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 کیده چ

سن  یشافزابا اشد. بیم مطرح در سراسر جهان یمشکل عمده سالمتعنوان بهخون پرفشاری زمینه:    

رو نماید. از اینمشکل را تشدید می ینسالمندان ا یتجمع یشافزایابد و می یشافزا نیز خونپرفشاری یوعش

ترین مهم  دانش و توانمندی بیمارکه جاخون جز اولویت های نظام سالمت قرار دارد. از آنفشاریکنترل پر

خود مدیریتی آموزش بر تواند تاثیر است، ناکافی بودن سواد سالمت میخون یفشارعامل در کنترل مؤثر پر

آموزش  یرتأث یینتعرا محدود سازد. این مطالعه با هدف  خونو کنترل فشار ییدارو یتتبعبیماری از جمله 

خون در و کنترل فشار ییدارو یت( بر تبعHealth Literacy INDEXمبتنی بر شاخص سواد سالمت )

  . باشدیه میخون اولسالمندان مبتال به پرفشاری

های شهر شده است که در یکی از بیمارستان یتصادف ینیبالییآزمامطالعه از نوع کار یناروش بررسی:     

نشده با سطح یه کنترلاول خونفشاریپرنفر سالمند مبتال به  118پژوهش های مورد تهران انجام شد. واحد

 59نفر( و کنترل ) 59مداخله )سواد سالمت ناکافی بودند که به روش تخصیص تصادفی بلوکی در دو گروه 

زمانی  تلفنی در بازه گفتگوی 4جلسه آموزشی حضوری و  2صورت گرفتند. مداخله این مطالعه به  نفر( قرار

خون افراد با کمک سالمندان با ابزار تبعیت دارویی موریسکی و فشار ماهه بود. وضعیت تبعیت دارویییک

آزمون برای اعضای هر دو گروه مورد در مرحله پیش آزمون و پس Reisterخون گیری فشاردستگاه اندازه

ی دقیق فیشر، تی مستقل و مجذور آمار یهاو آزمون توصیفیبا استفاده از آمار  داده ها .بررسی قرار گرفت

 .مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفت 16خه نس  SPSSیدر بسته نرم افزاری کا

آزمون، مداخله این آزمون همگن بود، در پسکه تبعیت دارویی دو گروه در پیشحالیدرها: یافته     

(. با P=0/002دار تبعیت دارویی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل شد )مطالعه منجر به افزایش معنی

خون کنترل شده سیستول این حال بر اساس آزمون دقیق فیشر تغییرات ایجاد شده در نسبت فشار

(P=0/452( و دیاستول )P=0/351در دو گروه مداخله و شاهد معنی ).دار نشد 

شاخص سواد سالمت بر  یهایارمعبر اساس  بیمار مطالعه حاضر نشان داد آموزش یجنتا گیری:نتیجه    

 یندر ا ییدارو یتداشته و منجر به بهبود تبع یرتاث یهخون اولیفشارسالمندان مبتال به پر ییدارو یتتبع

لذا  شده را در دو گروه متفاوت سازد. خون کنترلریفشاپرمداخله نتوانست نسبت  ین، اما اه استافراد شد

استفاده از بسته محدود  افراد سالمند مبتال به پرفشاری خون و با سواد سالمت ییدارو یتتبع یشافزاجهت 

 .می شود یهتوصی تدوین شده در این مطالعه آموزش

 خون اولیهفشاریها: آموزش به بیمار، شاخص سواد سالمت، تبعیت دارویی، پرکلیدواژه
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Abstract 
 

    Background: Hypertension or high blood pressure is a global public health problem.  As 

the age increases, the prevalence of hypertension increases too, and the aging population 

aggravates this problem. Therefore, control of hypertension is one of the priorities of the 

health system. Since patient knowledge is the most important factors in effective 

hypertension management, inadequate health literacy can limit the impact of education on 

self-management of disease including medication adherence and blood pressure control. The 

aim of this study was to determine the effect of education based on Health Literacy Index 

(INDEX) on medication adherence and control of hypertension in the elderly with primary 

hypertension.     

Materials and Methods: This is a randomized clinical trial study that was conducted in 

one of Tehran's hospitals. The population of this study included 118 elderly people with 

uncontrolled primary hypertension with the inadequate level of health literacy. They were 

randomly assigned to the intervention group (59 subjects) and control (n = 59). The 

intervention was two face-to-face training sessions and four telephone conversation lasting 

one month period. The level of medication adherence in the Elderly was evaluated by 8-item 

Morrisky medication adherence scale and Blood Pressure was measured by Reister 

sphygmomanometer in baseline and endpoint for both groups. Data were analyzed by 

descriptive statistics and Fisher exact test, independent t-test and chi-square test in SPSS 

software package version 16. 

     Results: While, in the pre-test, the rate of medication adherence in two groups was 

homogeneous, in the post-test, the intervention of this study resulted in a significant increase 

in the intervention group (P = 0.002). However, the changes in the ratio of controlled systolic 

(P = 0/452) and diastolic (P = 0/351) blood pressure between the two groups were not 

significant. 

    Conclusion: The results of this study showed that patient education based on health 

literacy index improved medication adherence in elderly patients with primary hypertension, 

but this intervention failed to alter the ratio of controlled hypertension. Therefore, this study 

recommends using this educational package among elderly people with limited health literacy 

to increase medication adherence. 

Keywords: patient education, health literacy index, medication adherence, primary 

hypertension 

 

 
 


