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ABSTRACT
Patient education is one of the most important factors for the provision of pa-
tients and their families’ rights at health centers. Some of the benefits of patient 
education include: Increasing the level of health literacy, developing self-care 
skills in chronic diseases, increasing knowledge about conditions, improving the 
quality of care and helping the patient to achieve more self-sufficiency and re-
ducing health care costs. Medical Librarians can help health professionals and 
nurses to promote community health by identifying useful information as well 
as writing them in plain language. This paper reports an experience about creat-
ing a nongovernmental center for the provision and dissemination of easy-
to-read materials. It is hoped that launching and supporting such centers, in 
addition to promoting community health, will guarantee the patients’ rights to 
access high quality and authentic health educational resources. This can also 
provide a field for the participation of various health groups and the activities 
of graduates of the above fields.
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تهيه و اشاعه مواد خواندنى سالمت به زبان ساده: يك تجربه 

 

چكيد  ه
آموزش بيمار از جمله معيار هاى تأمين حقوق بيمار و خانواده هاى آنها در مراكز درمانى است. افزايش 
سطح سواد سالمت، توسعه مهارت هاى خود مراقبتى در بيمارى هاى مزمن، افزايش دانش درباره شرايط 
بيمارى، افزايش كيفيت مراقبت و كمك به بيمار در به دست آوردن خود كفايى بيشتر و كاهش هزينه هاى 
مراقبت هاى بهداشتى از مزاياى آموزش بيمار مى باشد. كتابداران و اطالع رسانان پزشكى مى توانند با 
شناسايى اطالعات مفيد و نيز نگارش آنها به زبان ساده يارى گر متخصصان سالمت و پرستاران  در ارتقا 
سالمت جامعه باشند. اين مقاله به گزارش تجربه ايجاد يك مركز غير دولتى در خصوص تهيه و اشاعه 
مواد خواندنى سالمت به زبان ساده پرداخته است. اميد است راه اندازى و حمايت از چنين مراكزى عالوه 
بر ارتقا سالمت جامعه، حقوق بيماران در دسترسى به منابع آموزشى با كيفيت و معتبر  را تضمين نمايد 
وضمن ايجاد زمينه اى براى مشاركت گروه هاى مختلف سالمت بسترى براى فعاليت فارغ التحصيالن 

رشته هاى مذكور فراهم نمايد. 
كليدواژه ها: مواد خواندنى سالمت به زبان ساده، آموزش بيمار، متخصصان سالمت، تجربه
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آموزش بيمار از جمله معيار هاى تأمين حقوق بيمار و خانواده هاى 
آنها در مراكز درمانى است (1). آموزش بيمار را مى توان مجموعه 
فعاليت هايى دانست كه توسط متخصصان مراقبت  هاى بهداشتى 
به منظور دستيابى به نتايج درمانى بهتر از طريق تأمين اطالعات، 
دانش و مهارت هاى ضرورى براى مديريت سالمت و نگرانى هاى 
مرتبط با بيمارى، انجام مى گيرد (2). از جمله مزيت هاى آموزش 
بيمار مى توان به افزايش سطح سواد سالمت، توسعه مهارت هاى 
شرايط  درباره  دانش  افزايش  مزمن،  بيمارى هاى  در  خود مراقبتى 
بيمارى، افزايش كيفيت مراقبت و كمك به بيمار در به دست آوردن 
خود كفايى بيشتر و كاهش هزينه هاى مراقبت هاى بهداشتى اشاره 
اجراى  در  فراوانى  موانع  فراوان،  مزيت هاى  كنار  در   (5-3) كرد 
فرآيند آموزش به بيمار وجود دارد كه از جمله اين موانع مى توان به 
وظايف زياد پرستاران، كمبود وقت پزشكان، پرستاران  و مراقبان 
سالمت جهت آموزش بيماران، تعداد زياد بيماران، كمبود پرسنل 
و كمبود منابع آموزشى (6) به ويژه مواد خواندنى سالمت به زبان 

ساده (Easy to Read Health Materials) اشاره كرد .
است  بيمار  به  آموزش  برنامه  مكمل  بيمار  به  آموزش  منابع 
بيمارى  از  ناشى  پزشكى  هزينه هاى  افزايش  دليل  به  امروزه  كه 
و محدوديت هاى زمانى متخصصان حرفه سالمت، مورد استقبال 
زيادى قرار گرفته است. اين منابع داراى آخرين اطالعات درباره 
در  و  است  سالمتى  بازگرداندن  و  درمان  پيشگيرى،  بيمارى، 
ارائه  آن  مانند  و  بروشور  كتابچه،  مانند  گوناگونى  قالب هاى 
مى شود(7). شناسايى اطالعات مفيد و نيز نگارش آنها به زبان ساده 
توسط متخصصان سالمت، كتابداران و اطالع رسانان پزشكى و 
پرستاران صورت مى گيرد. اما كادر درمان به داليلى مانند كمبود 
وقت كمتر به اين امر مى پردازند. بر اين اساس كتابداران پزشكى 
با قابليت ها و توانمندى هايى كه در شناسايى اطالعات مفيد و نيز 
اصول نگارش مواد خواندنى سالمت به زبان ساده دارند اين خال را 
پوشش مى دهند (8). در واقع، كتابداران و اطالع رسانان پزشكى 
مى توانند در عرصه آموزش بيمار و تهيه منابع آموزش به بيمار در 

تحقق  جهت   باشند.  پرستاران  و  پزشكان  يارى گر  بيمارستان ها 
آموزش  كميته  دولتى  درمانى  آموزشى  مراكز  برخى  در  امر  اين 
سالمت اين وظيفه را انجام مى دهد. اما در اين مقاله قصد داريم 
مواد  اشاعه  و  تهيه  خصوص  در  را  دولتى  غير  مركز  يك  تجربه 
خواندنى سالمت به زبان ساده با مشاركت متخصصان سالمت و 
مشاركت  علت  نماييم.  بيان  پزشكى  رسانان  اطالع  و  كتابداران 
كتابداران و اطالع رسانان پزشكى با متخصصان سالمت در اين 
فرايند، وجود درس هايى در سرفصل هاى تخصصى كتابداران و 
بيمارستانى،  و  پزشكى  اصطالحات  مانند  پزشكى  رسانان  اطالع 
مرجع،  كار  اصول  روانشناسى،  شناسى،  جامعه  پزشكى،  كليات 
مجموعه سازى منابع اطالعاتى و... است كه در آنها ضمن آشنايى 
با اصطالحات پزشكى و بيمارستانى و نيز مهارت هاى ارتباطى با 
اقشار مختلف جامعه، با شيوه نيازسنجى و تامين منابع اطالعات 

سالمت و نيز ساده سازى مطالب علمى آشنا مى شوند.

شرح تجربه
اين مركز غير دولتى در سال 1395 در استان اصفهان، با عنوان 
رساندن  يارى  هدف  با  و  بيمار»  آموزش  و  توانمندسازى  «كانون 
به تيم مراقبت هاى بهداشتى درمانى در خصوص آموزش بيمار و 
همگام شدن بيمارستان ها با سنجه هاى اعتبار سنجى شكل گرفت 
و به تدريج دامنه وظايف آن فراتر از ارائه خدمات به بيمارستان ها 
رفت. اعضاى تشكيل دهنده اين مركز شامل پزشك، مدير داخلى، 
كاركنان تأمين و تاييد محتوا و مسئوالن بازاريابى و فروش بود. در 
واقع كتابداران و اطالع رسانان پزشكى در قسمت تأمين محتوا به 
تهيه و ساده سازى محتوا مى پردازند. در اين مركز محتواى مربوط 
جزوه،  بروشور،  آموزشى،  كتابچه هاى  قالب  در  بيمار  آموزش  به 
پايگاه هاى  اطالعات  تامين  اوليه  منبع  مى شود.  تهيه  و...  كتاب 
مراكز  سايت  وب  همچنين  مجالت،  مقاالت  تخصصى،  اطالعاتى 
آموزشى درمانى و... مى باشد. مطالب اوليه ابتدا توسط متخصصان 
كتابدارى و اطالع رسانى پزشكى يا متخصصان مربوطه بنابر نياز 
تهيه مى شود. حال اگر توسط كتابداران و اطالع رسانان پزشكى 
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و  تاييد  حوزه  آن  متخصص  توسط  مطلب  اعتبار  باشد  شده  تهيه 
و  سازى  ساده   به  اقدام  پزشكى  رسانان  اطالع  و  كتابداران  سپس 
قابل فهم كردن مطالب براى بيماران و خانواده هاى آنها مى پردازند 
در پايان نيز محتوا دوباره توسط متخصص مربوطه تاييد مجدد مى 
گردد. كتابداران و اطالع رسانان پزشكى در ساده و قابل فهم نمودن 

مطالب براى ذى نفعان به نكات ذيل توجه مى كنند:
1. با توجه به شرايط بيماران سعى بر اين  بوده است كه مطالب 

مفيد و ضرورى با كمترين حجم در اختيار آنها قرار گيرد؛
2.  از جمالت كوتاه و واژه هاى قابل فهم براى بيمار استفاده شود؛
تخصصى  واژگان  و  واژه ها  پزشكى  معادل  بردن  كار  به  از   .3

پيچيده تا حد امكان پرهيز مى شود؛
و  انگيزه  ايجاد  جهت  متن  كل  در  بيمار  دادن  قرار  مخاطب   .4

حساس نمودن بيمار به موارد بيان شده رعايت مى شود.
5. تمام شرايط و ابعاد مختلف زندگى بيمار مانند شغل، فعاليت 
كه  ضرورى  مراقبت هاى  و  وى  روزمره  فعاليت هاى  و  بدنى 
در  كند،  رعايت  كامل  بهبودى  تا  بيمارى  دوره  در  بايد  فرد 

حين نگارش در نظر گرفته مى شوند.
6. نكات كليدى همراه با عالئم يا پررنگ كردن واژه ها مشخص 
مخاطب  توجه  جلب  جهت  مناسب  عالمت گذارى هاى  از  و 

استفاده مى شود.
7. در هر قسمت از عكس هاى مرتبط استفاده مى شود.
8.  اندازه قلم و فونت مناسب در نظر گرفته مى شود.

9. دستور زبان و آيين نگارش رعايت مى شود.
پس از تهيه محتوا به زبان ساده، مطالب در اختيار متخصصان 
سالمت مربوطه قرار مى گيرد و پس از تأييد نهايى توسط ايشان 
به  مى شوند.  شده  بينى  پيش  قالب هاى  در  انتشار  آماده  مطالب 
و  تاييد  سالمت  متخصص  توسط  اطالعات  اعتبار  خالصه  طور 
رسانان  اطالع  و  كتابداران  توسط  متن  كردن  فهم  قابل  و  ساده 
پزشكى صورت مى گيرد. بازاريابى و فروش مواد تهيه شده توسط 
مسئوالن فروش و بازاريابى، از يكى از روش هاى  زير انجام  مى 

گيرد:

1. برگزارى جلسات و همايش براى پرستاران و مسئوالن آموزش 
بيمار در شهرهاى مختلف و معرفى محصوالت؛

سوپروايزر  يا  بيمار  آموزش  مسئول  با  تلفنى  تماس  برقرار   .2
آموزشى بيمارستان و معرفى محصوالت و ارسال نمونه؛

مراكز  و  سالمت  متخصصان  و  پزشكان  مطب  در  حضور   .3
بهداشتى درمانى و معرفى محصوالت؛

4. تبليغات از طريق كانال هاى تلگرامى و سايت؛
5. ارسال پست الكترونيكى به مسئول آموزش بيمار يا سوپروايزر 
آموزشى بيمارستان و نياز سنجى بيمارستان و سپس ارسال 

محتواى مورد نياز.
همان طور كه اشاره شد مخاطبان اين منابع اطالعاتى شامل 
بيمارستان ها و مراكز اموزشى درمانى دولتى و خصوصى، مطب 
پزشكان و حتى كتابفروشى ها و كتابخانه ها (اگر در قالب كتاب 
از  پس  نيز  الزم  بازخوردهاى  ضمن  در  باشد.  مى  شود)  منتشر 

انتشار به روش هاى مختلف دريافت مى شود.

نتيجه گيرى
يكى از دغدغه هاى مسوالن مرتبط با سالمت افزايش و ارتقا سطح 
و  تعامل  رسالت  اين  تحقق  براى  باشد.  مى  جامعه  افراد  سالمت 
يابد.  مى  ضرورت  مختلف  رشته هاى  متخصصان  بين  همگرايى 
قابل  و  ساده  زبان  به  سالمت  خواندنى  مواد  تهيه  مراكز  تأسيس 
فهم براى بيماران و خانواده آنها مى تواند در راستاى اين  رسالت 
متخصصان سالمت، پرستاران و همچنين كتابداران و اطالع رسانان 
پزشكى را در كنار همديگر قرار دهد. وجود اين مراكز به ويژه در 
قالب بخش خصوصى مى تواند مزيت هايى را به دنبال داشته باشد 

كه از آن جمله مى توان به موارد زير اشاره كرد:
- آموزش بيماران مى تواند مستقيم و غير مستقيم موجب افزايش 
وى،  بيمار و خانواده  بيماران، كاهش اضطراب  رضايتمندى 
بهداشتى،  و  درمانى  هزينه هاى  كاهش  بسترى،  دوره  كاهش 
مشاركت  و  توانمندى  افزايش  بيمار،  زندگى  كيفيت  بهبود 
در برنامه هاى درمانى و مراقبتى مى شود و  اين جزو اهداف 
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دليل  به  سالمت  مختلف  حوزه هاى  متخصصان  كه  آنجايى  از   -
مانند  هايى  زمينه  در  منابع  تهيه   فكر  در  كمتر  زمان،  كمبود 
فعاليت هاى  و  ورزش ها  مراقبت ها،  درمانى،  و  دارويى  رژيم 
بدنى  بيمار هستند، لذا استفاده از پتانسيل كتابداران و اطالع 
صرفه جويى  باعث  تواند  مى  زمينه  اين  در  پزشكى  رسانان 
پزشك  به  بيمار  بعدى  مراجعات  كاهش  و  پزشكان  وقت  در 
شود (به عنوان مثال كتابچه هاى مرتبط با موضوع باردارى و 
تغييرات دوران باردارى، زايمان و مراقبت هاى بعد از آن، نوزاد 
و مراقبت ها در اختيار متخصصان زنان و زايمان قرار مى گيرد). 
- وجود چنين مراكزى مى تواند بارى را از دوش پرستاران نيز 
وقت  كمبود  دليل  به  معتقدند  پرستاران  اغلب  زيرا  بردارد؛ 

كه  چنان  آن  بيمار  آموزش  به  نمى توانند  باال  كارى  حجم  و 
بايد بپردازند، لذا كتابداران و اطالع رسانان پزشكى مى توانند 
به عنوان مشاوران اطالعات سالمت با تأمين منابع آموزشى 
عهده  بر  را  مهم  امر  اين  از  قسمتى  بيمار  آموزش  با  مرتبط 

بگيرند.
در پايان بايد گفت راه اندازى و حمايت از چنين مراكز عالوه 
بر تامين ارتقا سالمت جامعه، حقوق بيماران در دسترسى به منابع 
آموزشى با كيفيت و معتبر  را تضمين مى نمايد و زمينه مشاركت 
گروه هاى مختلف سالمت را فراهم كرده و بسترى براى فعاليت 
فارغ التحصيالن كتابدارى و اطالع رسانى پزشكى و ساير گروه ها 
(يعنى كار آفرينى) را فراهم مى نمايد؛ چرا كه دانشگاه هاى جديد 

بايد دانشگاه هاى نوآور و كارآفرين باشند. 
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