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 31شهر رشتخوار در مورد بیماری های قلبی عروقی ودیابتی در سال بررسی سطح سوادسالمت معلمان 

 9سید محمد اسحاق زاده،  1معصومه محمدی،  1الهه ارمی

 مربی،عضوهیات علمی آموزش پرستاری گرایش داخلی جراحی،دانشگاه علوم پزشكی تربت حیدریه .1
 شكی تربت حیدریهدانشجوی کارشناسی پرستاری،دانشكده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پز .1
 دانشجوی کاردانی فوریتهای پزشكی،دانشكده پیراپزشكی،دانشگاه علوم پزشكی تربت حیدریه .9

 زمینه و هدف:
ی ودیابتی دارد که از علت های اصلی  مرگ و میر در دنیا سواد سالمت اهمیت به سزایی در بهبود رفتارهای بهداشتی و ارتقاء سالمت بیماران قلب

در بهبود رفتارهای بهداشتی و ارتقاء  که سواد سالمت اهمیت به سزایی ایجاد کنندباتوجه به ایاند عوارض حاد و ناتوان کنندهتومیمی باشند و 

ی ودیابتی دارد.لذا هدف از انجام این مطالعه تعیین سطح سواد سالمت معلمان شهر رشتخوار در مورد بیماری های قلبی عروقی سالمت بیماران قلب

 باشد.ودیابت می 

 مواد و روش ها:

معلم در سطوح ابتدایی ، راهنمایی ، متوسطه و بازنشسته رشتخوار به صورت تصادفی ساده مورد بررسی قرار  111یفی مقطعی مطالعه توص یندرا

ی محتوی و ( به روش روای1939( که قبال توسط منتظری و همكاران)TOFHLAبزرگساالن)پرسشنامه سواد سالمت  گرفتند. داده ها از طریق

 (تایید شده بود، جمع آوری گردید.1/1پایایی آلفای کرونباخ )

 یافته ها:

است. بیشترین سطح سواد سالمت معلمان  در خصوص پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی  1/31± 1/11میانگین سطح سواد سالمت معلمان 

لیت تدریس  و رشته تحصیلی معلمان ارتباط آماری معنی داری وجود درصد(. بین سطح سواد سالمت و مقطع  فعا11دیابتی کافی گزارش شد )

 (. به نحوی که در بازنشسته ها و مقطع ابتدایی بیشترین سطح سواد سالمت مشاهده شد.≥111/1pدارد)

 ببحث و نتیجه گیري:

 ت وبهره گیری از خدمات سالمت گرددبه نظر میراساس نتایج به دست امده وبا توجه به اینكه بهبود سواد سالمت میتواندباعث بهبود وضعیت سالم

  .درسدارزیابی سواد سالمت وباال بردن سطح ان در بین معلمین که نقش مهمی در تعلیم وتربیت ایفا می کننداز اهمیت ویژه ای برخوردارمی باش

 واژه هاي کلیدي:
 عروقی،دیابت-سواد سالمت،بیماریهای قلبی
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