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Abstract 

Background and Objective: Cardiovascular diseases are a common 

disorder, and some patients undergo open heart surgery due to the severity 

of the disease and lack of response to drug treatment. Following surgery, 

these patients require adequate health literacy to make informed decisions 

and perform self-care behaviors. This study aimed to determine the health 

literacy and its related factors in patients with a history of open heart surgery 

in Farshchian Cardiology Hospital in Hamadan, Iran, during 2020. 

Materials and Methods: This cross-sectional study selected 278 patients by 

available sampling method from those who were referred to a Cardiology 

Hospital in Hamadan and underwent open heart surgery. The patients were 

evaluated in terms of health literacy using a standard questionnaire, which 

assessed patients' health literacy in 5 areas of access, reading skills, 

comprehension, evaluation/decision-making, and the use of health 

information. Data were analyzed in SPSS software at a 95% confidence level. 

Results: The mean age of the patients was 48.62±14.04 years, and the 

majority of them were female (52.90%). Furthermore, 64.39% of the 

participants had poor or moderate health literacy. The Internet (49.60%) and 

health workers (32.40%) were the most important sources of receiving health 

information. Health literacy showed a significant relationship with patients' 

gender and education level (P<0.05). 

Conclusion: Patients with a history of open heart surgery do not have good 

health literacy, and it is necessary to plan for the promotion of health literacy 

in them. In this regard, health workers have an important role in increasing 

the level of health literacy; moreover, they should spend more time educating 

patients appropriate to their age and education level. 
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  چکیده

های قلبی و عروقی از اختالالت شایع هستند. بخشی از بیماران به دلیل شدت بیماری بیماری سابقه و هدف:

واد س این بیماران به دنبال جراحی نیازمندگیرند. و عدم پاسخ به درمان دارویی تحت جراحی قلب باز قرار می

سطح هستند. این مطالعه با هدف تعیین  یخودمراقبت یرفتارهاو  آگاهانه یریگیمتصم یبراکافی  بهداشتی

 انیفرشچقلب  یمارستانب باز در قلب یجراح یماران با سابقه انجامدر بو عوامل مرتبط با آن سالمت  سواد

 انجام شد.1399 همدان در سال

کننده نفر از بیماران مراجعه 278گیری در دسترس دریک مطالعه مقطعی، به روش نمونه :هامواد و روش

به بیمارستان که تحت جراحی قلب باز قرار گرفتند، از نظر سواد سالمت بررسی شدند. ابزار سنجش سواد 

سترسی، مهارت خواندن، نامه استاندارد بود که سواد سالمت بیماران را در پنج حیطه دسالمت پرسش

 SPSSافزار ها با نرمکند. دادهگیری و کاربرد اطالعات سالمت ارزیابی میدرک و فهم، ارزیابی و تصمیم

 وتحلیل شدند.درصد تجزیه 95در سطح اطمینان  23نسخه 

 39/64درصد( بودند.  90/52ها زن )سال بود و بیشتر آن 62/48±04/14میانگین سن بیماران  :هایافته

درصد( و کارکنان بهداشتی و  60/49درصد این افراد سواد سالمت ضعیف یا متوسط داشتند. اینترنت )

ترین منابع کسب اطالعات سالمت در بیماران بودند. بین سواد سالمت بیماران درصد( مهم 40/32درمانی )

 (.>05/0P) داری مشاهده شدبا جنسیت و تحصیالت آنان ارتباط معنی

بیماران با سابقه انجام جراحی قلب باز سواد سالمت مطلوبی ندارند و این موضوع لزوم  گیری:نتیجه

سازد. در همین راستا ریزی در خصوص ارتقای سواد سالمت را در این گروه از بیماران ضروری میبرنامه

ا ن متناسب بکارکنان بهداشتی و درمانی نقش مهمی دارند و باید زمان بیشتری را صرف آموزش بیمارا

 سن و تحصیالت آنان کنند.

 

 جراحی قلب باز، سواد سالمت، منابع اطالعات واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
 دالیل مهم از یکی قلبی کرونر عروق هایبیماری امروزه

 . این در حالی است که با]1[ است سراسر جهان در ومیرمرگ

 ومیرمیزان مرگ کاهش در که توجهی قابل هایپیشرفت وجود

 است، همچنان این داده رخ عروقی قلبی هایبیماری از ناشی

؛ ]2[هستند  از کشورها بسیاری در مرگ علت نخستین هابیماری

ومیر در دنیا درصد از علت مرگ 32ها، که طبق گزارشطوریبه

اند ومیر در ایران را به خود اختصاص دادهدرصد از علت مرگ 35و 

 میدا و سنی میانگین افزایش به توجه با اخیر، هایسال . در]4،3[

 شافزای جهان در عروقی قلبی هایبیماری کلی شیوع زندگی، به

 ترینشایع کرونر عروق هایبیماری راستا این . در]5[است  یافته

امروزه استفاده از روش  .]6[است  ساالنبزرگ در قلبی بیماری

های مؤثر و مهم در درمان جراحی قلب باز یکی از روش

که در بسیاری طوریرود؛ بههای قلبی عروقی به شمار میبیماری

کرونر تنها راه درمان و  از موارد جراحی قلب باز و پیوند عروق

 231-237 :صفحات ،1400 زمستان ،4شماره  ،28دوره          
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 انو همکار خزائی 

 

 8رو هرساله بیش از افزایش طول عمر بیماران قلبی است. ازاین

هزار عمل در ایران  40میلیون جراحی قلب در دنیا و بیش از 

 . ]8،7[شود انجام می

افزایش نیاز به انجام این نوع جراحی، اهمیت توجه ویژه به 

اگرچه جراحی قلب  .]9[این بیماران را ضروری کرده است 

دهد، مانند بسیاری از اعمال جراحی زندگی بیماران را نجات می

د گذاردیگر پیامدهای نامطلوبی نیز در زندگی افراد به جا می

. برای مقابله با عوارض ناخواسته و ناخوشایند بعد از عمل ]10[

جراحی، داشتن سواد سالمت و اطالعات کافی اهمیت زیادی 

. با توجه به مشهود بودن اهمیت سواد سالمت برای ]11[دارد 

عنوان مسئله و بحثی سالمت جسم و روان، سواد سالمت به

.سازمان ]13،12[ معرفی شده است 21جهانی و فراگیر در قرن 

ترین جهانی بهداشت در گزارشی، سواد سالمت را یکی از مهم

 . سواد]14،12[کننده سالمت معرفی کرده است ابزار تعیین

 درک و پردازش کسب، در فرد و توانایی ظرفیت درجه سالمت

برای  یازن مورد خدمات وسالمت به اطالعات مربوط

 که شامل است سالمت زمینه در مناسب گیرییمتصم

 وتحلیل،یهتجزشنیدن،  ی خواندن،هامهارت از یامجموعه

 هایموقعیت در هامهارت کارگیری اینبه توانایی و گیرییمتصم

 خواندن توانایی یا تحصیل هایسال به         و لزوما  است سالمت

 . ]15[عمومی ارتباط ندارد 

سواد  پایین سطح اندداده نشان مختلف مطالعات نتایج

پیامدهای  و تأثیرگذار است بیماران رفتار بر سالمت

 با سواد بیماران کهطوریدارد؛ به دنبال به را ناخوشایندی

 ستریب دارند، میزان تریسالمتی ضعیف وضعیت ناکافی سالمت

    با تقری هاآن ومیرمرگ آمار و بیشتر هاآن بیمارستان در در شدن

 سالمت . همچنین سواد]16[است  افراد سایر از بیشتر برابر دو

اشت؛ د خواهد بیمار و ارتباط پزشک بر نامناسبی تأثیر ناکافی

 شرو از             پایین غالبا  سالمت سواد سطح با بیماران کهطوریبه

 هایگیریدر تصمیم کنند،می استفاده منفعل ارتباطی

 با خود پزشک با تعامل در و کنندنمی شرکت مشارکتی

رویارویی با  .]17،15[هستند  روروبه متعددی مشکالت

ها حتی با مهارت سواد های بهداشتی پیچیده برای انساننظام

. از سوی دیگر، به دلیل نقش ]18[کافی نیز کاری دشوار است 

گیری افراد، این مفهوم مهم سواد سالمت در نحوه تصمیم

عنوان یکی از ابزارهای اساسی ارتقای سطح سالمت جامعه و به

کیفیت ارائه خدمات بهداشتی درمانی مورد توجه 

 . ]20،19[گذاران قرار گرفته است سیاست

های مختلفی در این حوزه در جامعه ایران نیز پژوهش

انجام شده که مؤید ناکافی بودن سطح سواد سالمت افراد است 

طیف وسیع سواد سالمت ناکافی در این بیماران،  .]24-21[

گذاران بخش سالمت و ن، سیاستهشداری برای مسئوال

ضرورت  موضوعاین و  ]25[شود متولیان سالمت محسوب می

های ارتقای سالمت در برنامه را توجه بیشتر به سواد سالمت

 تسالم سواد سطح تعیین حاضر با هدف مطالعه د؛ لذارسانمی

بیماران با سابقه جراحی قلب باز در شهر همدان در سال  در

 انجام شد. 1399
 

 هامواد و روش
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی 

بیمار با سابقه جراحی قلب باز  278روی  1399بود که در سال 

کننده به بیمارستان فوق تخصصی قلب فرشچیان شهر مراجعه

گیری در دسترس از ها به روش نمونهنمونه همدان انجام شد.

بین بیماران با سابقه جراحی قلب شامل تعویض یا عدم تعویض 

منظور رعایت اخالق پژوهش در ابتدای دریچه انتخاب شدند. به

مطالعه برای بیماران اهداف مطالعه تشریح و پس از کسب 

نامه اقدام شد. زمان رضایت آگاهانه نسبت به تکمیل پرسش

رسشگری در بازه یک ماه تا یک سال بعد از جراحی بود. تمایل پ

عنوان معیار خروج در نظر نامه بهنداشتن به تکمیل پرسش

ها را ناقص تکمیل کرده نامهگرفته شد. بیمارانی که پرسش

 بودند از تحلیل کنار گذاشته شدند. 

ها شامل دو بخش اطالعات دموگرافیک ابزار گردآوری داده

سال ایرانی )هلیا( نامه سواد سالمت بزرگای و پرسشو زمینه

شامل سن، جنسیت، میزان  کیدموگرافبود. اطالعات 

تحصیالت و وضعیت اشتغال بود. سواد سالمت سالمندان با 

ساالن ایرانی بررسی شد. این نامه سواد سالمت بزرگپرسش

و روان یو همکاران طراح ینامه در مطالعه منتظرپرسش

قابل قبول  ییایو پا ییو از نظر روا انجام شدهآن  یسنج

گویه تشکیل  33نامه از . این پرسش]26[ است شدهگزارش 

مؤلفه خواندن، دسترسی، درک و فهم، ارزیابی و  5شده و شامل 

جمله دارد که هرکدام  5گیری و رفتار است. هر سؤال تصمیم

ترین نمره یک دهد )کمبندی میزان سواد سالمت را نشان میدرجه

ها (. نمره کلی هر فرد با جمع نمرات در همه جنبه5و بیشترین نمره 

سپس برای  بود. 165و بیشترین نمره  33دست آمد. کمترین نمره به

 استفاده یاز فرمول مشخص 100صفر تا  فیبه ط ازیامت نیا لیتبد

آمده از حداقل نمره دستهکه فرمول شامل تفاضل نمره خام ب شد

 ازیممکن از حداقل امت ازیبر تفاضل حداکثر امت میتقس ،ممکنخام 

 هاسنجشخرده ازاتیکل، امت ازیمحاسبه امت. برای استممکن 

ها سنجشجمع و بر تعداد خرده 100صفر تا  فیط اساس بر

بندی سطح سواد سالمت . سپس رتبهشد میبعد( تقس 5)

سواد سالمت  50تا  0صورت که سواد سالمت  نیمخاطبان بد

 84تا  1/66 ،یچندان کافسواد سالمت نه 66تا  1/50 ،یناکاف

 .بود یسواد سالمت عال 100تا  1/84و  یسواد سالمت کاف

نامه فوق از طریق مصاحبه با بیماران و به روش خود پرسش

 دهی تکمیل شد.گزارش

استفاده از  ها باها، تحلیل آنآوری دادهپس ازجمع

توصیفی برای انجام شد. اطالعات  23نسخه  SPSSافزار نرم

های میانگین و انحراف ی با استفاده از شاخص            متغیرهای کم 
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ای با استفاده از فراوانی مطلق رتبهاسمی و های معیار و داده

های آماری تی از آزمونتحلیل  برای. برآورد شدند نسبی و

ا هاستفاده شد. تمام تحلیل طرفهمستقل و تحلیل واریانس یک

 درصد انجام شد. 95در سطح اطمینان 
 

 هایافته

بیمار بررسی شد. در این  278در مطالعه حاضر در مجموع 

سال با  87تا  19نفر زن بودند. بازه سنی بیماران  147بین 

(. نتایج نشان داد 1سال بود )جدول  62/48±04/14میانگین 

اطالعات سواد سالمت بیماران به ترتیب ترین منابع کسب مهم

درصد( بود.  4/32درصد( و کارکنان بهداشتی ) 6/49اینترنت )

گیری و رفتار دهد حیطه تصمیمنشان می 2نتایج جدول 

( و حیطه ارزیابی کمترین 25/7±53/46بیشترین میانگین )

( را داشت. با توجه به بررسی کل امتیاز 19/4±74/14میانگین )

کنندگان درصد از شرکت 4/50در ابعاد سواد سالمت، شده کسب

درصد نیز سواد سالمت ضعیف  14سواد سالمت متوسط و 

که به بررسی ارتباط  4(. با توجه به جدول 3داشتند )جدول 

کنندگان متغیرهای دموگرافیک با ابعاد سواد سالمت شرکت

( و P=01/0دهد بین جنسیت )پرداخته است، نتایج نشان می

دار بود، ( با ابعاد سواد سالمت رابطه معنیP=019/0الت )تحصی

که در گروه مردان و افراد با تحصیالت عالی میانگین نمره طوریبه

 بیشتری گزارش شد.

 کنندگان درفراوانی جنسیت، شغل و تحصیالت شرکت: 1جدول 

 نفر( 278مطالعه )تعداد: 

 درصد تعداد متغیر

 جنسیت

 مرد

 زن
131 

147 

1/47 

9/52 

 سن

 سال 30زیر 

 سال 60تا  31

 سال و باالتر 61

16 

195 

67 

75/5 

14/70 

1/24 

 تحصیالت

 سواد و ابتداییبی

 راهنمایی

 دیپلم

 تحصیالت عالی

58 

70 

88 

62 

9/20 

2/25 

7/31 

3/22 

 شغل

 بیکار

 دارخانه

 بازنشسته

 شاغل

 سایر

24 

54 

38 

106 

56 

6/8 

4/19 

6/13 

2/38 

2/20 

 
 

 کنندگان در مطالعهشرکت میانگین و انحراف معیار نمره ابعاد سواد سالمت :2جدول

 انحراف معیار میانگین دامنه نمره قابل اکتساب زیرمقیاس

 30/4 48/14 20تا  4 بعــد خوانــدن

 87/3 88/22 30تا  6 دسترسیبعــد 

 35/5 80/28 35تا  7 فهم و درکبعــد 

 19/4 74/14 16تا  4 ارزیابیبعــد 

 25/7 53/46 60تا  12 گیری و رفتارتصمیمبعــد 

 01/18 43/127 165تا  33 کلامتیـازات 

 
 کنندگان در مطالعهشرکت بررسی کیفیت نمره ابعاد سواد سالمت :3 جدول

 زیر مقیاس
 ضعیف

 تعداد )درصد(

 متوسط

 تعداد )درصد(

 مطلوب

 تعداد )درصد(

 (20/48) 134 (20/39) 109 (60/12) 35 بعــد خوانــدن

 (50/38) 107 (20/57) 159 (30/4) 12 دسترسیبعــد 

 (80/65) 183 (40/32) 90 (80/1) 5 فهم و درکبعــد 

 (30/35) 98 (10/56) 156 (60/8) 24 ارزیابیبعــد 

 (20/44) 123 (00/50) 139 (80/5) 16 گیری و رفتارتصمیمبعــد 

 (60/35) 99 (40/50) 140 (00/14) 39 کلامتیـازات 
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 انو همکار خزائی 

 

 کنندگان در مطالعهبررسی ارتباط متغیرهای دموگرافیک با ابعاد سواد سالمت شرکت: 4جدول 

 بعد دسترسی بعد خواندن 
بعد فهم و 

 درک
 بعد ارزیابی

 یگیربعد تصمیم

 و رفتار
 امتیاز کل

 جنسیت

 25/16±11/131* 59/6±95/46 67/4±40/15 93/5±76/29 44/3±07/23 21/4±22/15 مرد

 38/18±67/125 78/7±64/45 44/3±84/13 63/4±94/27 23/4±71/22 28/4±82/13 زن

P 007/0 447/0 005/0 002/0 122/0 010/0 

 تحصیالت

 97/16±19/125 41/5±14/48 84/6±84/14 06/4±56/27 45/3±52/22 24/4±59/13 سواد و ابتداییبی

 18/18±54/126 53/6±37/47 40/3±90/14 04/5±82/27 31/3±80/22 24/4±61/13 راهنمایی

 38/16±34/127 36/7±94/42 40/3±41/13 87/6±41/28 05/4±78/22 28/3±27/15 متوسطه

 14/18±25/134 09/7±95/47 71/2±60/15 70/3±66/30 91/3±87/24 32/5±18/15 تحصیالت عالی
P 018/0 001/0 015/0 009/0 001/0 019/0 

 انحراف معیار ±* میانگین

 

 بحث

 بیماران سالمت سواد مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت

همدان انجام شد. نتایج نشان  شهر باز در قلب راحیبا سابقه ج

ترین منبع کسب اطالعات سواد سالمت بیماران اینترنت داد مهم

نیز در سال  ]27[ و همکاران Manganelloبود. در همین راستا 

اطالعات سالمت را از افراد  یشتربگزارش کردند که  2016

گرفتند که این یافته با مطالعه ما همسو یم یاجتماع یهاشبکه

ندگان کنشرکت است. در بررسی میانگین نمره ابعاد سواد سالمت

ن گیری و رفتار بیشتریدر مطالعه نتایج نشان داد حیطه تصمیم

میانگین و حیطه ارزیابی کمترین میانگین را داشتند. این یافته با 

ها سواد همخوانی دارد. آن]25[مطالعه مرزنگی و همکاران 

ز کننده به مراکسالمت را در افراد مبتال به بیماری قلبی مراجعه

 کردند. دهنده خدمات بهداشتی و درمانی بررسی ارائه

ان کنندگنتایج مطالعه حاضر نشان داد بیش از نیمی از شرکت

سواد سالمت متوسط و ضعیف داشتند که این یافته با مطالعات 

و  یمحسنو  ]24[همکاران و یخسرو، ]28[رضائی و همکاران 

 Van ،]30[و همکاران  Lindahlهمسو و با مطالعه  ]29[ همکاران

Schaik  31[و همکاران[  وChica-González  و همکاران]32[ 

ناهمسو است. ممکن است دالیل اختالف در نتایج مطالعات تفاوت 

در جامعه پژوهش، ابزار ارزیابی سواد سالمت یا حجم نمونه 

درصد از بیماران سواد سالمت  35شده باشد. در مطالعه حاضر بررسی

و  ]33[همکاران  و یخسرومطلوب داشتند که این یافته با مطالعه 

 راستا است.هم ]34[همکاران  و رادایزدی

نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین جنسیت با سواد سالمت 

که میانگین نمره سواد طوریداری وجود دارد، بهرابطه معنی

سالمت مردان در ابعاد خواندن، فهم و درک، ارزیابی و امتیاز کل 

داری بیشتر از زنان بود. یافته حاضر با طور معنیسواد سالمت به

 ]35[و همکاران  Dennisonو  ]25[مطالعه مرزنگی و همکاران 

همخوانی  ]29[و همکاران  یمحسنراستا است، اما با مطالعه هم

توان به باالتر بودن سطح تحصیالت در این خصوص می .ندارد

تر رسد پایینمردان نسبت به زنان در جوامع اشاره کرد. به نظر می

                                                       بودن سطح سواد سالمت در زنان، خصوصا  در سنین باالتر، ناشی 

 تر بودن سطح تحصیالت در این گروه است. از پایین

با توجه به نتایج، بین سواد بیماران جراحی قلبی در همه 

دار مشاهده شد؛ ابعاد آن با تحصیالت بیماران ارتباط معنی

یانگین نمره سواد سالمت نیز که با افزایش تحصیالت، مطوریبه

دار افزایش یافت. همسو با نتایج مطالعه حاضر، در طور معنیبه

و  Chica-Gonzálezو  ]29[ و همکاران یمحسنپژوهش 

نیز بین سطح سواد سالمت بیماران با تحصیالت  ]32[همکاران 

 ارتباط مستقیم مشاهده شد.
 

 گیرینتیجه
داد افراد با سابقه جراحی طورکلی نتایج این مطالعه نشان به

ی ریزقلب سواد سالمت مطلوبی ندارند. این موضوع لزوم برنامه

سازد. در همین در خصوص ارتقای سواد سالمت را ضروری می

راستا کارکنان بهداشتی و درمانی در افزایش سطح سواد سالمت 

بیماران نقش مهمی دارند که باید زمان بیشتری را صرف آموزش 

 ناسب با سن و تحصیالت آنان کنند.بیماران مت
 

 تشکر و قدردانی 
ای پزشکی مصوب نامه دوره دکتری حرفهاین مقاله از پایان

گرفته شده  9811299181دانشگاه علوم پزشکی همدان با شماره

دانند از همکاری معاونت است. نویسندگان بر خود الزم می

آوری جمعتحقیقات و فناوری دانشگاه و تمامی افرادی که در 

 ها و انجام این مطالعه یاری رساندند، تشکر و قدردانی کنند.داده
 

 منافع تضاد
 زارشـان گـوی نویسندگـگونه تعارض منافعی از سهیچ

 نشده است.
 

 اخالقی مالحظات
این پژوهش مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم 
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 سواد سالمت در بیماران قلبی                      

 IR.UMSHA.REC.1398.981پزشکی همدان با شناسه 

منظور رعایت اخالق پژوهش در ابتدای مطالعه است. همچنین به

 نامهاهداف مطالعه برای بیماران تشریح و پس از کسب رضایت

 نامه اقدام شد.کتبی آگاهانه نسبت به تکمیل پرسش
 

 نویسندگان سهم
نویسنده اول )پژوهشگر همکار(: مشاور آماری، تدوین بخش 

درصد(؛ نویسنده  20اله )شناسی طرح و ویرایش علمی مقروش

 20ها )آوری دادهدوم )پژوهشگر اصلی(: تدوین پروپوزال و جمع

درصد(؛ نویسنده سوم )پژوهشگر همکار(: مشاور علمی، مشارکت 

درصد(؛ نویسنده چهارم  20های مختلف طرح )در تدوین بخش

)پژوهشگر اصلی(: مسئول مکاتبات، طراحی پروژه، معرفی 

های مختلف طرح، نگارش تدوین بخش بیماران، مشارکت در

 درصد(. 40مقاله )
 

 مالی حمایت
با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری پژوهش حاضر 

 دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شده است.

 
REFERENCES
1. Matthan NR, Welty FK, Barrett PHR, Harausz C, 

Dolnikowski GG, Parks JS, et al. Dietary hydrogenated fat 

increases high-density lipoprotein apoA-I catabolism and 

decreases low-density lipoprotein apoB-100 catabolism in 

hypercholesterolemic women. Arterioscler Thromb  
Vasc Biol. 2004;24(6):1092-7. PMID: 15087307 DOI: 

10.1161/01.ATV.0000128410.23161.be 

2. Mirmiran P, Ramezankhani O, Hamayeli Mehrabani H, Azizi 
F. Effect of nutritional interventions on non-communicable 

disease risk factors among urban Tehranians: Tehran Lipid 

and Glucose Study (TLGS). Ann Nutr Metab. 2008;52(2):91-
5. PMID: 18349527 DOI: 10.1159/000121364 

3. Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S, Shibuya K, 

Aboyans V, et al. Global and regional mortality from 235 
causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a 

systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 

2010. lancet. 2012;380(9859):2095-128. PMID: 23245604 
DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61728-0 

4. Goli B, Jaafari-pooyan E, Moradi A, Safi-arian R, Moradi M, 

Darabi F. Prevalence of anxiety, depression and stress in 
CABG candidate patients and factors affecting it at 

Farshchian cardiovascular Hospital in Hamadan. Iran J 

Health Educ Health Promot. 2021;9(2):212-225. DOI: 
10.52547/ijhehp.9.2.212 

5. Adib-Hajbaghery M, Hakimzadeh Z, Adib M-E. Health 

literacy in patients with ischemic heart diseases. J Health Lit. 
2018;3(2):92-103. DOI: 10.22038/JHL.2018.32818.1002 

6. Abdi H, Azamian Jazi A, Hafezi M, Khaksari M, Shamsaei 

N. The combined effect of endurance training and various 
doses of atorvastatin on cardiac remodeling after myocardial 

infarction in male rats. J Know Health. 2016;11(1):32-40. 

7. Ghashghaei FE, Sadeghi M, Yazdekhasti S. A review of 
cardiac rehabilitation benefits on physiological aspects in 

patients with cardiovascular disease. J Res Rehabil Sc. 
2012;7(5):705-715. 

8. MontazerGhaem S, Asar O, Safaei N. Assessing patientś 

quality of life after open hart surgery in Bandar Abbass, Iran. 
Hormozgan Med J. 2012;15(4):254-9. 

9. Seyam S, Heidarnia AR. Quality of life and factors related to 

it in cardiovascular patients after heart surgery. Birjand Univ 
Med Sci. 2013;19(6):33-41. 

10. Miri A, Ghanbari MA, Najafi A. The relationship between 

health literacy and the recovery rate of cardiovascular 
patients after bypass surgery. J Health Lit. 2016;1(2):83-91. 

DOI: 10.22038/JHL.2016.10968  

11. Homayounfar M, Zargar SM, Danaei A. The mediating effect 
of self-care measures on the relationship between health 

literacy and quality of life of patients after open heart surgery. 

J Healthc Manag. 2019;10(3):43-53. 
12. Weiss BD, Mays MZ, Martz W, Castro KM, DeWalt DA, 

Pignone MP, Mockbee J, Hale FA. Quick assessment of 

literacy in primary care: the newest vital sign. Ann Fam Med. 
2005;3(6):514-22. PMID: 16338915 DOI: 10.1370/afm.405 

13. Nutbeam D, Kickbusch I. Advancing health literacy: a global 

challenge for the 21st century. Oxford University Press; 
2000.  

14. Tol A, Pourreza A, Tavasoli E, Foroshani R. Determination 

of knowledge and health literacy among women with type 2 

diabetes in teaching hospitals of TUMS. J Hosp. 

2012;11(3):45-52. 

15. Nath C. Literacy and diabetes self-management. Am J Nurs. 

2007;107(6 Suppl):43-9;quiz 9. PMID: 17563437 DOI: 

10.1097/01.NAJ.0000277829.28043.93 

16. Farin E, Ullrich A, Nagl M. Health education literacy in 

patients with chronic musculoskeletal diseases: development 
of a new questionnaire and sociodemographic predictors. 

Health Educ Res. 2013;28(6):1080-91. PMID: 24113084 

DOI: 10.1093/her/cyt095 
17. Javadzade SH, Sharifirad G, Radjati F, Mostafavi F, Reisi M, 

Hasanzade A. Relationship between health literacy, health 

status, and healthy behaviors among older adults in Isfahan, 
Iran. J Educ Health Promot. 2012;1:31. PMID: 23555134 

DOI: 10.4103/2277-9531.100160 

18. Chew LD, Bradley KA, Boyko EJ. Brief questions to identify 
patients with inadequate health literacy. Fam Med. 

2004;36(8):588-94. 

19. Tavousi M, Haeri MA, Rafiefar S, Solimanian A, Sarbandi F, 
Ardestani M, et al. Health literacy in Iran: findings from a 

national study. Payesh. 2016;15(1):95-102. 

20. Morens DM, Folkers GK, Fauci AS. The challenge  
of emerging and re-emerging infectious diseases.  

Nature. 2004;430(6996):242-9. PMID: 15241422 DOI: 

10.1038/nature02759 
21. Suwantarat N, Apisarnthanarak A. Risks to healthcare 

workers with emerging diseases: lessons from MERS-CoV, 

Ebola, SARS, and avian flu. Curr Opin Infect Dis. 
2015;28(4):349-61. PMID: 26098498 DOI: 10.1097/QCO. 

0000000000000183 

22. Tavakoli A, Vahdat K, Keshavarz M. Novel coronavirus 
disease 2019 (COVID-19): an emerging infectious disease in 

the 21st century. ISMJ. 2020;22(6):432-50. DOI: 

10.29252/ismj.22.6.432 
23. Jordan RE, Adab P, Cheng K. Covid-19: risk factors for 

severe disease and death. BMJ; 2020;368:m1198. 
24. Liu K, Chen Y, Lin R, Han K. Clinical features of COVID-

19 in elderly patients: A comparison with young and middle-

aged patients. J Infect. 2020;80(6):e14-e18. PMID: 32171866 
DOI: 10.1016/j.jinf.2020.03.005 

25. Marzangi A, Ahangarzadeh Rezaei S, Ghareagaji Asl R. 

Health literacy in heart disease community that covered by 
health services centers in south of west azarbaijan province. 

Nurs Midwifery J. 2018;16(1):45-54. 

26. Ali Montazeri, Mahmoud Tavousi, Fateme Rakhshani, Seyed 
Ali Azin, Katayoun Jahangiri, Mahdi Ebadi, et al. Health 

Literacy for Iranian Adults (HELIA): development and 

psychometric properties. Payesh. 2014;13(5):589-99. DOI: 
20.1001.1.16807626.1393.13.5.6.0 

27. Manganello J, Gerstner G, Pergolino K, Graham Y, Falisi A, 

Strogatz D. The relationship of health literacy with use of 
digital technology for health information: implications for 

public health practice. JPHMP. 2017;23(4):380-7. PMID: 

26672402 DOI: 10.1097/PHH.0000000000000366 
28. Eshghizadeh M, Akbari S, Majidi F, Khalili F. Relationship 

between health literacy and lifestyle in patients at risk and 

with chronic obstructive pulmonary disease. J Health Lit. 
2020;5(1):61-8. 

29. Mohseni M, Khanjani N, Iranpour A, Tabe R, Borhaninejad 

VR. The relationship between health literacy and health status 

among elderly people in Kerman. Iran J Ageing. 

2015;10(2):146-55. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15087307/
https://doi.org/10.1161/01.atv.0000128410.23161.be
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18349527/
https://doi.org/10.1159/000121364
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23245604/
https://doi.org/10.1016/s0140-6736(12)61728-0
https://journal.ihepsa.ir/browse.php?mag_id=36&slc_lang=en&sid=1
https://journal.ihepsa.ir/browse.php?mag_id=36&slc_lang=en&sid=1
http://dx.doi.org/10.52547/ijhehp.9.2.212
https://dx.doi.org/10.22038/jhl.2018.32818.1002
https://dx.doi.org/10.22038/jhl.2016.10968
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16338915/
https://doi.org/10.1370/afm.405
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17563437/
https://doi.org/10.1097/01.naj.0000277829.28043.93
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24113084/
https://doi.org/10.1093/her/cyt095
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23555134/
https://doi.org/10.4103/2277-9531.100160
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15241422/
https://doi.org/10.1038/nature02759
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26098498/
https://doi.org/10.1097/qco.0000000000000183
https://doi.org/10.1097/qco.0000000000000183
http://dx.doi.org/10.29252/ismj.22.6.432
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32171866/
https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.03.005
http://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1393.13.5.6.0
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26672402/
https://doi.org/10.1097/phh.0000000000000366


 
 

  

 237                                                                                                                1400 زمستان، 4شماره ، 28، دوره سینا ابنمجله پزشکی بالینی 
 

 
 

 انو همکار خزائی 

 و همکاران
30. Lindahl B, Norberg M, Johansson H, Lindvall K, Ng N, 

Nordin M, et al. Health literacy is independently and 
inversely associated with carotid artery plaques and 

cardiovascular risk. Eur J Prev Cardiol. 2020;27(2):209-15. 

DOI: 10.1177/2047487319882821 
31. Van Schaik TM, Jørstad HT, Twickler TB, Peters RJG, 

Tijssen JPG, Essink-Bot ML, et al. Cardiovascular disease 

risk and secondary prevention of cardiovascular disease 
among patients with low health literacy. Neth Heart J. 

2017;25(7):446-54. PMID: 28247247 DOI: 10.1007/s12471-

017-0963-6 
32. González-Chica DA, Mnisi Z, Avery J, Duszynski K, Doust 

J, Tideman P, et al. Effect of health literacy on quality of life 

amongst patients with ischaemic heart disease in Australian 
general practice. PloS One. 2016;11(3):e0151079. PMID: 

26943925 DOI: 10.1371/journal.pone.0151079 

33. Khosravi A, Ahmadzadeh K. Investigating health literacy 
Level of patients referred to Bushehr hospitals and 

recognizing its effective factors. ISMJ. 2016;18(6):1245-53. 

DOI: 10.7508/ismj.1394.06.014 
34. Izadirad H, Zareban I. The relationship of health literacy with 

health status, preventive behaviors and health services 

utilization in Baluchistan, Iran. J Educ Community Health. 
2015;2(3):43-50. 

35. Dennison CR, McEntee ML, Samuel L, Johnson BJ, Rotman 

S, Kielty A, et al. Adequate health literacy is associated with 
higher heart failure knowledge and self care confidence in 

hospitalized patients. J Cardiovasc Nurs. 2011;26(5):359-67. 

PMID: 21099698 DOI: 10.1097/JCN.0b013e3181f16f88 

 

https://doi.org/10.1177%2F2047487319882821
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28247247/
https://doi.org/10.1007/s12471-017-0963-6
https://doi.org/10.1007/s12471-017-0963-6
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26943925/#:~:text=Conclusion%3A%20Inadequate%20health%20literacy%20is,patients%20with%20this%20chronic%20CVD.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0151079
http://dx.doi.org/10.7508/ismj.1394.06.014
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21099698/#:~:text=Those%20with%20adequate%20health%20literacy,differ%20by%20health%20literacy%20level.
https://doi.org/10.1097/jcn.0b013e3181f16f88

