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 درماني تهران، بهداشتي
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  ره :شما

  : پيوست

  

  هاي پژوهشي نتايج تحقيق طرحترجمان دانش فرم 

  

هاي تحقيقاتي پايان يافته موسسه را بررسي و با استفاده از فرآيند  موسسه ملي تحقيقات سالمت در نظر دارد نتيجه طرح

دانش توليد شده را در اختيار مخاطبين و  (Knowledge Translation & Exchange)ترجمان و تبادل دانش 

 دهندگان خدمات مراقبتي و ...) گيرندگان حوزه سالمت ، گيرندگان و ارائه ن ( از جمله عموم مردم، سياستگزاران و تصميمذينفعا

قرار دهد. لذا ضروري است كه كليه پژوهشگران و اعضاي محترم هيئت علمي فرم زير را جهت سهولت فرآيند ترجمان و تبادل 

  دانش تكميل نمايند.

  

  الف: مشخصات طرح:

 ساله ايراني 64تا  25برنامه مدل سازي منحني هاي استاندارد فشارخون براي بزرگساالن   :عنوان كامل طرح

  

  دكتر سيدمصطفي حسيني :مجري طرح

      

  

از بين گروههاي زير حداقل يك گروه را انتخاب كنيد و به طور دقيق توضيح (؟ هستند ين طرح شما چه كسانمخاطبا :ب

  )نمايد.شود كه بتواند از نتايج طرح به طور مستقيم استفاده  يگفته م يد يا گروه(گروه مخاطب به فردهيد.

  

  مردم و بيماران   

در مطالعه حاضر مشخص شد كه شاخص توده بدني رابطه معني داري با فشارخون دارد. به عبارت ديگر بيشتر افراد مبتال به 

  رار مي گيرند.اضافه وزن وچاق در گروه افراد مبتال به پرفشاري خون ق

  

  گيرندگان سياستگزاران و تصميم  

ميليمتر جيوه يا فشارخون  140يافته هاي پژوهش حاضر نشان داد شيوع پرفشاري خون (فشارخون سيستوليك باالي 

بيشتر از  درصد بود. اين شيوع در سنين باال  بسيار 8/28ميليمتر جيوه) در جامعه ايراني باال بوده و برابر  90دياستوليك باالي 

 18درصد است. اين ميزان تقريبا مشابه شيوع پرفشاري خون در جامعه امريكايي است كه مقادير آن براي سنين باالي   8/28

شيوع باالي پرفشاري خون زنگ خطري براي مسئولين بهداشت و درمان در ايران مي . درصد گزارش شده است 4/30سال برابر 

  ايي اتخاذ كنند تا از افزايش شيوع پرفشاري خون و نتايج و عواقب خطرناك آن جلوگيري كنند.باشد تا سياست ها و استراتژي ه

  ارائه كنندگان خدمات بهداشتي  

همانطور كه بيان شد شيوع پرفشاري خون در جامعه ايراني بسيار باال مي باشد. لذا اهميت اتخاذ استراتژي هاي پيشگيرانه امري 

براي اين منظور پيشگيري نوع اول مهمترين مرجله براي افزايشي بروز پرفشاري خون مي باشد. لذا  حياتي در جلوگيري در روند

كنترل فشارخون است. آموزش هاي مدون و مداوم با استفاده از رسانه هاي جمعي در خصوص كنترل وزن، بهبود وضعيت تغذيه 

پرفشاري خون مي تواند در اين امر ياري رسان باشد. تجربه ساير كشورها نشان  اي و كاهش ساير فاكتورهاي تاثيرگذار بر بروز

  .مي دهد به كارگيري چنين استراتژي هايي باعث كاهش قابل توجه مرگ و مير ناشي از بيماري هاي قلبي مي شود



  

  جمهوري اسالمي ايران

  و درمان وآموزش پزشكيوزارت بهداشت 

  ملي تحقيقات سالمت موسسه

  

 
  

  88951397فكس :  88991102- 3،  88951402تلفن :  14155- 7714صندوق پستي  -تهران

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 درماني تهران، بهداشتي

  

  

  

 

  :خ تاري

  ره :شما

  : پيوست

  

  )به همراه كليد واژگان كلمه 400پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي: (حداكثر  :ج

   
در گروه افراد مبتال به پرفشاري خون قرار مي گيرند.  يچاق بيشتر افراد مبتال به اضافه وزن وپژوهش حاضر نشان داد يافته هاي 

سال در مردان برابر  55ي . اين شيوع در سنين باالمي باشددرصد  8/28شيوع پرفشاري خون در جامعه ايراني باال بوده و برابر 

است كه مقادير  جوامع پيشرفته. اين ميزان تقريبا مشابه شيوع پرفشاري خون در رصد بودد 8/46درصد و در زنان برابر  13/42

 26. از آنجايي كه ميزان مرگ و مير بيماري هاي قلبي (تدرصد گزارش شده اس 4/30برابر  سال 18آن براي سنين باالي 

براي  140، به نظر مي رسد نقاط برش ه با جوامع پيشرفته استدرصد) در جامعه ايراني مشاب 10( سكته مغزيدرصد) و 

دياستوليك براي جامعه ايراني مناسب باشد. در ضمن شيوع باالي پرفشاري خون زنگ خطري  براي 90فشارخون سيستوليك و 

براي مسئولين بهداشت و درمان در ايران مي باشد تا سياست ها و استراتژي هايي اتخاذ كنند تا از افزايش شيوع پرفشاري خون 

نتايج و عواقب خطرناك آن جلوگيري كنند. براي اين منظور پيشگيري نوع اول مهمترين مرجله براي كنترل فشارخون است. و 

آموزش هاي مدون و مداوم با استفاده از رسانه هاي جمعي در خصوص كنترل وزن، بهبود وضعيت تغذيه اي و كاهش ساير 

اند در اين امر ياري رسان باشد. تجربه ساير كشورها نشان مي دهد به كارگيري فاكتورهاي تاثيرگذار بر بروز پرفشاري خون مي تو

  . چنين استراتژي هايي باعث كاهش قابل توجه مرگ و مير ناشي از بيماري هاي قلبي مي شود

 

م د: برنامه شما براي كاربست نتايج چيست (لطفا دقيقا منطبق با بخش مربوطه و گانت چارت در فرم پروپوزال تنظي

  گردد) 

  

از فهرست زير مي توانيد استفاده نموده و يا رهكارهاي ديگري را پيشنهاد نماييد) بديهي است  هر طرح مي تواند از  �

 چندين روش براي ترجمان دانش استفاده نمايد.

 

    سه-تهيه خالصه يك �

  تشكيل جلسه با ذينفعان �

  چاپ مقاله �


