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 .1مرکز تحقیقات سنجش سالمت ،پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي ،تهران ،ایران
 .2مرکز افكارسنجي دانشجویان ایران ،جهاد دانشگاهي ،تهران ،ایران
نشریه پایش
تاریخ پذیرش مقاله1399/8/7 :
[نشر الكترونیك پیش از انتشار 25 -آبان ]99

چكیده
مقدمه :پرفشاری خون یكي از مهمترین عوامل خطر بیماریهای قلبي عروقي محسوب مي شود؛ لذذا وزارت بهداشذت ،درمذان و آمذوزش
پزشكي از  27اردیبهشت لغایت  17تیر 1398طرح "بسیج ملي کنترل فشارخون باال" را در دو مرحله (اطالعرساني و عملیاتي) طراحذي و
اجرا کرد .این مطالعه به ارزشیابي سریع مرحله اول "بسیج ملي کنترل فشار خون باال" پرداخته است.
مواد و روش کار :این پژوهش یك مطالعه جمعیتي بود که به صورت مقطعي انجام شد .جمعیت مورد مطالعه ،کلیه زنان و مذردان بذاالی
 18سال کشور ساکن شهرها و روستاهای کشور بودند .حجم نمونه برابر با  1530نفر درنظر گرفته شد .نمونه ها بصورت تصذادفي انتاذاب
شدند و ابزار گردآوری داده ها در این طرح ،پرسشنامه محقق ساخته بود .داده ها با استفاده از نرم افزار  Spssبصورت توصذیفي و تحلیلذي
تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها :در این مطالعه مجموعاً  1526نفر از ایرانیان شرکت کردند .میانگین (انحراف معیار) سن شرکتکننذدگان ( 38/04 )12/9سذال
بود .در کل جمعیت مورد مطالعه ( 376 )24/6%نفر نام طرح را شنیده بودند .در بین جمعیت مطلذع 167 )44/4%( ،نفذر از اهذداف طذرح
اطالع داشتند .سن باال ،مجرد بودن ،تحصیالت پایین ،عدم ابتال به فشارخون باال و نداشتن فرد مبتال در فامیل عواملي بذودن کذه احتمذال
عدم اطالع از طرح را باال برده بودند .متغیرهای جنسیت و محل سكونت ارتباطي با عدماطالع از طرح فشارخون نداشتند.
نتیجه گیری :با توجه به اینكه فراواني اطالع از طرح فشارخون و اهداف آن پذایین بذود ،الزم اسذت در اجذرای نذین طرحهذایي جهذت
اثرباشي بیشتر و نیز افزایش بازدهي برنامه اطالع رساني در دوره ی زماني مناسب قبل از شروع برنامذه انجذام شذده و افذزایش آگذاهي از
اختالل سالمتي مورد نظر و راهكارهای پیشگیری و درمان آن افزایش یابد .همكاری حرفهای ارائهدهندگان خدمات در افذزایش درازمذدت
آگاهي عموم و جامعه و نیز بررسي برونداد برنامه و مقایسهی آن با وضعیت مطلوب نیز از پیشنهادات این مطالعه است.
کلیدواژه :پیشگیری ،فشار خون ،بسیج ملي ،غیر واگیر ،آگاهي
کد اخالقIR.ACECR.IBCRC.REC.1398.011 :
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پرفشاری خون یكي از مهم ترین عوامل خطذر بیمذاری هذای قلبذي
عروقي محسوب مي شود .مطالعات نشان مذي دهنذد در بیماریهذای
غیر واگیر؛ بیماریهای قلبي ـ عروقذي ،سذرطان ،بیماریهذای تنفسذي
مزمن و دیابت مواردی هستند که باعث مرگ و میر زود هنگام (بین
 30-70سال) در جهان مي شوند لذا در نشست  2011سازمان ملل
متحد و در سال  2013از سوی سازمان سالمت جهان ،برنامه هذایي
مبني بر کاهش  25درصذدی بیماریهذای مذذکور ازسذال  2010تذا
 2025و کنترل شش عامل خطر (مصرف دخانیذات ،مصذرف الكذل،
مصرف نمك ،اقي ،افزایش فشارخون و گلوکز) تصویب شد [.]1 ،2
طبق مطالعات انجام شده حذدود یذك پذنجم افذراد بذالج در جامعذه
دارای فشار خون باال هستند [ .]3،4بیماری که اعضای حیاتي بذدن
را درگیر نموده و باعث ایجاد ناتوانيها و مذرگ زودر افذراد مبذتال
ميگردد [ .]5-7عالوه بر این بار اقتصادی که این بیماری بر جامعذه
تحمیل مينماید ه از جهت هزینذههذایي کذه سیسذتم بهداشذتي-
درماني متقبل مي شود و ه به واسذطه هزینذههذای غیذر مسذتقیم
ناشي از ناتوانایي های افراد مبتال که فرد ،خانواده و جامعذه متحمذل
ميگردند ،همه از نكات حائز اهمیت است [.]8
در سال  10/4 ،2017میلیون نفر مرگ و میر به علت فشارخون باال
گزارش شده است .در سراسر جهان بیش از  1میلیارد نفر مبذتال بذه
فشار خون باال هستند .برآورد شده است که در سال  2025به باالی
 1/5میلیارد نفر خواهد رسید .برخالف دسترسذي بذه درمذان ،فقذ
تعداد کمي از افراد مبتال ،فشارخونشان را اندازه گیری و کنترل مذي
کننذذد .فدراسذذیون جهذذاني قلذذب ( )Federation World Heartو
کمسذیون فشذارخون بذاالی لنسذت ( Lancet Commission on
 ،)Hypertensionراهكار مهم برای افزایش کنتذرل فشذار خذون در
میان افراد مبتال را آگاه بودن آنها از وضذعیت فشارخونشذان تبیذین
کردند [ .]6در حال حاضر شناسایي فشار خون باال یك الش عمده
است و در اکثر کشورهای جهان سیستم های نظارتي موثر بر فشذار
خون در دستر نیست [ .]9هفتمین گزارش کمیته ملي مشذترک
پیشذذذذگیری ،تعیذذذذین ،ارزیذذذذابي و درمذذذذان فشذذذذارخون بذذذذاال
بیان ميدارد که فشار خون باالیي که تشایص داده نشده و کنتذرل
نشده است ،به روشني یك الش اساسي در ارایذه خذدمات توسذ
نظام سالمت جامعه است [ .]10 ،11مطالعه ی انجام شده در کانذادا
نشان داد که  26درصد افراد از پرفشاری خون خود مطلع نیستند و
حدود  42درصد درمان شده فشار خذون کنتذرل شذده دارنذد .ایذن

مقدار به طور قابذل مالحظذهای از کشذور مذا ( 40-60درصذد عذدم
آگاهي) کمتر است [ .]12در استرالیا با وجود درک بذاال از خطذرات
فشار خون ،تصورات غل در مذورد عالئذم فشذارخون و کنتذرل کذم
توس افراد ،نگران کننده گزارش شذده اسذت [ .]13بررسذي نتذایج
مطالعات نشان داده اند که آگاهي و بیماریابي پرفشاری خون در حد
مطلوب نیست و حتي در موارد شناخته شده ،درمان کافي و مناسب
صورت نميگیرد [.]3 ،14
«برنامه کشوری پیشگیری و کنترل فشذار خذون بذاال» در کشذور از
سال  1371شروع شده است .برنامه های کنترل بیماری فشار خذون
باال را با توجه به سطوح پیشگیری تعریف و اجرا مذينماینذد .بطذور
کلي پیشگیری را در سه سطح ميگنجاننذد :پیشذگیری سذطح اول،
پیشگیری سطح دوم ،پیشگیری سطح سوم.
تذذاکنون در زمینذذه پیشذذگیری اولیذذه از ابذذتال بذذه فشذذارخون بذذاال
دسذذتورالعمل هذذا و برنامذذههذذای پیشذذگیری متعذذددی مشذذتمل بذذر
راهبردهای جمعیتي و نیز گروههای پرمااطره تدوین و انتشار یافته
است .این راهنماها و برنامهها هم اکنذون در جوامذع در سذطح بذین
المللي توس سازمانهای بهداشتي و متاصصان بكار برده مذيشذود.
راهبردهای مبتني بر گروههای پرماذاطره نیذز بذا هذدف شناسذایي
افرادی که در معرض خطر ابتال به بیمذاری فشذارخون بذاال هسذتند
طراحي و تدوین شذده و بذا احتسذاب خطذر ابذتال در گروههذای در
معرض خطر طبق راهنماهای تدوین شده بر درمانهای غیردارویذي و
دارویي در این افراد متمرکز هستند [.]15-22
سازمان سالمت جهان برآورد کرده اسذت کذه  600میلیذون نفذر در
سراسذذر جهذذان در معذذرض خطذذر حذذوادق قلبذذي عروقذذي از جملذذه
انفارکتو میوکارد ،سكته مغزی و نارسایي قلبي به علت فشار خون
باال هستند .عالوه بر این  13درصد از مرگ و میر ( 7/1میلیون نفذر
ساالنه) 62 ،درصد از سكته مغزی و  49درصذد از سذكته قلبذي بذه
علت فشار خون باال است [ .]3 ،5،7طبق گفته کارشناسان سذالمت،
با نگاهي به آمار مرگ و میر ناشذي از ایذن بیمذاری ،آن را مذيتذوان
قاتل خاموش نامید [ .]13بنابراین آگاهي ،بیماریابي و کنتذرل افذراد
مبذذتال بذذه پرفشذذاری خذذون از اهذذداف مهذذم پیشذذگیری بیماریهذذای
غیرواگیر است [.]14 ، 23 ،24
روز جهذذاني فشذذارخون 17 ،مذي مذیالدی ( 27اردیبهشذذت) توسذ
اتحادیذه جهذاني فشذار خذون World Hypertension League
) (WHLسازماندهي شده است .این اتحادیه به تشویق افراد در مذاه
مي برای اندازه گیری فشار خون مي پذردازد [ .]25در سذال ،2016

میران آگاهي مردم از اجرای ...

شروع مراقبت های استاندارد و مبتني بر دسذتورالعمل هذای کشذوری،
گامي موثر برای کنترل این تهدید سالمت برداشته خواهد شد .آنچذه
مسلم است که در این مرحله تمام مشذكالت فشذارخون کشذور حذل
نمي شود و به یك باره نمي توان یك موضوع را نهادینه کرد ،اما ،ایذن
گام ،در واقع شروعي برای کنترل یكي از معضالت خطرناک سذالمتي
انسان ها محسوب مي شود .با این حرکت ،مي توان آگذاهي اجتمذاعي
را افزایش داده و برنامه هایي را تدوین کرد که تداوم ایذن طذرح ملذي،
حفظ شود .لذا هدف مطالعه حاضر ارزشذیابي فذاز اول طذرح "بسذیج
ملي کنترل فشار خون بذاال" بذوده اسذت کذه در آن وضذعیت آگذاهي
جامعه هدف از اجرای این طرح و عوامذل مذرتب مذورد مطالعذه قذرار
گرفته است.
این پذژوهش یذك مطالعذه جمعیتذي بذود کذه بذه صذورت مقطعذي
(توصیفي -تحلیلي) انجام شد .جمعیت مورد مطالعذه ،کلیذه زنذان و
مردان باالی  18سال کشور ساکن شهرها و روستاهای کشور بودنذد.
حجم نمونه برابر با  1530نفر در نظذر گرفتذه شذد .توزیذع فراوانذي
نمونه های روستایي و شهری بر اسا نسبت جمعیتذي انجذام شذد.
شایان ذکر است برای این که رده سذني و جنسذیتي رعایذت شذد و
معرف جامعه آماری باشد ،گروه سني و جنسذیتي افذرادی کذه بایذد
انتااب شوند ابتدا تعیین شده و بذر اسذا آنهذا نمونذه انتاذاب و
پرسشنامهها تكمیل گردید .ابذزار گذردآوری داده هذا در ایذن طذرح،
پرسشنامه شامل اطالعات دموگرافیك ،اطذالع شذرکت کننذدگان از
طرح و اهداف "بسذیج ملذي کنتذرل فشذارخون" و ابذتالی فذرد یذا
خانواده فرد به فشارخون بوده است .داده ها بذا اسذتفاده روش هذای
آماری شامل شاخص هذای توصذیفي و تحلیلذي (فراوانذي ،میذانگین
(انحراف معیار) و رگرسیون لجستیك) توس نرمافزار  SPSSنساه
 24مورد بررسي قرار گرفت.

در این مطالعه مجموعاً  1526نفر از ایرانیذان شذرکت کردنذد ]736
نفر مذرد ( 48/2درصذد) و  790نفذر زن ( 51/8درصذد)[ .میذانگین
(انحراف معیار) سذن شذرکت کننذدگان ( 38/04 )12/9سذال بذود.
میانگین (انحراف معیار) سن زنان شرکت کننده در مطالعذه ()12/7
 37/6سال و میانگین سن مردان ( 38/4 )13/1سال گزارش شد.
همچنین تقریباً افراد بیسواد /بذا تحصذیالت ابتذدایي  14درصذد ،بذا
تحصیالت متوسطه  49درصذد و تحصذیالت دانشذگاهي  37درصذد
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انجمن بین المللي فشار خون باال هدف آغذاز کمیذین جهذاني فشذار
خون را افزایش آگاهي از اهمیت فشار خون به عنوان یذك راه حذل
برای رفع کمبودهای برنامه غربالگری فشار خون اعالم کرد .در سال
 2017میالدی اجرای این بسیجMay Measurement (MMM)،
 ،Monthبرای توسعه و استاندارد سازی فعالیت های ساالنه جهذاني
اندازه گیری فشارخون در ماه مي طراحي شذد .در سذال مذذکور بذا
اجرای کمیین فشذارخون در  80کشذور ،بذیش از  1/2میلیذون نفذر
غربالگری شدند .بازخورد مثبت جهاني و شناسایي  250هزار نفر که
درمان نشده اند یا درمان ناقص داشتند محرکي برای تكذرار سذالیانه
کمیین شد .هدف نهذایي کمیذین ،اسذتفاده از داده هذای  MMMو
ایجذذاد انگیذذزه در دولتهذذا و سیاسذذتگذاران بهداشذذتي بذذرای بهبذذود
غربالگری فشارخون و اندازه گیری آن به ویژه در منذاطق فقیذر بذود
[ MMM .]6ساالنه به منظور غربالگری و افزایش آگذاهي از فشذار
خون تا زمان دایر شدن غربالگری فشار خون سیستمي مطرح اسذت
[.]9
با توجه به عدم آگاهي  40-60درصد مردم و شیوع پرفشاری خذون
در جامعذه و عذذدم کنتذذرل صذذحیح آن لذذزوم یذذافتن راهكارهذذایي در
سیستم بهداشت و درمان کشور جهت برنامهریزی ،مدیریت صحیح،
آگاه سازی و درمان صحیح و به موقع پرفشاری خون ضروری به نظر
مي رسد [ .]14انتظار مي رود کذه راهكذار جدیذد سذازمان سذالمت
جهان در مورد بیماریهای غیر واگیر موجذب کذاهش مذرگ و میذر و
بیماری های مرتب با فشار خون در سطح جهاني شود .لذا افذزایش
سطح آگاهي ،کنترل عوامل شناخته شده و کنترل فشار خون بذرای
پیشگیری و بهبود فشارخون بایستي به طور جدی مورد توجذه قذرار
گیرد .لذا وزارت بهداشذت ،درمذان و آمذوزش پزشذكي از تذاریخ 27
اردیبهشت لغایت  17تیر 1398طرح "بسیج ملي کنترل فشذارخون
باال" را در دو مرحله (اطالع رساني و عملیاتي) طراحي و اجرا کرد.
مستندات نشان مي دهند که عوامل کلیذدی بذرای موفقیذت برنامذه
های بهداشتي شامل هدف گذاری ،شبكه سازی و استفاده از اهذداف
اختصاصي و قابل اندازه گیذری ،قابذل دسذتیابي بذا زمانبنذدی واقذع
گرایانه ،ارزشیابي مستمر و هماهنگي بذین سیاسذتهای ملذي و بذین
المللي است [.]26
ميتوان امیذدوار بذود کذه بذا طراحذي و اجذرای بسذیج ملذي کنتذرل
فشارخون باال ،گروه های هدف مورد نظر ،درباره فشارخون باال حسا
شوند و با مراجعه به مراکز تعیین شذده ،از وضذعیت فشذارخون خذود
اطالع پیداکنند .به این ترتیب ،بذا شناسذایي مذوارد فشذارخون بذاال و

علي منتظری و

جدول  :1مشخصات شرکت کنندگان به تفكیک متغیرهای جمعیتی n=1526
تعداد

درصد

216
749
561

14/2
49/1
36/8

1173
353

76/9
23/1

160
854
512

10/5
56/0
33/6

تحصیالت (سال های تحصیل)
بیسواد /ابتدایي
متوسطه
دانشگاهي
وضعیت تاهل
متاهل
غیر متاهل (مجرد ،مطلقه ،بیوه)
خودارزیابی سطح درآمد
خوب/خیلي خوب
متوس
بد/خیلي بد
محل سكونت
1124
402

شهر
روستا

73/7
26/3

جدول  :2توزیع فراوانی اطالع شرکت کنندگان از طرح و اهداف طرح "بسیج ملی کنترل فشار خون باال"
افراد باالی  18سال

افراد باالی  30سال

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

(376 )24/6
(1150 )75/4
(1526 )100/0

(288 )26/5
(800 )73/5
(1088 )100/0

(167 )44/4
(209 )55/6
(376 )100/0

(135 )46/9
(153 )53/1
(288 )100/0

اطالع از طرح
از طرح اطالع دارد
از طرح اطالع ندارد
جمع
اطالع از اهداف طرح (در افراد مطلع از اجرای طرح)
مطلع است
مطلع نیست
جمع
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بودند .تقریباً  77درصد جمعیت مذورد مطالعذه متاهذل 74 ،درصذد
ساکن شهرها و  56درصد از درآمد متوس برخوردار بودند (جذدول
 .)1در کل جمعیت مورد مطالعذه ( 376 )24/6%نفذر نذام طذرح را
شنیده بودند .در بین جمعیت مطلذع 167 )44/4%( ،نفذر از اهذداف
طرح اطالع داشتند .در افراد باالی  30سال ( 288 )26/5%نفذر نذام
طرح را شنیده بودند و در بذین آنهذا 135 )46/9%( ،نفذر از اهذداف
طرح مطلع بودند (جدول  .)2در میان  376فرد مطلع 48/4 ،درصذد
آنان زنان و  51/6درصد مردان بودند و اکثریذت آنهذا متاهذل بودنذد
(.)82/7%

بیشذتر افذراد مطلذع ،تحصذیالت متوسذطه و تحصذیالت دانشذذگاهي
داشتند .تقریباً  56درصد آنها درآمد متوسذ و  77درصذد آنذان در
شهر سكونت داشتند (جدول  .)3تقریباً  14درصد از جمعیت مذورد
مطالعه اظهار کردند که فشار خون باال دارند همچنین  45درصذد از
افراد گزارش کردند که خانواده آنها مبتال به فشارخون بذاال هسذتند.
سن باال ،مجرد بودن ،تحصیالت پایین ،عدم ابتال به فشارخون بذاال و
نداشتن فرد مبتال در فامیل عواملي بودن که احتمال عدم اطذالع از
طرح را باال برده بودند .جنسیت و محل سذكونت ارتبذاطي بذا عذدم
اطالع از طرح فشارخون نداشتند (جدول .)4

علي منتظری و
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جدول  :3توزیع فراوانی اطالع شرکت کنندگان از طرح به تفكیک متغیرهای جمعیت شناختی ()n=1526
فراوانی

()n=376

()n=1150

(182 )48/4
(194 )51/6

(554 )48/2
(596 )51/8

متاهل
غیر متاهل (مجرد ،مطلقه ،بیوه)

(311 )82/7
(65 )17/3

(862 )75/0
(288 )25/0

بیسواد /ابتدایي
متوسطه
دانشگاهي

(39 )10/4
(164 )43/6
(173 )46/0

(177 )15/4
(585 )50/9
(388 )33/7

(41 )10/9
(210 )55/9
(125 )33/2

(119 )10/3
(644 )56/0
(387 )33/7

(288 )76/6
(88 )23/4

(836 )72/7
(314 )27/3

جنسیت
زن
مرد
وضعیت تاهل

تحصیالت

خودارزیابی سطح درآمد
خوب/خیلي خوب
متوس
بد/خیلي بد
محل سكونت
شهر
روستا

جدول  :4بررسی عوامل موثر بر عدم اطالع از طرح با استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک () n=1526
سن

نسبت شانس تعدیل شده (فاصلة اطمینان )95%

p

(0/98 )0/97-0/99

0/007

جنسیت
مرد
زن

(1/0 )ref.
(1/01 )0/79-1/29

0/91

(1/0 )ref.
(1/43 )1/03-1/98

0/03

(1/0 )ref.
(1/83 )1/40-2/39
(3/27 )2/07-5/18

>0/0001
>0/0001

(1/0 )ref.

0/93

وضعیت تاهل
متاهل
غیرمتاهل (مجرد ،مطلقه ،بیوه)
سال های تحصیل
دانشگاهي
متوسطه
ابتدایي /بیسواد
ارزیابی وضعیت درآمد
خوب/خیلي خوب
متوس

(1/01 )0/65-1/57

بد/خیلي بد

(1/10 )0/84-1/44

0/46

(1/0 )ref.
(1/00 )0/75-1/33

0/98

محل سكونت
شهر
روستا
فشار خون
دارد

(1/0 )ref.

-

ندارد

(1/70 )1/18-2/44

0/004

دارد

(1/0 )ref.

-

ندارد

(1/34 )1/03-1/73

0/02

فشارخون در فامیل
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تعداد افراد مطلع (درصد)

تعداد افراد نامطلع (درصد)

بحث و نتيجهگيري
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از جمله راهكارهای مهم جهت کنترل افذزایش فشذار خذون در میذان
افراد مبتال ،آگاه سازی افراد از وضعیت فشار خونشان اسذت .در حذال
حاضر در اکثر کشورها به دلیل عدم دسترسي به سیستم های نظارتي
موثر بر فشارخون ،شناسایي فشار خون باال در افراد یك الش عمذده
است .بنابراین این مطالعه با هذدف ارزشذیابي سذریع فذاز اول ،شذامل
بررسي وضعیت آگاهي افراد جامعه از اجرای طرح بسیج ملذي کنتذرل
فشار خون و عوامل مرتب با آن ،انجام شد.
مطالعه حاضر نشان داد که بیش از  70درصد از شرکت کننذدگان در
مطالعه از طرح بسیج کنترل فشار خون باال اطالع نداشذتند و در بذین
افرادی که از طرح مطلع بودند بیش از نیمذي از اهذداف طذرح مطلذع
نبودند ،این درحالي است که در حدود  45درصد افراد مذورد مطالعذه
در خانواده خود وجذود فشذار خذون بذاال را ذکذر نمذوده بودنذد .سذن،
جنسیت و تحصیالت از عوامل تعیین کننده افذزایش آگذاهي درمذورد
فشار خون کنترل شده در این افراد گزارش شده اسذت .اخیذراً نتذایج
مطالعه ای در شهر یزد نشان داد که تقریباً  50درصد از افراد مبتال بذه
فشار خون باال از بیماری خود آگاه بودند و تقریباً  39درصد از بیماران
تحت درمان ،فشار خونشان کنترل شد .این مطالعه نشذان داد کذه در
حدود نیمي از افراد از وجود فشار خون باال در خود اطالعذي ندارنذد و
این امر نشان دهنده عدم کنترل خوب این بیمذاری مذي توانذد باشذد
[ .]27نتایج مطالعه ای در کانادا نیز به عدم اطالع جمعیذت زیذادی از
مردم از فشار خونشان دست یافت .ایذن مطالعذه قذرار دادن کلینیذك
های سیار در مراکز شهر را روشي کارآمد جهت ارتقای سذطح آگذاهي
افراد از وضعیت فشار خونشان و در نهایت کنترل این بیمذاری عنذوان
کرده است [.]28
بسذذذیج رسذذذانه ای برنامذذذه ملذذي آمذذذوزش کنتذذذرل فشذذذار خذذذون
باال( )NHBPEPاولین بار در سذال  1972در آمریكذا آغذاز شذد و در
نتیجه تشایص ،آگاهي ،دانش و درمذان فشذار خذون بذاال در ایذاالت
متحده به طور شمگیری افزایش یافت .از آن زمان ،تقزیبا  92درصد
آمریكایي ها مي دانند که فشار خون باال نمي تواند به صذورت خودبذه
خود درمان شود و درمان آن نیازمند آن اسذت کذه افذراد بایذد تحذت
معالجه باشد .بیش از  90درصد افراد با فشار خون باال از عواقب ابتالی
فشار خون باال نظیر افزایش خطر ابتال به بیمذاری هذای قلبذي اطذالع
دارند .همچنین  77درصد بیماران اطالع دارند که ابتال به فشار خذون
باال ،احتمال خطر سكته مغذزی را افذزایش مذي دهذد.طبق آمارهذای

موجود میزان مرگ میر ناشي از سكته مغزی در آمریكا بین سال های
 1972و  1986بیش از  52درصد کاهش داشته است [.]29 ،30
نتایج مطالعه ای که در سال  2009به مقایسذه بسذیج ملذي کنتذرل
فشار خون در سه دهه گذشته روی جمعیت اتریشي باالی  15سال
در مورد میذزان آگذاهي افذراد در خصذوم بیمذاری ،عوامذل خطذر،
عوارض و درمان فشار خون پرداخت ،نشان داد که در طول سه دهه
گذشته ،درک عوامل خطذر ،عوامذل و عذوارض و همچنذین اهمیذت
درمان فشار خون افزایش یافته است .اما اقدامات پیشگیرانه شاصي
از جمله اندازه گیری منظم فشار خون هنذوز بذه طذور گسذترده ای
مورد استفاده قرار نمي گیرد [ .]13در کانادا بذرای تعیذین شذیوع و
نوع فشار خون باال ،شناسایي افرادی که از فشار خذون خذود مطلذع
نیستند و دادن آگاهي به عموم مردم در مذورد فشذار خذون ،بسذیج
سیار فشار خون در جاهای ماتلف شهر مستقر کردند .نتایج مطالعه
روی این بسیج ها در یكي از مراکز شهری آمریكذای شذمالي نشذان
داد که جمعیت زیادی از مردم از سطوح فشار خذون بذاالی بحرانذي
(اورژانسي) مطلع نیستند و کلینیكهای سیار فشار خون یك اقذدام
ارزشمند برای شناسایي فشارخون باال و ارتقای دانذش عمذوم مذردم
برای کنترل فشار خون است [ .]31مطالعذه ای در سذال جذاری در
روماني بیان مي دارد بذه رغذم وجذود دسذتورالعمل هذا و راهنمذایي
متعدد برای فشذار خذون بذاال ،کذه بذه تذرویج آمذوزش بیمذار بذرای
تشایص زودر و کنترل بهینه فشار خون و ترویج شذیوه زنذدگي
سالم و رژیم غذایي مي پذردازد ،همچنذان ،شذیوع فشذار خذون بذاال
افزایش مي یابد ،بنابراین کمیین غربذالگری و آگذاهي باشذي ملذي
( )National screening and awareness campaignدر ماه مي
مي تواند به کاهش بار عظیمذي از ایذن بیمذاری کمذك کنذد [.]28
مطابق گزارش  WHOدر سال  19/7 [15/2 -24/6] ،2015درصد
ایرانیان مبتال به پرفشاری خون هستند [.]32
در مطالعات ماتلف بر اثرات رسانه بر افزایش سطح آگاهي جامعذه در
مورد موضوعات بهداشتي تاکید شده است [ .]33-35ترکیه از جملذه
کشورهایي است که با استفاده از ابزارهای ارتباطي مدرن نظیر پاذش
اطالعیه ها در تلویزیون و رادیو ،تبلیغات اپي مانند پوستر به افزایش
آگاهي عمومي در مورد کنترل فشار خون پرداختذه اسذت .بذر اسذا
پاسخ افراد شرکت کننده در نظرسنجي ،نتایج نشان داد سطح آگذاهي
افراد نسبت به قبل از اجرای کمیین افزایش قابل مالحظذه ای داشذته
است [.]36

میران آگاهي مردم از اجرای ...

برده است مي توان به مطالعه رابرت پترال و همكاران اشاره کذرد []37
که از راهبردهای بازاریابي اجتماعي با استفاده از رسانه جهت آگذاهي
سازی افراد جامعه در مورد بیماری فشار خذون پرداختذه اسذت .ایذن
شیوه بر متغیرهای نظیر آگاهي ،باورها و وضعیت سالمت تذاثیر گذذار
است و هدف آن اصالح نگرش گذروه مااطذب اسذت تذا تغییذر رفتذار
مااطب برای حفظ سالمت فذرد و جامعذه صذورت پذذیرد .مهمتذرین
مسئولیت بازاریابان اجتماعي در حوزه سذالمت ،حصذول اطمینذان از
این است که آیا در نهایت مداخله ایجاد شده برای افزایش آگاهي مذي
تواند نیازها و خواسته های مرتب با سالمت افذراد جامعذه را بذرآورده
سازد .بنابراین بازاریابان اجتماعي در جستجوی طراحي برنامذه هذایي
هستند که بیشتریتن میزان اثر باشي را داشته باشذند .الگذو مراحذل
تغییر پرو سكا از جمله مدل های معروف مي باشد که مراحل تغییذر
رفتار را در یك گروه مااطب بیان مي کند و از اصول آن در بازاریذابي
اجتماعي استفاده زیادی مي شود .مراحل تبدیل ناآگاه به آگاه ،ایجذاد
دانش ،ایجاد عالقمندی و انگیزه ،آماده سازی برای اجرا و انجام رفتذار
یا عدم انجام رفتار است [.]41
مسائل و مشكالت پیش روی اجرای بسیج های آگاهي سازی از جمله
مباحثي است که نیازمند توجه بیشتر است .با توجه به اهمیت اطذالع
رساني به موقع در زمینه برنامه های بهداشتي به منظور افزایش سطح
آگاهي در میان افراد جامعه بنظر مي رسد اجرای پذروژه هذای ملذي و
منطقه ای برای حل این مشذكالت تعیذین شذود و موانذع ماتلذف در
سطح فردی ،جامعه و همچنذین مشذكالت موجذود در سیسذتم ارائذه
خدمات نیز مدنظر قرار گیرد [ .]26با توجه بذه عذدم آگذاهي 40-60
درصد مردم و شیوع پرفشاری خون در جامعه و عدم کنترل صذحیح
آن لزوم یافتن راهكارهایي در سیستم بهداشت و درمان کشور جهت
برنامهریزی ،مدیریت صحیح ،آگاهسازی و درمان صحیح و بذه موقذع
پرفشاری خون ضروری به نظر مي رسد [ .]14انتظذار مذي رود کذه
راهكار جدید سازمان سالمت جهان در مورد بیماریهذای غیذر واگیذر
موجب کاهش مرگ و میر و بیماری های مرتب بذا فشذار خذون در
سطح جهاني شود .لذا افزایش سطح آگاهي ،کنترل عوامل شذناخته
شده و کنترل فشار خون برای پیشگیری و بهبود فشارخون باید بذه
طور جدی مورد توجذه قذرار گیذرد .لذذا وزارت بهداشذت ،درمذان و
آموزش پزشكي از تاریخ  27اردیبهشت لغایت  17تیذر 1398طذرح
"بسیج ملي کنترل فشارخون باال" را در دو مرحله (اطالع رسذاني و
عملیاتي) طراحي و اجرا کرد .از جمله پیشنهادات ایذن مطالعذه مذي
توان به ارائه برنامه در اطذالع رسذاني در دوره زمذاني مناسذب قبذل از
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دو عامل مهم تداوم و ماندگاری کلید موفقیت یك بسیج اطالع رساني
است .نتایج مطالعه ای که به ارزشیابي بسیج کنترل فشذار خذون مذي
پردازد نشان داد که باش اطالع رساني و آگذاه سذازی نذین برنامذه
هایي باید با هدف گذاری و زمانبندی اختصاصي تری انجام بگیذرد تذا
اثر باشي قابل مالحظه ای حاصل شود .بنظر مي رسد کذه آگذاهي از
طریق رسانه ها در کوتاه مدت روی پیگیری و درمان افراد مذوثر بذوده
ولي این اثر در طوالني مدت مانذدگار نمذي باشذد .بنذابراین عذالوه بذر
رسانه های جمعي نقش متاصصین پزشذكي در ارئذه خذدمات بذرای
گسترش آگاهي باید مورد توجه قذرار گیذرد .نتذایج مطالعذه در لنذدن
وکینگستن نشان داد که اگر ه برنامه آگاهي سازی از طریذق رسذانه
در کوتاه مدت باعث افزایش اطالع افراد از وضعیت فشذار خذون بذاال و
خودکارآمدی بیمار برای کنترل فشار خون شد اما ایذن نتیجذه تذداوم
نداشت .در این مطالعه تقریبذا  7000نفذر بذا بذیش از  35سذال سذن
شرکت کرده بودند .طبق نتایج  34درصد افراد شذرکت کننذده فشذار
خون باال داشته و اطالع کمي در مورد بیماریشان داشتند .بنظذر مذي
رسد دانش و اطالعات در مورد عواقب یا مهمتر از آن اهمیت سذالمتي
کنترل فشار خون در بین افراد در معرض خطر تغییر نكذرد .بنذابراین
عالوه بر کمیین رسانه های جمعي باید بذه انتشذار دانذش و آگذاهي از
طریق متاصصان پزشكي در زمینه مراقبت کمك گرفت [.]37-39
از عوامل تاثیر گذار در موفقیذت کمیذین هذای اطذالع رسذاني و آگذاه
سازی مي توان به اهمیت هدف گذذاری ،شذبكه سذازی و اسذتفاده از
اهداف اختصاصي و قابل اندازه گیری ،قابلیت دسذتیابي بذا زمانبنذدی
واقع گرایانه ،ارزشیابي مستمر و هماهنگي بین سیاسذت هذای ملذي و
بین المللي اشاره کرد .با توجه به عوامل ذکذر شذده ،بنظذر مذي رسذد
کمیین های اطالعاتي نیاز به ارزشیابي مستمر در طول اجرای برنامذه
و همچنین پایان برنامه را دارند .فرآیند ارزشیابي از دهه ی  60تحذت
عنوان "ارزیابي علل موفقیت و شكست برنامه" بذدان پرداختذه شذده
اسذذت .نتذذایج مطالعذذات نشذذان مذي دهذذد کذذه ارزشذیابي سذذهم مهذذم
وتاثیرگذاری را در یادگیری داشته و مي تواند به کارکرد خوب و یا بذد
برنامه ها منجر شود [.]40
از شیوه های آگاه سازی افراد جامعه در بسیج های اطالع رسذاني مذي
توان به بازاریابي اجتماعي اشاره کرد .بازاریابي اجتماعي تبذدیل یذك
ایده به عمل اجتماعي است و دارای مراحلي از جمله شناخت و طبقذه
بندی مااطبان و ترویج ایده است .بر همین اسا گفتذه شذده اسذت
که در بسیج های اطالع رساني مي تذوان از بازاریذابي اجتمذاعي بهذره
زیادی برد .برای مثال از کمیین های سالمت کذه از ایذن شذیوه بهذره
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اثرباشي بیشتر و نیز افزایش بازدهي برنامه مراحذل ذیذل مذورد
:توجه قرار گیرد
 اطالع رساني در دوره ی زماني مناسب قبل از شروع برنامه-1
 افزایش آگاهي رساني از اختالل سالمتي مورد نظر و راهكارهذای-2
پیشگیری و درمان آن
 همكاری حرفه ای ارائه دهندگان خدمات در افزایش دراز مذدت-3
آگاهي عموم و جامعه
 بررسي برونداد برنامه و مقایسه آن با وضعیت مطلوب-4
سهم نويسندگان

 همكاری در تدوین گزارش و مقاله:فرزانه مفتون
 همكاری در طراحي مطالعه و اجرای طرح:محمد آقاسي
 همكاری در طراحي پرسشنامه و اجرای طرح:مهدی رفیعي بهابادی
 همكاری در تدوین گزارش و مقاله: فاطمه نقي زاده
 تجزیذه و تحلیذل، تدوین پرسشنامه، طراحي مطالعه:علي منتظری
 تهیه گزارش و تصحیح و ویراستاری نساه نهایي مقاله،اطالعات

 همچنین راهكارهذای پیشذگیرانه و درمذان.شروع کمیینها اشاره کرد
افزیش آگاهي از اختالل سالمتي مي تواند پیشنهاد مهمي جهت حذل
 از جملذه مذوارد.مشكالت پیش روی کمیین های اطالع رساني باشذد
مهم دیگر مي توان به همكاری حرفه ای ارائذه دهنذدگان خذدمات در
 پیشنهاد آخر ایذن.افزایش آگاهي در دراز مدت در افراد جامعه نام برد
مطالعه بررسي برونداد کمیین های اطالع رساني و مقایسذه آن هذا بذا
.وضعیت مطلوب است
 امذا،در اطالع رساني این طرح اگر ه اقذدامات خذوبي انجذام گرفذت
 به نظر مي رسذد.نتایج این مطالعه نشان داد این امر کافي نبوده است
 بیلبوردهذا امكذان، بسذته هذای آموزشذي، فضای مجازی،صدا و سیما
اطالع رساني بهتر و گسترده تر وجود داشت تا افراد بیشتری از وجذود
 لذا افزایش آگاهي عمومي در مورد فشذار خذون.این طرح مطلع شوند
باال و بهبود نظارت پزشكان بر این مسئله از اهمیت ویژه ای برخذوردار
 با توجه به اینكه فراواني اطالع از طرح فشارخون و اهذداف.است
 پیشذنهاد مذي شذود در نذین طرحهذایي جهذت،آن پایین بود
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ABSTRACT
A national campaign on ‘High Blood Pressure Control’ in Iran: A rapid evaluation
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Objective (s): Iranian Ministry of Health launched a national campaign to control high blood pressure among adult population
in Iran. The campaign was consisted of two phases: raising awareness and filed action. This study was aimed to perform a
rapid evaluation of the first phase of the campaign. The campaign was started from 17 May to 8 July 2019.
Methods: A cross sectional population study was conducted during the first phase of the campaign in order to find

out the extent to which the campaign was successful in reaching the intended target population. A random sample
of Iranian adults aged 18 and above were entered into the study and interviewed via telephone survey using a selfdesigned questionnaire including demographic information and items related to the campaign.
Results: In total a sample of 1526 Iranian adults were recruited and interviewed. The mean age of participants was 38.04 (SD
= 12.9) years. Overall the findings showed that only 24.6% of participants (n = 376) heard about the campaign. Of these, only
167 individuals knew about the aim. However, performing logistic regression analysis the findings showed that higher age,
being single, less education, and having a family without high blood pressure history were associated with lack of knowledge
about the campaign while gender and living area (Urban vs. rural) were not.
Conclusion: The study findings suggest that to promote such campaigns there is need to develop appropriate strategies
including formative and process evaluations at earlier stage of the campaign.
Key Words: prevention, high blood pressure (hypertension), National Campaign, awareness
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