت نامطلوب
نيازمند توجه درحوزه سالمت است .اگرچه لزوم آموزش پزشكان و
ساير ارائه دهندگان م راقب تهای بهداشتي درماني در زمينه آموزش

به بيماران و ارتباط با آنها در راستاي ارائه خدمت با كيفيت

با سرعت كمتر در ارتباط پزشك و كادر درماني با بيماران ،از
بهبود سواد سالمت ايشان م یباشد.

يكي ازمحدوديتهای اين مطالعه ،عدم توانایی جامعه

پژوهش ،در پر کردن پرسشنامهها به دلیل ضعف جسمانی و
تحصیالت پایین بود.به همین دلیل ،از روش پرسشگری بر بالین

بیمار ،با کسب رضایت از همراهان و یا بیمار ،استفاده شد.

دومين محدوديت مطالعه حاضر ،استفاده از روش نمونه گيري

در دسترس ،به دليل دشواري در دسترسي به بيماران قلبي كرونر
بعد ازجراحي باي پس بود .با توجه به اينكه نمونه گيريهای
غيراحتمالي تخمين كام ًال درستي از واريانس يا ميزان عدم
حتميت برآورد ارائه نمي كنند ،لذا پيشنهاد میگردد تعميم نتايج

اين مطالعه با احتياط صورت پذيرد.
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کمال تشکر را داریم.

]Med Sci 2005; 9(2): 26-34. [In Persian
3- Yorke J, Wallis M, Cert C, Lean B. Patients, perceptions of
pain manegment after cardiac surgery in an Australian
critical care unit. Heart Lung 2004; 33(1): 33-41.
4- Mollakhalili H, Papi A, Zare-Farashbandi F, Sharifirad Gh,
HasanZadeh A. A survey on health literacy of inpatient’s
educational hospitals of Isfahan University of Medical
]Sciences in 2012. Educ Health Promot 2014; 3: 66. [In Persian

1- Taylor Lemelin E. Life course socioeconomic position and
cardiovascular health. PhD[dissertation]. TheUniversity of
Michigan; 2008.
2- Fakhrzadeh H, Larijani B, Bandarian F, Adibi H, Samavat T,
Malekafzali H, et al. The relationship between ischemic
heart disease and coronary risk factors in population aged
over 25 in Qazvin: a population-based study. J Qazvin Univ

References:

 رابطه بين سواد اطالعات سالمت و سرعت بهبود بيماران قلبي عروقي بعد ازجراحي باي پس/ میری و همکاران

91

5- Kickbush I. Health literacy: an essential skill for the twentyfirst century. Health Educational 2008; 108(2): 101-04.
6- Kohan Sh, Ghasemi S, Dodange M. The relationship between
health literacy and maternal prenatal care andLabor.
Iranian Journal of Nursing & Midwifery Research 2006;
3(32): 33-42. [In Persian]
7--Mollakhalili H, Papi A, Sharifirad Gh, Zare Farashbandi Z,
HasanZadeh H. A Survey on Health Literacy of Inpatients
Educational Hospitals of Isfahan University of Medical
Sciences.Health Inf Manage 2014; 11(4):473
8-Tol A, Pourreza A, Tavasoli E, Rahimi Foroshani A.
Determination of knowledge and health literacy
amongwomen with type 2 diabetes in teaching hospitals

of TUMS. Hospital Quarterly 2012; 11(3): 45-52.[In
Persian]
9- Williams MV, Davis T, Parker RM, Weiss BD. The Role of
Health Literacy in Patients – physicianCommunication.
Fam Med 2002; 34(5):383-9.
10- Jovic-Veranes A., Bejgovic- Mikanovic V, Marinkovic J, Kocev
N. Health literacy in a Population of PrimaryHealthcare
Patients in Belgrade, Serbia. Int J Public Health 2011;
56(2):201-7.
11-.Edwards M, Wood F, Davies M., Edwards A. The
Development of health Literacy in Patients with LongtermHealth Condition: the Health Literacy Pathway
Model. BMC Public Health 2012; 12:130.

