
پروتکل اجرایی بسیج ملی کنترل فشار خون –فاز غربالگری

کلیه بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران ملزم به اجرای این آیین نامه با زمان بندی تعیین شده جهت 
اجرای فاز غربالگری فشار خون در بسیج ملی کنترل فشار خون می باشند :

راه اندازی یک یا چند ایستگاه غربالگری فشار خون جهت غربالگری مراجعین بیمارستان (اعم از بیماران  .١
سرپایی و همراهان و ...) بر حسب شرایط بیمارستان با رعایت نکات ذیل :

هر ایستگاه مطابق با دستورالعمل کشوری بر طبق فرمت پیوست تجهیز شود.( پیوست زیر مربوط به نسخه ٧.١  .١
دستورالعمل است)
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ساعت کار هر ایستگاه غربالگری فشارخون از ۸ صبح لغایت ٩ شب در دو شیفت کاری است. .۲
از ٨ صبح لغایت ١٤ : شیفت صبح 

از ١٤ لغایت ٢١: شیفت عصر 
هر شیفت کاری ایستگاه شامل دو نیروی زن و یک نیروی مرد می باشد. 

نیروی انسانی ایستگاه غربالگری فشارخون باید از نیروهای پیراپزشکی باشند و گواهی گذراندن دوره بسیج ملی  .٣
کنترل فشار خون را از مرکز بهداشت که مسئول آموزش و هماهنگی با آن بیمارستان است ، دریافت کرده باشند .
هر بیمارستان موظف است دو نفر از پرسنل آموزشی توانمندخود را (ترجیحا سوپروایزر آموزشی و  

فوکال پوینت اجرای برنامه ) جهت گذراندن دوره آموزشی در مرکز بهداشت شهرستان معرفی نماید
این دو نیروی آموزشی عضو هسته اصلی آموزش مرکز بهداشت مربوطه خواهند بود و موظف هستند  
تمام نیروهای منتخب خود در ایستگاه را آموزش داده و به مرکز بهداشت اعالم نمایند و مرکز بهداشت 

برای ایشان گواهی صادر نماید.

پرسنل هر ایستگاه موظفند فشار خون کلیه افراد باالی ٣٠ سال مراجعه کننده به ایستگاه( در مورد بیماران کلیوی  .٤
و خانم های باردار الزام باالی ٣٠ سال وجود ندارد )را براساس آموزش های داده شده گرفته و در سامانه کشوری 

بسیج ملی کنترل فشار خون، ثبت نمایند.
پذیرش افراد در ایستگاه ها و ثبت نام از طریق وب سایتsalamat.gov.ir (بر اساس ثبت کد ایستگاه ) 

پرسشگری (مشخصات فردی و تاریخچه بیماری توسط سایرکارکنان بهداشتی درمانی و داوطلبین همکار) بر  
اساس سواالت سامانه

معاینه بالینی (اندازه گیری فشارخون توسط سایرکارکنان بهداشتی درمانی و داوطلبین همکار) 
تحویل مواد آموزشی متناسب به افراد سالم، مشکوک به فشارخون باال و بیماران مبتال به فشار خون باال توسط  

سایرکارکنان بهداشتی درمانی و داوطلبین همکار)
ارسال پیام های کوتاه اطالعرسانی و اعالم نتیجه بررسی فشارخون به افرادی که نیاز به پیگیری و بررسی بیشتر  

دارند.

عالوه بر نیروهای ثابت در ایستگاه غربالگری فشارخون بیمارستان ، کلیه پرستاران بخش ها موظف به اخذ گواهی  .۵
نامهی آموزشی فشارخون و ثبت فشارخون بیماران بستری در سامانه کشوری ثبت فشارخون می باشند.

فشارخون تمام بیماران بستری باالی ٣٠ سال ( بارداران و بیماران کلیوی در هر محدوده سنی) از تاریخ ٩٨/٣/١٧  
، برای یک بار ، طبق آموزش های داده شده گرفته شده و در سامانه ثبت شود .

منظور از بیماران کلیوی کلیه افراد ١٨ ساله و باالتری است که بنا به تشخیص پزشک مبتال به نارسائی کلیه  
شناخته شده اند.

منظور از خانم های باردار کلیه خانم های باردار ١٨ ساله و باالتر در هر زمان از دوران بارداری است. 
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چنانچه امکان دسترسی پرستاران بخش به سامانه وجود ندارد ، ثبت در فرم کاغذی انجام گرفته و توسط نیروهای  
ثابت ایستگاه با نام کاربری گیرنده فشارخون در سامانه ثبت شود.

چنانچه از میان مراجعینی که فشار خون شان کنترل شده ، فردی دارای فشار خون باال بود ، باید کارت ثبت  .۶
فشارخون تکمیل شود . پروتکل نحوه و محل ارجاع  طی مکاتبات آتی اعالم خواهد شد.

ادامه پیگیری و مراقبت بیماران مبتال به فشارخون باال در شبکه های بهداشتی درمانی در قالب برنامه  
خطرسنجی قلبی عروقی(برنامه ایراپن) انجام خواهد گرفت.
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برنامه عملیاتی بیمارستان های تحت پوشش : 

مالحظات مسوول اجرا مهلت اجرا شرح فعالیت
فوکال پوینت اجرایی به عنوان مسوول اجرای برنامه 
در بیمارستان با معاونت درمان و بهداشت همکاری 
نموده و به عنوان نماینده بیمارستان ، در جلسات 

مربوطه شرکت می نماید

ریاست محترم بیمارستان ٩٨/٢/٣١ معرفی یک نفر کارشناس یا پزشک به عنوان فوکال پوینت اجرایی

دو نفر نیروی معرفی شده عضو هسته آموزشی مرکز 
بهداشت خواهند شد

ریاست محترم بیمارستان ٩٨/٣/٣
معرفی دو نفر از پرسنل توانمند در آموزش (ترجیحا فوکال پوینت اجرایی  
به همراه سوپروایزر آموزشی بیمارستان) جهت عضویت در هسته آموزشی 

بسیج ملی کنترل فشارخون

ریاست محترم مرکز بهداشت ٩٨/٣/٥
آموزش دو نفر عضو هسته آموزشی بیمارستان و ابالغ عضویت در هسته 

آموزشی مرکز بهداشت
معرفی با نامه کتبی و ثبت در پوتال دانشگاه فوکال پوینت اجرایی بیمارستان ٩٨/٣/٥ تعیین  تعداد ایستگاه های غربالگری فشارخون در بیمارستان

معرفی با نامه کتبی و ثبت در پوتال دانشگاه فوکال پوینت اجرایی بیمارستان ٩٨/٣/٥
اعالم اسامی پرسنل ایستگاه  غربالگری فشارخون به مرکز بهداشت 

شهرستان

معرفی با نامه کتبی و ثبت در پوتال دانشگاه فوکال پوینت اجرایی بیمارستان ٩٨/٣/٥
معرفی تمامی کادر پرستاری منتهب در بخش ها جهت شرکت در برنامه 

غربالگری فشارخون

صدور گواهی و کارت شناسایی پرسشگران
فوکال پوینت اجرایی بیمارستان 

با همکاری مرکز بهداشت شهرستان
٩٨/٣/١٠

آموزش تمامی افراد معرفی شده بر طبق دستورالعمل آموزشی و صدور 
گواهینامه آموزشی

مرکز بهداشت شهرستان ١٠ لغایت ١٧ /٩٨/٣ بازدید از ایستگاه های تجهیز شده و آموزش های بیمارستان 
فوکال پوینت اجرایی برنامه در 

بیمارستان های 
٩٨/٣/١٠

تعیین و معرفی یک نفر متخصص داخلی یا فوق نفرولوژی ،قلب و عروق و 
یا غدد به عنوان فوکال پوینت علمی برنامه فشارخون
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راهنمای پرسشگری 
 در روز ١٣٩٨/٣/١٧ پرسشگران در محلهای تعیین شده قبل از ساعت شروع با کارت شناسایی و با پوشیدن کاور حضور خواهند یافت و از زمان 

مراجعه مردم کار آغاز میشود. گروه هدف از طریق اطالع رسانی به مراکز و ایستگاه ها مراجعه خواهند کرد. این گروه شامل تمام افراد ٣٠ سال 

و باالتر، بیماران کلیوی و زنان باردار در همه گروه های سنی هستند.

در ابتدا پرسشگر باید خود را معرفی کند و اهداف این بررسی را به زبان ساده برای فرد واجد شرایط حاضر در مرکز توضیح دهد و سپس در مورد 

این که آیا فرد در گروه سنی ٣٠ سال و باالتر(متولدین ١٣٦٨و قبل از آن) قرار دارد یا مبتال به بیماری کلیوی است یا در صورت زن بودن آیا 

باردار است(١٨ سال و باالتر)، سوال کند و در صورتی که فرد در گروه سنی مورد نظر است یا سابقه بیماری کلیوی دارد یا زن باردار است، قبل 

از مصاحبه، محرمانه بودن اطالعات را یاد آوری کند و رضایت افراد را برای شرکت در "پرسشگری و اندازه گیری جسمی" به طور شفاهی اخذ 

کند(با بیان عبارتی مشابه اینکه اجازه میدهید چند سوال از شما بپرسم و فشارخون تان را اندازهگیری کنم؟)

در ضمن هیچگونه وعدهای به جز آگاه نمودن فرد از نتایج سنجشهای جسمی به او داده نشود. در صورت همکاری و مشارکت افراد مصاحبه 

شونده، از آنها تشکر و قدردانی شود و در صورت لزوم قرار مالقاتهای بعدی برای بررسیهای تکمیلی گذاشته شود. دقت بفرمایید که نحوه 

برخورد همکاران عزیز با مردم دیدگاه آنها را نسبت به نظام سالمت ترسیم میکند، لذا یکی از مهمترین راههای جلب اعتماد مردم برقراری 

ارتباط توام با احترام به آنهاست. مصاحبه با خانم ها توسط پرسشگران زن و مصاحبه با آقایان توسط پرسشگران مرد انجام شود.

به افراد مصاحبه شونده مجدداً تاکید شود که اطالعات آنها محرمانه خواهد بود. از همکاری و مشارکت افراد مصاحبه شونده تشکر و قدردانی 

شود.

از آنجا که وسیله ارتباط با مراجعه کنندگان شماره تلفن همراهی است که معرفی می کنند باید به ایشان یادآور شد که پیام های آموزشی به 

این شماره تلفن ارسال خواهد شد.

الزم است در مورد وجود سایر افراد ٣٠ سال و باالتر در خانواده سوال گردد و اگر افرادی در گروه سنی فوق و یا مبتال به بیماری کلیوی و یا زن 

باردار در خانواده وجود داشته باشند، برای بررسی دعوت شوند. 

نکات مهم:
اندازه گیری فشارخون در خانمهای باردار و بیماران کلیوی نیز در این بررسی انجام میشود. کلیه خانم های باردار و بیماران کلیوی در هر  -١

گروه سنی تحت پوشش این برنامه قرار خواهند گرفت، اما هر دو گروه الزم است جهت ارزیابی فشارخون به پایگاه سالمت یا مرکز خدمات 

جامع سالمت راهنمائی شوند.

درصورت مراجعه و درخواست اندازه گیری فشارخون فردی که کمتر از ٣٠ سال سن دارد، باید فشارخون اندازه گیری و ثبت گردد. امکان  -٢

ثبت میزان فشارخون افراد باالی ١٨ سال در سامانه وجود دارد. اما به یاد داشته باشید به عنوان عملکرد پرسشگران محسوب نمی گردد. 

در ابتدا از فرد بخواهید بر روی صندلی آرام بنشیند و شرایط آمادگی برای اندازه گیری فشارخون همچون عدم استعمال دخانیات یا نوشیدن  -٣

چای/قهوه و....را سئوال کنید.

سواالت را به ترتیبی که در سامانه مشاهده میشود از وی بپرسید و فشارخون فرد را (طبق راهنمای پیوست) اندازه گیری و ثبت کنید. -٤

به هیچ وجه اعداد حاصل از اندازه گیری را گرد نکنید. دقیقاً اعدادی که در نمایشگر دستگاه فشارسنج دیده می شود را به صورت ٣ رقمی  -٥

ثبت نمائید.

در کارت های کوچکی که برای ارائه به افراد تهیه شده میانگین فشارخون را دقیقا بصورت ٣ رقمی یادداشت نمائید. برحسب نتیجه ارزیابی  -٦
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روی کارت نوع ارجاع را تیک بزنید و کارت را به فرد بدهید. 

روزانه دستگاه های فشارسنج و گوشی باید از نظر سالمت بررسی گردند. در ایستگاه ها فشارسنج های دیجیتال، نیاز به استفاده از گوشی را  -٧

مرتفع می سازند اما بررسی سالمت آن ها و تست باتری و استفاده از آداپتور ضروری است.

در خانم های باردار اندازه گیری فشارخون در وضعیت نشسته یا درازکشیده به پهلوی چپ انجام می شود. -٨

اقدامات در زنان باردار و افراد معمولی مشابه است. یعنی در صورتی که میانگین فشارخون ١٤٠/٩٠ میلی متر جیوه و بیشتر باشد ، باید به  -٩

پزشک ارجاع شوند.

الزم است به افرادی که مایل به مراجعه به پزشک خارج از مرکز خدمات جامع سالمت هستند توصیه شود  که نتیجه بیماریایی خود را  به  -١٠

مرکز خدمات جامع سالمت نزدیک محل زندگی خود که تحت پوشش آن هستند، اطالع دهند.

١١- در اطالع رسانی قبل از مراجعه به مراکز ارزیابی می توان از روش های اطالع رسانی مانند ارسال پیامک، تیزر، نصب پالکارد،... برای آگاهی 

گروه های هدف استفاده کرد. در این پیام ها شرایط قبل از اندازه گیری فشارخون، پوشیدن لباس هایی که دارای آستین گشاد باشند و 

همراه داشتن کارت ملی باید اطالع رسانی گردد. 

اندازه گیری فشارخون

 در ابتدا باید مطمئن شد ابزارهای اندازه گیری درست کار میکنند و میتوان به خوبی از آنها استفاده کرد. سپس اندازهگیری انجام میشود و 
نتایج آن در محلهای مربوط به سواالت، در پرسشنامه تکمیل میشود. سعی شود تا اندازهگیری به دقت انجام و ثبت گردد. 

نحوه اندازه گیری  فشارخون
برای آشنایی با روش اندازهگیری فشارخون به راهنمای اندازه گیری فشارخون مراجعه شود.

١-پرسش در مورد رعایت شرایط قبل از اندازه گیری فشارخون
٢- از فرد معاینه شونده خواسته شود ٥ دقیقه آرام بنشیند. (در طی این زمان می توان سواالت پرسشنامه را تکمیل کرد) 

٣-اندازه گیری فشارخون نوبت اول 
٤-اندازه گیری فشارخون نوبت دوم (در صورتی که در نوبت اول فشارخون سیستول ١٤٠ میلی متر جیوه و بیشتر و یا فشارخون دیاستول ٩٠ 

میلی متر جیوه و بیشتر باشد)
٥-محاسبه میانگین فشارخون (توسط نرم افزار محاسبه می شود و طبق آن راهنمایی انجام می گردد)

اقدامات بعد از اندازه گیری فشارخون و ثبت خدمت
بعد از اندازه گیری فشارخون و ثبت خدمت، بر حسب نتایج یکی از حالت های زیر توسط سامانه پیشنهاد میشود: 

الف-اگر فشارخون نوبت اول کمتر از ١٤٠/٩٠میلی متر جیوه باشد، در این وضعیت دو حالت مفروض است:
١-اگر فرد مبتال به بیماری فشارخون باال باشد، چون فشارخون بیمار کنترل شده است، نیاز به ارجاع بیمار نیست ولی به عنوان یک بیمار مبتال 
به فشارخون باال (و هم چنین فرد در معرض خطر بیماری قلبی عروقی) باید در مورد اهمیت پای بندی به درمان و رعایت شیوه زندگی سالم به 

وی آموزش داده شود.  
٢-اگر فرد مبتال به بیماری فشارخون باال نباشد، به عنوان یک فرد سالم از نظر بیماری فشارخون باال باید در مورد اهمیت حفظ شیوه زندگی 

سالم یا اصالح شیوه زندگی نامناسب به وی آموزش داده شود.

١-٢-اگر فشارخون کمتر از ١٢٠/٨٠ میلی متر جیوه باشد به وی توصیه شود، هر سال یک بار برای اندازه گیری فشارخون به پزشک 
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مراجعه کند. 

٢-٢-اگر فشارخون بین ١٢٠/٨٠ میلی متر جیوه و ١٣٩/٨٩ میلی متر جیوه باشد یعنی در مرحله پیش فشارخون باال قرار داد، به وی 
توصیه شود در هر مراجعه به پزشک، درخواست کند فشارخون وی اندازه گیری شود یا حداکثر ساالنه به پزشک مراجعه کند. افرادی 
که در وضعیت پیش فشارخون باال هستند مستعد ابتال به پرفشاری خون هستند و لذا اصالح شیوه زندگی شامل افزایش تحرک بدنی 

و رعایت تغذیه سالم بعالوه اجتناب از دخانیات و الکل را به آنها توصیه نمائید

٣-به افرادی که فشارخون نوبت اول یا میانگین دو نوبت اول و دوم آنها کمتر از ١٤٠/٩٠ میلی متر جیوه است، عالوه بر آموزش اصالح شیوه 
زندگی، برگههای آموزشی مخصوص این گروه ها تحویل داده شود.

ب-اگر میانگین فشارخون ١٤٠/٩٠میلی متر جیوه و بیشتر باشد، در این وضعیت دو حالت مفروض است:
یا فرد مشکوک به ابتالء به بیماری فشارخون باالست یا از قبل مبتال به بیماری فشارخون باال تشخیص داده شده است.

در این وضعیت اگر فرد از قبل مبتال به فشارخون باال نباشد:
١-در صورتی که فشارخون ١٤٠/٩٠ میلی مترجیوه تا ١٧٩/١٠٩ میلی متر جیوه باشد، برای بررسی  بیشتر و تعیین ابتالء به بیماری فشارخون 

باال، توصیه کنید، حتما" طی هفت روز آینده به پزشک نزدیکترین مرکز خدمات جامع سالمت محل زندگی خود مراجعه کند. 
٢-اگر فشارخون سیستول١٨٠ میلی متر جیوه و بیشتر و یا فشارخون دیاستول١١٠میلی متر جیوه و بیشتر باشد، توصیه کنید حتما" طی همان 

روز به نزدیکترین پزشک، مرکز خدمات جامع سالمت، درمانگاه یا بیمارستان  مراجعه کند..
٣- اگر  فشارخون سیستول٢٢٠ میلی متر جیوه و بیشتر و یا فشارخون دیاستول١٣٠میلی متر جیوه و بیشتر باشد، با اورژانس تماس بگیرید.

٤-به این افراد، عالوه بر آموزش اصالح شیوه زندگی، برگه های آموزشی مخصوص افراد مشکوک به بیماری فشارخون باال، یا بیمار مبتال به 
فشارخون باال تحویل داده شود.

اگر فرد بیمار قبلی باشد:
١-در صورتی که فشارخون ١٤٠/٩٠ میلی مترجیوه تا ١٧٩/١٠٩ میلی متر جیوه باشد، به فرد توصیه شود داروهای خود را بطور منظم مصرف 

کند و توصیه کنید حتما" طی هفت روز آینده به پزشک نزدیکترین مرکز خدمات جامع سالمت محل زندگی خود مراجعه کند.
 ٢-اگر فشارخون سیستول ١٨٠ میلی متر جیوه و بیشتر و یا فشارخون دیاستول ١١٠ میلی متر جیوه و بیشتر باشد، توصیه شود تا هرچه سریع 

تر طی همان روز به نزدیکترین پزشک، مرکز خدمات جامع سالمت، درمانگاه یا بیمارستان مراجعه کند.
٣- اگر  فشارخون سیستول٢٢٠ میلی متر جیوه و بیشتر و یا فشارخون دیاستول١٣٠میلی متر جیوه و بیشتر باشد، با اورژانس تماس بگیرید.

٤- به بیماران مبتال به فشارخون باال، عالوه بر آموزش اصالح شیوه زندگی، برگه های آموزشی مخصوص بیماران تحویل داده شود.

جدول ١:طبقه بندی فشارخون در افراد بزرگسال
(mmHg)دیاستول (mmHg)سیستول  

کمتر از ٦٠ و کمتر از٠ ٩    فشارخون پایین
کمتر از ٨٠ (٧٩-٦٠) یا کمتر از ١٢٠ (١١٩-٩٠)    فشار خون طبیعی یا مطلوب

٨٩-٨٠ یا   ١٣٩-١٢٠ پیش فشار خون باال
٩٩-٩٠ یا    ١٥٩-١٤٠ فشار خون باال مرحله ١

١٠٠ یا بیشتر یا ١٦٠ یا بیشتر   فشار خون باال مرحله ۲
کمتر از ٩٠ و ١٤٠ یا بیشتر فشارخون سیستولی ایزوله(تنها)
٩٠ یا بیشتر و کمتر از ١٤٠ فشارخون دیاستولی ایزوله( تنها)
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جدول ۲:اقدامات و پیگیری بر حسب طبقه بندی فشارخون در افراد بزرگسال
اقدام

اندازه گیری مجدد هر  سال یک بار در افراد باالی ٤٠ سال فشار خون طبیعی یا مطلوب
اندازه گیری مجدد ١سال بعد پیش فشار خون باال

فشار خون باال مرحله ١* -تایید فشارخون باال طی هفت روز آینده
-ارجاع به پزشک طی ٢٤ ساعت آینده

-در صورتی که فشارخون ١٨٠/١١٠ میلی متر جیوه باشد، اقدام اورژانسی انجام می 
شود.

فشار خون باال مرحله ۲




