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مقدمه
جستجوی اطلاعات توسط گروههای خاص با اهداف خاص

پیشرفت بیماری ،خطر بازگشت ،اطلاعات داروئی ،رژیم غذایی،
مراقبتهای آینده و  ...میباشد (.)2،2

مولفهای از فرایند تصمیمگیری جهت اتخاذ رفتار سلامت به شمار

رفع نیازهای اطلاعاتی و توانمندی بیماران در خودمراقبتی،

میآید و به عنوان یک فرایند تصمیمگیری محسوب میشود (.)1

مشارکت در تصمیمات درمانی و بهبود روند درمان شود ،توجه

رفتار اطلاعیابی سلامت رفتار هدفمند بیماران برای ارضای نیاز

به حوزه جستوجوی اطلاعات سلامت از منابع اطلاعاتی مختلف

اطلاعاتی سلامت و بیانگر چگونگی جستجو ،یافتن و کاربرد

حائز اهمیت میباشد .منابع مختلفی از جمله منابع پزشکی

اطلاعات مرتبط با بیماریها توسط آنان است ( .)2طی دهههای

(پزشکان و تیم درمان) ،منابع بین فردی ( خانواده و همتایان) و

اخیر توجه بینالمللی به ارتقای سلامت ،خودمراقبتی و افزایش

منابع رسانهای ( منابع چاپی ،الکترونیکی و اینترنتی) برای کسب

کیفیت زندگی ،پژوهش در حوزه رفتار اطلاعیابی سلامت به طور

اطلاعات سلامت مورد توجه بیماران بوده است .اما در این بین

فزایندهای اهمیت یافته است .پیام کلیدی سازمان جهانی بهداشت

اهمیت و کیفیت اطلاعات از عواملی است که بر چگونگی جستجو

مبنی بر ارائه اطلاعات مناسب و آگاهیرسانی به بیماران ،یکی از

و استفاده از منابع تاثیرگذار است .نتایج مطالعات نشان داده

مسائل مهم بخش سلامت با گسترش جهانی است که به این امر

منابع پزشکی به عنوان نخستین سطح برقراری ارتباط با بیماران

اشاره میکند .بنابراین درک عمیقتر رفتار اطلاعیابی سلامت

در انتقال مناسب اطلاعات از اهمیت بسیاری برخوردارند .بطوری

بیماران ،وابسته به شناخت نیازهای اطلاعاتی ،موقعیت

که بیماران پزشکان و تیم درمان را به عنوان منبع معتبر و قابل

جستوجوی اطلاعات سلامت ،درک موانع و انگیزه اطلاعیابی

اعتماد اطلاعات معرفی میکنند .نکته قابل توجه این است ،بیماران

آنهاست ( .)3نیازهای اطلاعاتی سلامت بیماران :از آنجایی که که

حتی در استفاده از اطلاعات بدست آمده از دیگر منابع اطلاعاتی

در هر مرحله از درمان ،نیازها و رفتارهای اطلاعیابی بیماران

دقت ،و بر لزوم اطمینان از صحت اطلاعات کسب شده تاکید می-

متفاوت است ،شناسایی نیازهای اطلاعاتی درک شده بیماران در

کنند و تمایل دارند آن را جهت اعتبارسنجی با پزشک خود در

حین جستوجوی فعالانه اطلاعات از منابع متعدد اطلاعاتی می-

میان بگذارند .شاید دلیل این امر این باشد که هنوز باور "پزشک

تواند نگاه جامعی برای درک نیازهای این گروه خاص ارائه دهد.

بهتر میداند" در میان بسیاری از بیماران رایج است .از این

مطالعات نشان داده است نیازهای اطلاعاتی سلامت بیماران طیف

ضروریست در ساختار نظام سلامت کشور به کیفیت و کمیت

وسیعی از اطلاعات تخصصی را شامل میشود اطلاعاتی در

رابطه پزشک -بیمار توجه ویژهای شود (.)1،1

زمینه شناخت بیماری ،علایم ،روند تشخیص ،شیوههای درمان،
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اهداف کسب اطلاعات در مورد سلامت صورت گیرد ،به عنوان

اطلاعات مناسب و با کیفیت مرتبط با سلامت میتواند منجر به
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صورت میگیرد .اگر جستجوی اطلاعات توسط بیماران و با

منابع جستجوی اطلاعات سلامت بیماران :از آنجایی که ارائه

معصومه لطیفی

رفتار اطلاع یابی سلامت بیماران

موانع و انگیزه اطلاعیابی سلامت بیماران :اگر چه برخی از

سلامت بیماران ،افزایش سطح دسترسی بیماران به اطلاعات،

بیماران فعالانه به دنبال جستجوی اطلاعات سلامت میباشد .اما با

خدمات و مراقبتهای سلامت واجد کیفیت و متناسب با نیازهای

وجود انواع منابع اطلاعاتی قابل دسترس که به واسطه آنها

آنان در دورههای مختلف بیماری و اصلاح و رفع موانع حمایتی،

انگیزه پیشگیری ،درمان و مدیریت خودمراقبتی برخی از

فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و  ...موثر بر سلامت بیماران حائز

بیماریها به راحتی امکانپذیر است ،وجود موانع فردی

اهمیت میباشد و ضروریست مدیران و برنامهریزان نظام

(خصوصیات جمعیتشناختی ،عوامل روانشناختی ،باورهای

سلامت کشور به این امر توجه ویژه نمایند و اقدامات لازم را در

سلامت ،موانع زبانی ،خودکارآمدی ادارکشده و  )...و زمینهای

جهت اصلاح و بازنگری نظام سلامت برای شناسایی نیازها و

(بیتوجهی رسانهها به اطلاعرسانی ،حمایت ناکافی نظام سلامت،

دسترسپذیر ساختن منابع اطلاعاتی سلامت و رفع موانع یاد

هزینهها و عوامل اجتماعی و فرهنگی و  )...دسترسی بسیاری از

شده انجام دهند.

بیماران به اطلاعات مورد نیازشان را دچار چالش کرده است (.)6
بنابراین لزوم توجه و شناخت رفتار اطلاعیابی سلامت
بیماران به عنوان فاکتوری کلیدی در شناخت نیازهای اطلاعاتی
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