 اهداف آموزشی این مناسبت (حیطه های آموزشی – نگرشی و رفتاری ) به تفکیک گروه های هدف این مداخله :اهداف آموزشی:
گروه هاای
هدف

افزایش آکاهی

تغییرات نگرش

تشویق به عملکرد

لیست اهداف آموزشی در حیطه آگاهی

لیست اهداف آموزشی در حیطه نگرشی

لیساات اهااداف آموزشاای در حیطااه

-1علل و عوامل موثر بر بيماري فشارخون
 -1مستقیم باالرا بشناسند.
-2انتظااار باار سن اساار هااد اارو ااد
برنامد (خانواد ) بد ا مير عوامال خرار و
تاثير سن ا بر قلب و عروق واقف شوند.
-3ضرورت اصاح شايو دناد ا را در
نمايند و با را هار اي مناسب سشنا شوند.
--4اطحع اد مقادار عوامال خرار (ميا ان
فشارخون،هلساااتروو خون(تااااد ،او دي
او،اچ دي او) ،تري ليسيريد ،قند خاون،
ودن و قد ،دور همر ،دور باسن ،نمايد تاود
بدنا)

مهارتی

اعتقاد بد اين هد اصح شيو دناد ايکااا اد را اااي مسااا دسااتيابا بااد
سحمر اسر.
اعتقاد بد اينکد اد ر فرصتا ما توانبااراي انماااد فتااياار اسااتداد نمااود و
فتااير بدنا محدود بد دماان و مکاان
خاصا نيسر.
 اعتقاد بد اين هد در ر شرايرا بايدمواظب رژيا غذايا بود.
اعتقاد بد اين هد يچ وقر براي ترمصر دخانيات دير نيسر.
اعتقاد بد اين هد فشارخون باال بادونعحمر اسر و حتما" باياد باا فواصال
مناسب بر حسب شرايط جسما انداد
يري شود.
اعتقاد بد اين هد رعاير رژياا غاذايامناسب و فتااير بدنا اد عوامال مساا
در هنترو فشارخون ،قند خون و چربا
اي خون و چاقا ستند .ااذا باراي
هنتاارو اياان عواماال ميشااد نياااد بااد
مصر دارو نيسر.

هسب مسارت در دميند:
 چگونگا اصح شايو دناد ا بااتوجد بد موضاوع ساحمتا و برناماد
ري ي براي:
 تخصيص ساعاتا اد رود باد انماادفتااير بدنا
 انماد فتاايار بادنا باا توجاد بادشرايط جسما
انماد فتااير بدنا با شدت متوسطبد مدت حداقل  33دقيقاد در اهرار
رود اااي دتااد و ترجيحااا" اار رود
دتد توسط مد افراد
 ها ش ودن در صورت اضاافد ودنو حدظ ودن مرلوب
تر مصار دخانياات در صاورتمصر
مصاار حااداقل  5وعااد ميااو وسب ي در رود
ها ش مصر نمک باد همتار اد 5اارد در رود (حاادود يااک قاشاا
چايخوري) و دربيمااران فشاارخونا
بد همتر اد  2رد در رود
مصر همتر غذا اي فرسوري شادو پر نمک
-انداد يري فشارخون

.ا مير عوامال خرار و نقاش سن اا در -اعتقاد بد اينکد اصح شايو دناد ايکااا اد را اااي مسااا دسااتيابا بااد
سحمتا
 -2غیااار
توجد بد تماد ابتاد سحمتا جسما روانا سحمر اسر.مستقیم
اعتقاااااد باااااد اينکااااد عوامااااالو اجتماعا
فر نگا،اجتماااعا و اقتصااادي نقااش

هسب مسارت در دميند:
توجد بد دستور ااتمل ااي ودارتبسداشر در دميند اي تخصصا
شناساااايا مشاااکحت فر نگاااا واجتماعا و اقتصاادي منرقاد باراي

مسما در شيو دند ا دارند و اصاح
شيو دند ا بايد با توجد بد اين ماوارد
توصيد شود.
 اعضاااي خااانواد در اصااح و حدااظشاايو دنااد ا مناسااب تاااثير ديااادي
دارند .اذا تغيير رفتاار در فارد باياد باا
در ير نمودن و مشارهر ساير اعضااي
خانواد انماد شود.
حماير دوستان و سشانايان اد تغيياررفتار بسيار ا ميار دارد .ااذا سماود
مگانا ضروري اسر.

انماد رفتار اي بسداشتا مربوطد
برناماد ريا ي سمودشاا بار مبناايشناخر شرايط اقتصادي  ،اجتماعا
و فر نگا منرقد
انتقاو دانش و مسارت بد سايرينجلب حماير مسئواين منرقاد ايو محلا
جلااب مشااارهر جامتااد در برناماادري ي

 عناوین رفرانس های آموزشی این مناسبت بر اساس اهداف ذکر شدههتابچد را اي پيشگيري و هنترو بيماري قلبا عروقا اد انتشارات دفتر مديرير بيماري اي غيروا يررا نماي انداد يري فشارخون اد انتشارات دفتر مديرير بيماري اي غيروا ير جدول گروه های هدف و پیام های مورد انتظار :ردیف

نام گروه هدف

1

مديران و سياستگ اران -شيو دند ا مناسب يک شرط مسا براي حداظ و ارتقااي سار
سحمتا اسر.
حماير و ايماد فرصر براي انماد غربااگري فشاارخون در محالهار ،اثر بسيار خوبا بر سحمر قلب و عروق دارد.

2

هارهنان بسداشتا
درمانا

3

جامتد

پیام ترویجی مورد نظر

کانال اطالع رسانی
بر اري جلسات توجيسا
(درمحل اي هار)

رساند اي ارتباط جمتا اد ر فرصتا براي غربااگري فشارخون استداد هنيد.هارهنان پرخرر ترين رو در مترض خرر اباتح باد فشاارخون -توديع نشريات سمودشاباااال و بستاارين جمتياار در دسااترر بااراي غربااااگري فشااارخون (در مراه بسداشتا درمانا)
ستند.
اد ر فرصتا براي حماير و تشوي جامتد بد رعاير رژيا غذايامناسب ،تر مصر دخانيات ،انماد فتااير بادنا ،اناداد ياري
فشارخون ،قند و چربا ااي خاون و اناداد ياري ودن اساتداد
هنيد.
شناسايا بموقع عوامل خرر براي حدظ و ارتقاي سار ساحمتامسا اسر.
ا ر سحمتا براير مسا اسر ،فشاارخونر را براور مانظا اناداديري هن.

رساند اي ارتباط جمتا(درمراه بسداشاتا درماانا و

براي اطحع اد مي ان فشارخون خود ،در اواين فرصر فشاارخونر محل اي تممتا و محل هار)بر اري نمايشگارا انداد يري هن.
شيو دند ا مناسب و اصح عوامل خرر بيماري فشارخون بااال،عامل مسا براي حدظ و ارتقاي سر سحمتا اسر.
فتااير بدنا نياد بد وسيلد خاصا ندارد .ار رود و باا اساتداد اد -رساند اي ارتباط جمتار روشا فتااير بدنا بيشتري داشتد باشيا.
بر اري مسابقات وردشادر ممموع حداقل  33دقيقد فتااير بدنا باا شادت متوساط در (درمراه بسداشاتا درماانا وبيشتر رود اي دتد و ترجيحا" ر رود ،اثر بسيار خوبا بر هاا ش محل اي تممتا و محل هار)
فشارخون دارد.
بد علر متغير بودن ودن حداقل  6ما يک بار ودن را انداد ياري
رساند اي ارتباط جمتاهنيد .اف ايش ودن با رعاير رژيا غذايا مناساب و فتاايار بادنا
مراه بسداشتا درماناقابل هنترو اسر.
تر مصر دخانيات يچوقر دير نيسر .با هما اراد ما تاوان -رساند اي ارتباط جمتا
مراه بسداشتا درمانامين االن اقداد نمود.
در صورت طبيتا بودن 2 ،ساو يک بار فشارخون و  3ساو يک بار -رساند اي ارتباط جمتا
مراه بسداشتا درماناقندخون و چربا اي خون خود را انداد يري هنيد.
براي س ا ا اد وضتير سحمتا اد مقاادير فشاارخون ،قناد خاون ،مراه بسداشتا درمانا
چربا اي خون(هلستروو) و ودن خود اطحع داشتد باشيد.
در صااورتا هااد اد مقااادير فشااارخون،قند خااون ،چربااا اااي -رساند اي ارتباط جمتا
خون(هلستروو) و ودن خود اطحع نداشتد باشيد ،حتما" با مراجتد مراه بسداشتا درمانا
بد پ شک و انماد سدمايشات الدد اد وضتير خود مرلع شويد.

پیام های مهم
 -1فشارخون خون خود را بطور منظم اندازه گیری کنید .در صورتی که مقدار آن از حد طبیعی باالتر است به پزشاک
مراجعه کنید.
-2در هر مالقات با کارکنان بهداشتی و یا پزشک از آن ها درخواست کنید ،فشارخون شما را اندازه گیری کنند.
-3از مقدار فشارخون خود مطلع شوید.
 -4در صورتی که شیوه زندگی نا مناسب دارید ،با کااهش مرارف سادیم یاا نماک در رذیام غاكایی،تر

مرارف

دخانیات،کاهش چاقی بخروص چاقی شکمی،حفظ وزن مطلوب،افزایش فعالیت بادنی ،کنتارل قناد خاون و کنتارل
اختالالت چربی خون آن را اصالح کنید.
 -5با اصالح شیوه زندگی نامناسب ،فشارخون خود را کمتر از  149/09میلی متر جیوه و در حد طبیعی حفظ کنید.
-6فشارخون باال عامل خطر اول بیماری های قلبی عروقی است.
-7فشارخون باال "قاتل بیردا" است ،چون معموال" عالئم و نشانه های هشدار دهنده ندارد و بسیاری از افاراد نمای
دانند که به آن مبتال هستند.
 -8در اولین فرصت فشارخون خود را اندازه گیری کنید و از میزان آن مطلع شوید.
-0در صورتی که میزان فشارخون شما طبیعی است  2 ،سال یک بار فشارخون خود را اندازه گیری کنید.
 -19فشارخون باال بدون عالمت است و حتما" باید با فواصل مناسب بر حسب شرایط جسمی اندازه گیری شود.
-11با تشخیص بموقع بیماری فشارخون باال  ،از بروز عوارض خطرنا
کنیم.

آن از جمله سکته های قلبی و مغزی پیشاگیری

فرم غربالگري فشارخون در سازمان/اداره ..................................
ردیف

نام و نام خانوادگی

سابقه

تحت درمان

بیماری

دارویی

میزان فشارخون

اطالع از ابتالء

افراد دارای

به بیماری

فشارخون

فشارخون

باال بدون

باال

سابقه بیماری

دارد

ندارد

بلی

خیر

سیستول

دیاستول

()mmHg( )mmHg

بلی

خیر

(بیمار
شناخته شده
جدید)

