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!
TRUYÒN TH¤NG PHßNG CHèNG !

T¡NG huyÕt ¸p 

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA  
PHÒNG CHỐNG TĂNG HUYẾT ÁP 

VIỆN TIM MẠCH 
BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

v  Hµnh vi søc khoÎ vµ qu¸ trình thay ®æi hµnh vi. 

v  TruyÒn th«ng thay ®æi HVSK phßng chèng THA 

v  X©y dùng m«i tr−êng hç trî thay ®æi hµnh vi lèi sèng 

Môc ®Ých truyÒn th«ng ®Ó thay ®æi hµnh vi 
søc khoÎ cña céng ®ång 

MỤC ĐÍCH TRUYỀN THÔNG 
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1.  KHÁI NIỆM 

ü  Lµ những thãi quen, viÖc lµm h»ng ngµy ảnh h−ëng tíi søc 

khoÎ (tèt hoÆc xÊu) 

 

 

 

ü  ChÞu ảnh h−ëng cña c¸c yÕu tè:  

-  C¸ nh©n: kiÕn thøc, th¸i ®é, niÒm tin..,  

-  M«i tr−êng: kinh tÕ, chÝnh trÞ, văn ho¸, x· héi. 

ü  VÝ dô vÒ hµnh vi cã lîi cho søc khoÎ: ThÓ dôc thÓ thao, kh¸m 

søc khoÎ ®Þnh kú. 

ü  VÝ dô vÒ hµnh vi cã h¹i cho søc khoÎ: hót thuèc l¸, l¹m dông 

r−îu-bia, Ýt vËn ®éng, ăn uèng kh«ng ®iÒu ®é, ăn qu¸ mÆn. 

HÀNH VI SỨC KHỎE ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO 

 Hµμnh vi  =  KiÕn  thøc  +  Th¸i ®é  +  NiÒm tin  +  Thùc hµμnh 
(Behaviour)      (Knowledge)        (Attiute)        (Believe)           (Practice) 

3. Cung cÊp th«ng tin c¬ bản 

2. Giải thÝch/ph©n tÝch lîi h¹i 

1. Tìm hiÓu ®èi t−îng ®· biÕt, tin, lµμm gì 

6. KhuyÕn khÝch, ®éng viªn 

5. Nªu g−¬ng ng−êi tèt, viÖc tèt 

4. Bæ sung thªm kiÕn thøc, kü năng 

9. Cung cÊp c¸c nguån lùc cÇn thiÕt 

8. Gióp giải quyÕt c¸c khã khăn 

7. Gióp ph−¬ng ph¸p lµμm thö, ®¸nh gi¸ 

12. Nªu biÖn ph¸p hç trî 

11. Bµμn b¹c c¸c quyÕt ®Þnh 

10. Gióp tæng kÕt kinh nghiÖm 

NhiÖm vô cña TTV 

NhËn ra hµnh vi cã h¹i 

Thùc hiÖn/Tõ chèi 

Lµm thö + Đ¸nh gi¸ 

ĐÆt môc ®Ých thay ®æi 

Quan t©m ®Õn hµnh vi 
míi 

QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI HÀNH VI 
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3. C¸c yÕu tè ảnh h−ëng tíi thay ®æi hµnh vi: 

v  C¸c yÕu tè bªn trong (cña ®èi tîng thay ®æi HVSK)  

ü  KiÕn thøc: 

-  Lµ sù hiÓu biÕt vÒ t¸c h¹i cña HVSK xÊu, lîi Ých cña viÖc thay ®æi 

HVSK. 

-  Lµ yÕu tè ®Çu tiªn dÉn tíi viÖc thay ®æi hµnh vi. 

-  HiÓu biÕt chung (trình ®é häc vÊn, văn ho¸) ảnh h−ëng lín tíi kiÕn 

thøc cña ®èi t−îng vÒ HVSK. 

ü  T©m lý, tình cảm (th¸i ®é). 

 Mong muèn vµ tin t−ëng vµo kÕt quả tèt ®Ñp cña viÖc thay ®æi HVSK 

ü  Kü năng 

-  Lµ năng lùc cÇn thiÕt ®Ó thay ®æi HVSK. 

-   ChÞu ảnh h−ëng cña c¸c kü năng kh¸c. 

v  C¸c yÕu tè m«i trêng.  

ü  Hoµn cảnh kinh tÕ. 

ü  Mµng l−íi x· héi (kÓ cả dÞch vô y tÕ) 

ü  ChÝnh trÞ (Quy ®Þnh, luËt ph¸p) 

ü  Văn ho¸- x· héi 
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Kh¸i niÖm vÒ Th«ng tin - truyÒn th«ng- GDSK. 
1.Th«ng tin 
-  Lµ tin tøc, th«ng ®iÖp ®−îc phæ biÕn qua s¸ch, 

b¸o, tivi, radio... 

-  Kh«ng quan t©m tíi phản øng cña ng−êi nhËn. 
 
 
 

 

TruyÒn th«ng- gi¸o dôc søc kháe 

 

  Th«ng tin   
 
 
 

Nguån 
tin 

Ng−êi 
nhËn 

2. TruyÒn th«ng 
-  Lµ qu¸ trình giao tiÕp, chia sÎ, trao ®æi th«ng tin 
-  Cã tÝnh hai chiÒu. 
 

TruyÒn th«ng- gi¸o dôc søc kháe 

 

  
 

Nguån tin 
  Th«ng tin/Th«ng®iÖp 

Ng−êi nhËn 
        Ph¶n håi 
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Truyền thông thay đổi hành vi 

v   Truyền thông TĐHV là biện pháp tiếp cận truyền thông 
ở nhiều cấp độ nhằm thúc đẩy và duy trì việc thay đổi 
hành vi làm giảm nguy cơ nào đó cho mỗi cá nhân và 
cộng đồng thông qua các thông điệp phù hợp, các kênh 
đa dạng.  

v   Truyền thông TĐHV còn là sự kết hợp đồng bộ giữa 
các hoạt động truyền thông với việc cung cấp dịch vụ y tế. 
Đây là một quá trình nhằm tăng cường và duy trì những 
thay đổi tích cực về hành vi của các cá nhân và cộng 
đồng.  

3. Gi¸o dôc søc kháe 
-  Lµ qu¸ trình truyÒn th«ng (cã tÝnh hai chiÒu) 
-  T¸c ®éng tíi kiÕn thøc, tình cảm lý chÝ nh»m gióp 

®èi t−îng tù gi¸c thùc hiÖn hµnh vi cã lîi cho søc 

kháe. 
 

TruyÒn th«ng- gi¸o dôc søc kháe 

 

         D¹y 
    

    Häc 
 

Ng−êi lµm 
GDSK 

§èi t−îng 
gi¸o dôc 
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Ph−¬ng ph¸p vµ ph−¬ng tiÖn TTGDSK. 
1. Ph¬ng ph¸p truyÒn th«ng. 

ü  Gi¸n tiÕp 

-  Néi dung truyÒn th«ng qua ph−¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i 

chóng (kh«ng cã sù tiÕp xóc giữa ng−êi truyÒn th«ng vµ 

®èi t−îng) 

-  ¦u ®iÓm: Néi dung thèng nhÊt, ®Õn nhiÒu ng−êi, nhanh 

-  Nh−îc ®iÓm: Khã thu ®−îc th«ng tin phản håi (®ßi hái 

trang thiÕt bÞ). 

ü  Trùc tiÕp 

-  Lµ qu¸ trình ®èi tho¹i, trao ®æi giữa ng−êi truyÒn 

th«ng vµ ®èi t−îng ®−îc truyÒn th«ng. 

-  ¦u ®iÓm: Cã thÓ ®iÒu chØnh, néi dung, c¸ch thøc 

truyÒn ®¹t phï hîp. 

-  Nh−îc ®iÓm:   

MÊt nhiÒu thêi gian c«ng søc 

Phô thuéc vµo trình ®é, kü năng c¸n bé truyÒn 

th«ng. 

Sè l−îng ®èi t−îng h¹n chÕ. 
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Ph¬ng tiÖn vµ tµi liÖu truyÒn th«ng 

ü  Ph−¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng 

-  Tivi, radio, b¸o,s©n khÊu d©n gian, tranh cæ ®éng 

ü  Tµi liÖu truyÒn th«ng vµ c¸c ph−¬ng tiÖn kh¸c 

-  Tê r¬i, tranh gÊp, tranh lËt, m« hình hiÖn vËt 

-  Bảng ®en, bảng d¹, m¸y chiÕu slide 

Mét sè hình thøc TTGDSK  trong phßng chèng THA 

TTGDSK trªn ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng 

-  Dïng ®Ó n©ng cao kiÕn thøc chung cña céng ®ång vÒ 

THA, c¸c yÕu tè nguy c¬, c¸ch phßng chèng THA 

-  T¸c dông thay ®æi hµnh vi thÊp 

-  Cã thÓ sö dông ®Ó cung cÊp th«ng tin s©u vÒ phßng 

chèng THA cho ®èi t−îng cã nguy c¬ cao/®· m¾c bÖnh. 

Th«ng tin cÇn phải ®−îc cung cÊp ®Þnh kú trªn mét kªnh 

nhÊt ®Þnh. 
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Thăm hộ gia đình 

ü  Nªn thăm hé gia đình trong những tr−êng hîp:  

-  Cã BN ®ang quản lý 

-  Cã ng−êi cã YTNC: NghiÖn r−îu, thuèc l¸, thõa c©n- 

bÐo phì 
-  Tíi giải quyÕt viÖc kh¸c 

ü  Chó ý mang theo 

-  Sæ s¸ch theo dâi søc kháe 

-  C¸c tµi liÖu truyÒn th«ng ®Ó TTGDSK cã hiÖu quả. 

Thảo luËn nhãm 

-  CÇn t¹o ra mèi quan hÖ ®Ó mäi ng−êi trao ®æi ý kiÕn 

tho¸i m¸i 

-  B¾t ®Çu tõ kiÕn thøc chung 

-  KhuyÕn khÝch mäi ng−êi tham gia, ®éng viªn ng−êi Ýt nãi, 

h¹n chÕ ng−êi nãi nhiÒu 

-  Kh«ng nªn kÐo dµi qu¸ 

-  Hái mäi ng−êi vÒ sù hµi lßng, ®−a ra c¸c yªu cÇu bæ 

xung. 
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Nãi chuyÖn søc kháe 

-  Thu hót ngay sù chó ý cña mäi ng−êi 

-  Đ−a ra mét vµi ý chÝnh (kh«ng nªn qu¸ nhiÒu) sau ®ã 

nãi râ thªm những ý chÝnh ®ã b»ng giải thÝch, ®−a vÝ dô 

-  KÕt luËn râ rµng, ®−a ra hµnh ®éng cÇn thùc hiÖn. 

-  Nªn dïng c¸c ph−¬ng tiÖn hç trî khi nãi chuyÖn. 

T vÊn 
-  Lµ hình thøc TTGDSK trùc tiÕp cho c¸ nh©n. 
-  Khi cã nhu cÇu muèn tìm hiÓu s©u 
-  Khi cã YTNC cÇn phải lo¹i bá 
-  Trong qu¸ trình thay ®æi HVSK cã v−íng m¾c cÇn phải 

hái. 
TTGDSK t¹i trêng häc 
-  Lèi sèng lµnh m¹nh cÇn phải ®−îc thùc hiÖnh tõ nhá. 
-  GDSK phải ®i liÒn víi cải thiÖn m«i tr−êng trong tr−êng 

häc. 
-  Gi¸o viªn lµ ng−êi lµm c«ng t¸c TTGDSK tèt nhÊt. 
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TTGDSK t¹i c¬ së y tÕ 

-  GDSK t¹i c¬ së y tÕ cã hiÖu quả cao với mäi ngõêi rÊt 

quan t©m tíi vÊn ®Ò søc kháe. 

-  Mçi c¬ së y tÕ phải lµ mét Trung t©m TTGDSK  

-  C¸n bé y tÕ kh«ng chØ kh¸m bÖnh, kª ®¬n mµ phải 

TTGDSK cho mäi ng−êi. 

-  Nªn cã gãc TTGDSK t¹i c¬ së y tÕ. 

C©u l¹c bé søc kháe 

Kh¸i niÖm vÒ m«i tr−êng hç trî 

-  TTGDSK cung cÊp kiÕn thøc - th¸i ®é - thùc hµnh cho 

thay ®æi HVSK nh−ng ch−a bảo đảm ®Ó thay ®æi HVSK. 

-  Hµnh vi lèi sèng h×nh thµnh tõ nhá do vËy cµng khã thay 

®æi chØ b»ng TTGDSK. 

-  MTHT lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho thay ®æi HVSK, cã thÓ 

l«i cuèn thay ®æi HVSK ë ng−êi ch−a s½n sµng thay ®æi. 

-  X©y dùng MTHT lµ tr¸ch nhiÖm toµn x· héi nh−ng c¸n 

bé y tÕ phải cã hiÓu biÕt ®Ó t¸c ®éng t¹o ra MTHT. 

x©y dùng m«i trêng hç trî 
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X©y dùng m«i tr−êng vËt chÊt 

-  Lµ viÖc biÕn tµi nguyªn thµnh c¬ së h¹ tÇng, nguån lùc 

cho thay ®æi HVSK. 

-  Xãa ®ãi giảm nghÌo còng lµ x©y dùng m«i tr−êng vËt 

chÊt. 

-  C¸c ho¹t ®éng cô thÓ h¬n trong phßng chèng BKLN: 

T¹o nguån thùc phÈm hîp dinh d−ìng, x©y dùng s©n 

b·i tËp thÓ dôc. 

-  M«i tr−êng vËt chÊt cÇn phải: S½n cã, cã khả năng chi 

trả, phï hîp. 

x©y dùng m«i trêng hç trî 

Ph¸t triÓn dÞch vô y tÕ vµ x©y dùng m¹ng l−íi x·∙ héi 

Ph¸t triÓn dÞch vô y tÕ 

ü  Mµng l−íi dÞch vô y tÕ ph¸t ®−îc ph¸t triÓn réng kh¾p, 

dÔ tiÕp cËn, chÊt l−îng dÞch vô bảo đảm. 

ü  Bảo đảm cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c dÞch vô nh−: 

-  TTGDSK,  

-  Đ¸nh gi¸ YTNC,  

-  T− vÊn vµ hç trî thay ®æi hµnh vi,  

-  Ph¸t hiÖn bÖnh sím,  

-  ChÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ hiÖu quả,  

-  Quản lý sau ®iÒu trÞ. 

x©y dùng m«i trêng hç trî 
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Ph¸t triÓn dÞch vô y tÕ vµ x©y dùng m¹ng l−íi x·∙ héi 

X©y dùng m¹ng líi x· héi. 

-  C¸c tæ chøc x· héi vµ t−¬ng t¸c giữa c¸ nh©n cã vai trß 

quan träng trong thay ®æi HVSK. 

-  Lµ x©y dùng c¸c tæ chøc ®Ó thóc ®Èy thay ®æi HVSK: 

đoµn thÓ x· héi, hiÖp héi, c©u l¹c bé. 

-  Vai trß c¸n bé y tÕ: 

 Thµnh lËp vµ duy trì ®¬n vÞ ®iÒu trÞ THA t¹i ®Þa ph−¬ng. 

 Tæ chøc vµ duy trì ho¹t ®éng c¸c hiÖp héi, c©u l¹c bé t¹i 

®Þa ph−¬ng. 

x©y dùng m«i trêng hç trî 

X©y dùng vµ cñng cè chÝnh s¸ch hç trî 
-  ChÝnh s¸ch, quy ®Þnh c−ìng bøc ng−êi d©n phải thùc 

hiÖn tõ ®ã lµm cho hä thay ®æi HVSK. 
-  VÝ dô chÝnh s¸ch vÒ thuèc l¸: CÊm hót thuèc n¬i c«ng 

céng, thuÕ thuèc l¸. 
-  ChÝnh s¸ch chÞu t¸c ®éng tõ c¸c nhãm cã lîi Ých kh¸c 

nhau: Nhµ sản xuÊt, b¸o chÝ, ng−êi d©n, nhµ ho¹ch ®Þnh 
chÝnh s¸ch. 

-  C¸n bé y tÕ cÇn phải biÕt vËn ®éng- thuyÕt phôc c¸c nhµ 
l·nh ®¹o c¸c cÊp ®Ó ®−a ra chÝnh s¸ch, quy ®Þnh hç trî 
cho ch−¬ng trình môc tiªu quèc gia t¹i ®Þa ph−¬ng, vÝ dô: 
Kh«ng hót thuèc khi cã ®ình ®¸m 

x©y dùng m«i trêng hç trî 
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X©y dùng m«i tr−êng văn hãa - x·∙ héi 

-  Lµ phong tôc, tËp qu¸n, chuÈn mùc x· héi. 

-   M«i tr−êng văn hãa – x· héi thuËn lîi lµ søc m¹nh cña 

céng ®ång lµm ng−êi d©n thay ®æi HVSK mét c¸ch tù 

nguyÖn 

-  CÇn xãa bá phong tôc l¹c hËu: Uèng r−îu nhiÒu lµ tèt, 

chÊp nhËn say r−îu 

-  Ph¸t ®éng phong trµo thùc hiÖn lèi sèng lµnh m¹nh 

x©y dùng m«i trêng hç trî 

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE 
PHÒNG CHỐNG TĂNG HUYẾT ÁP 
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Mục tiêu và các hoạt động  
TT-GDSK của Ban Chủ nhiệm Dự án 

phòng chống THA các tỉnh/thành 
 

Đối với các tỉnh đã triển khai dự án từ 
2009 - 2010 

Ø In ấn tài liệu truyền thông:  
•    Mỗi tỉnh/thành phố in 10.000 tờ rơi; 5.000 tranh gấp 

phát cho các xã/phường triển khai khám sàng lọc để 
phát cho bệnh nhân và người dân. 

•    06 pano treo tại TTYT hoặc bệnh viện đa khoa tỉnh, 
quận/huyện. 

Ø Phát sóng TV Spot cảnh báo về THA tối thiểu 20 lượt 
trên đài truyền hình địa phương 
Ø Đăng bài tuyên truyền GDSK phòng chống THA tại báo 
tỉnh/thành phố :10 -15 bài 
Ø Phát thanh tại tất cả các xã trong tỉnh, mỗi xã 50 lượt 
phổ biến kiến thức về THA 
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Đối với các tỉnh bắt đầu triển khai dự án 
năm 2011  

Ø In ấn tài liệu truyền thông: Mỗi tỉnh/thành phố in 
10 Pano, được treo tại các quận/huyện (Trung tâm y 

tế quận/huyện). 

Ø Phát sóng TV Spot cảnh báo về THA tối thiểu 20 

lượt trên đài truyền hình địa phương. 

Ø Đăng bài tuyên truyền GDSK phòng chống Tăng 
huyết áp tại báo tỉnh/thành phố: 10 -15 bài. 

Ø Phát thanh tại tất cả các xã trong tỉnh, mỗi xã 50 

lượt phổ biến kiến thức về THA. 

PANO, TRANH GÊP, TRANH LËT !
Vµ Tê R¥I TRONG HO¹T ĐéNG !

TUY£N TRUYÒN GDSK 
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Pano 

-  Sè l−îng: 01 mÉu 

-  Hình thøc: kÝch th−íc 2.0 - 3.0 m 

-  Néi dung: Phßng chèng THA. 

-  Minh häa b»ng hình vÏ. 

-  Mét sè gîi ý vÒ chÊt liÖu: Cã thÓ in trªn vải b¹t hiflex. 

-  VÞ trÝ ®Æt /dùng pano: T¹i c¸c ®iÓm c«ng céng ®«ng ng−êi 

qua l¹i, tại c¸c bÖnh viÖn tØnh/thµnh phè, c¸c bÖnh viÖn vµ 

c¸c trung t©m y tÕ quËn/huyÖn, t¹i c¸c tr¹m y tÕ x·/ph−êng. 
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Pano đúng kích thước và được đặt tại vị trí đông người qua lại. 
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Mầu sắc không đảm bảo 

Pano không đúng kích thước 
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Pano không đúng kích thước 

¸p phÝch 

-  Sè l−îng: 01 mÉu. 

-  Hình thøc: KÝch th−íc: 90 x 60cm. Minh ho¹ b»ng 

®å ho¹ 3D. Áp phích phải đảm bảo đứng xa 3m 
đọc được chữ và đứng xa 6m phải nhìn rõ hình. 

-  Néi dung: Thùc hiÖn lèi sèng lµnh m¹nh ®Ó phßng 

Tăng huyÕt ¸p (dù kiÕn treo /d¸n t¹i c¸c c¬ së y tÕ 

vµ t¹i c¸c n¬i c«ng céng nh− héi tr−êng uû ban, 

c©u l¹c bé, nhµ v¨n ho¸, c¸c c¬ së y tÕ....). 
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Áp phích được dán tại trạm y tế xã, đảm bảo kích thước và mầu sắc 
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Áp phích được dán tại bệnh viện, đảm bảo kích thước và mầu sắc 
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Dán áp phích tại vị 
trí không chắc chắn 

Tê r¬i 

-  Sè l−îng: 01 mÉu 

-  Hình thøc: khæ A5, 2 mặt 

-  MÆt tr−íc: minh häa b»ng hình ảnh. 

-  MÆt sau: Néi dung tuyªn truyÒn GDSK 

-  Đèi t−îng sö dông: 

  Ng−êi d©n trong céng ®ång 

  Ph¸t t¹i c¸c buæi kh¸m sµng läc 
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TRANH GÊP 

-  Sè l−îng: 02 mÉu. 

-  Hình thøc: khæ A4 gÊp 3, minh häa b»ng hình 

chôp, hình ảnh ®å ho¹ 3D. 

-  Đèi t−îng sö dông: dµnh cho ng−êi dân ®· m¾c 

THA (tµi liÖu nµy sÏ ®−îc NVYT ph¸t cho ng−êi 

bÖnh THA khi hä ®Õn kh¸m vµ ®iÒu trÞ t¹i c¸c c¬ 

së y tÕ) 
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NỘI DUNG TRANH GÊP 

Néi dung tranh gÊp 1: 
•  ChÈn ®o¸n vµ ph©n ®é THA. 

•  Theo dâi THA t¹i nhµ. 
•  BiÕn chøng cña THA. 
•  ĐiÒu trÞ THA. 

•  C¸c yÕu tè nguy c¬ cña THA. 

Néi dung tranh gÊp 2: 
•  3 bước kiểm soát THA và các biến chứng. 
•  Theo dõi huyết áp tại nhà. 

Tranh gấp 1 (mặt ngoài) 
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Tranh gấp 1 (mặt trong) 

Tranh gấp 2 (mặt ngoài) 
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Tranh gấp 2 (mặt trong) 
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Tranh lËt 

-  Sè l−îng: 01 cuốn 

-  Hình thøc: Khæ A4, g¸y xo¾n, minh ho¹ b»ng hình chôp, ®å 

ho¹ 3D. 

-  Néi dung: 18 trang. 

    Hình ảnh minh họa + néi dung GDSK 

-  Đèi t−îng sö dông: nh©n viªn y tÕ tại c¸c buæi kh¸m sµng 

läc t¹i c¸c tr¹m y tÕ x·, tại các buổi sinh hoạt nhóm hay 

sinh hoạt câu lạc bộ phòng chống Tăng huyết áp. 

CÁCH SỬ DỤNG Tranh lËt 

ü  Tranh lật chỉ dùng trong khi truyền thông với cá nhân hoặc 
thảo luận nhóm nhỏ 

ü  Mỗi buổi nói chuyện chỉ nên giới thiệu 1 hoặc 2 nội dung 
ü  Khi tiến hành truyền thông, TTV để đối tượng xem tranh và 

nói về nội dung của bức tranh theo sự hiểu biết của họ. 
ü  Thảo luận với đối tượng về nội dung của tranh. Khuyến 

khích đối tượng tham gia thảo luận bằng cách đặt các câu 
hỏi mở. 

ü  TTV giải thích, tóm tắt lại nội dung tranh theo trình tự để 
đối tượng dễ nhớ, dễ hiểu. 

ü  Thảo luận và đi đến thống nhất những điều đối tượng cần 
làm 
  Tư thế sử dụng tranh lật: Người trình bày đặt tranh lật trên bàn. Phần tranh 

quay về phía đối tượng.  
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Cách sử dụng tranh lật 
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HƯỚNG DẪN  
 

Truyền thông - GDSK phòng chống  
tăng huyết áp trên báo, đài phát thanh và 
truyền hình địa phương. 
 

ĐÀI TRUYỀN HÌNH ĐỊA PHƯƠNG 

Phối hợp với Đài truyền hình địa phương 
phát sóng thông điệp cảnh báo (TV spot) về 
tăng huyết áp và các biến chứng: 

Ø  Tăng huyết áp là kẻ giết người thầm lặng. 

Ø  Hãy nhớ số đo huyết áp như chính số tuổi 
của mình. 

 

(Nội dung TV-Spot do Ban Điều hành phòng chống Tăng huyết áp 
Quốc gia cung cấp) 
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TRUYỀN THÔNG TRÊN BÁO VÀ  
CÁC ĐÀI PHÁT THANH XÃ/PHƯỜNG 

ü  Nội dung, thông tin các bài tuyên truyền, 
các thông điệp phòng chống tăng huyết áp 
phát trên đài phát thanh xã và báo chí tại 
địa phương gửi tới người dân trong cộng 
đồng cần phải đơn giản, chính xác và 
thống nhất.  

ü  Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào 1 
số chủ đề sau:  
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Đài phát thanh xã 

Loa phát thanh xã 


