
١ 
 

 

 
 

  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی                                            

  

  خون بسیج ملی کنترل فشار

  1398سال 
  

  

  معاونت بهداشت 

  دفتر مدیریت بیماري هاي غیرواگیر 

  )7,1 پیش نویس (نسخه

  1398اردیبهشت  27

  



٢ 
 

 

 فهرست مطالب

  ٥  ...........................................................................................................  برنامه همکاران و مجریان

  ٦  ............................................................................................................................  تهیکم و شورا

  ٦  ....................................................................................................................  يراهبر يشورا -1

  ٦  ......................................................................................................................  ییاجرا تهیکم-2

  ٦  ...........................................................................................................  ییاجرا تهیکم رخانهیدب-3

  ٦  ..............................................................................................................................  ها کارگروه

  ٦  ................................................................................................  یرسان اطالع و ارتباطات کارگروه-1

  ٧  ....................................................................................................................  درمان گروه کار-2

  ٨  ...................................................................................................................  آموزش کارگروه-3

  ٩  ................ ................................................................................................  یبانیپشت گروه کار-4

  ٩  ................................................................................................  یاجتماع يها مشارکت گروه کار-5

  ١٠  ...............................................................................................  يماریب ثبت و ییشناسا گروه کار-6

  ١١  ......................................................................................................  یابیارزش و شیپا گروه کار-7

  ١٢  .......................................................................................................................  يکشور ساختار

  ١٢  ......................................................................................................  يکشور ییاجرا تهیکم فیوظا-1

  ١٣  .............................................................................................يکشور ییاجرا تهیکم رخانهیدب فیوظا-2

  ١٤  ...............................................  یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشکده /یدانشگاه ساختار

  ١٤  .....................................................................................................  استانی/دانشگاهی ییاجرا ستاد -1

  ١٥  ..............................................................................  دانشکده/دانشگاه سطح در برنامه ییاجرا ستاد فیوظا-2

  ١٥  .............................................................................................  دانشکده/دانشگاه ییاجرا ستاد رخانهیدب-3

  ١٦  ...........................................................................  یپزشک علوم دانشکده/دانشگاه ستاد ناظر وظایف حدود -4

  ١٧  .......................................................................................................  یشهرستان ناظر وظایف حدود-5

  ١٧  ..........................................................................................................  هدف جمعیت تعیین-

  ١٧  .........................................................................................................  کلیدي افراد شناسایی-

  ١٧  ...............................................................................................  ازین مورد يهامیت تعداد نییتع-

  ١٧  .............................................................................میت هر يبرا یبررس مورد جمعیت تعداد نییتع-

  ١٨  ...................................................................................................  پرسشگران تکمیلی آموزش-



٣ 
 

 

  ١٨  ......................................................................................................  مکان و زاتیتجه یبررس-

  ١٨  .....................................................................................................  پرسشگران کارایی ارزیابی-

  ١٨  ....................................................................................................................  بازخورد ارائه-

  ١٨  ..................................................................................  فشارخون کنترل ملی بسیج  اجرایی مراحل

  ٢٠  ......................................................................................  فشارخون کنترل یمل جیبس ياجرا روش

  ٢٠  .............................................................................................................................  مقدمه-1

  ٢٠  .....................................................................................................................  برنامه عنوان-2

  ٢٠  ...................................................................................................................  برنامه اهداف -3

  ٢٠  ................. ................................................................................................  یکل اهداف 1-3

  ٢٠  .........................................................................................................  یاختصاص اهداف -2-3

  ٢١  ......................................................................................................................  هدف گروه -4

  ٢١  ...................................................................................................  هدف يها گروه فیتعر-1-4

  ٢٢  ........................................................................................................................اجرا زمان-5

  ٢٢  ...................................................................................................  اطالعات  آوري جمع نظام -6

  ٢٢  .........................................................................................................  یابیارزش يها شاخص-7

  ٢٣  ......................................................................................................................  اجراء نحوه-8

  ٢٣  .....................................................................................................  يحضور ياجرا روش-1-8

  ٢٥  .....................................................................  )تیسا در يخوداظهار( يرحضوریغ ياجرا روش-2-8

  ٢٦  ..............................................................................  فشارخون کنترل یمل جیبس اطالعات داشبود-10

  ٢٧  ................. ................................................................مراقبت و یابیارز برنامه ياجرا يهامکان-11

  ٢٧  ................ ................................................................................................  شهرها در-1-11

  ٢٨  ...............................................................................................................  روستاها در-2-11

  ٢٨  ...............................................................................................................  یطیمح انیمجر-12

  ٢٩  ..................................................................  فشارخون یمل بسیج در پرسشگران ییاجرا دستورالعمل

  ٢٩  .............................................................................................................................  روستاها در

  ٢٩  ...............................................................................................................................  شهرها در

  ٢٩  ....................................................................................  یدرمان یبهداشت يها شبکه در یابیارز-1



٤ 
 

 

  ٢٩  .............................................  ها مطب و ها مارستانیب و ها درمانگاه مانند شده نییتع مراکز در یابیارز-2

  ٢٩  .............................................  مراکز و ها سازمان پوشش تحت يها درمانگاه و ها مارستانیب در یابیارز-3

  ٣٠  ................. ................................................................  اریس/ثابت موقت يها ستگاهیا در یابیارز -4

  ٣٠  ...................................................................................................  کار يها محل در یابیارز -5

  ٣٠  ...........................................................................یخصوص و یدولت ادارات يها محل در یابیارز -6

  ٣١  .....................................................................................................................  يپرسشگر يراهنما

  ٣٢  ..................................................................................................................فشارخون گیري اندازه

  ٣٣  ...................................................................................خدمت ثبت و فشارخون يریگ اندازه از بعد اقدامات

  ٣٣  ................. ................................................................................................پزشک به ارجاع طیشرا

  ٣٧  ..........................................................................  فشارخون گیري اندازه تجهیزات) کردن تنظیم(کالیبراسیون

  ٣٨  ...........................................................................  فشارخون یمل جیبس در استفاده يبرا مناسب يها دستگاه

  ٤٣  .....................................................................................................ها ستگاهیا تعداد:  کی وستیپ

  ٤٥  .......................... ................................................................  نیمراجع ثبت یخط ستیل: دو پبوست

  ٤٦  .............................................  1398- فشارخون کنترل یمل جیبس "فشارخون ثبت یخط ستیل" لیتکم دستورالعمل

  ٤٩  ..........................................................................................................  پزشک به مراجعین ارجاع فرم

  ٥٠  ........  پرسشگران یاسام و  ها نهاد ریسا يها گاهیپا و مراکز ها، ستگاهیا مشخصات ثبت يراهنما: سه وستیپ

  ٥٨  .............................................................  فشارخون سنجش يها ستگاهیا يها استاندارد: چهار وستیپ

  ٦١  ...................................................  باال فشارخون کنترل یمل جیبس ياجرا يزمانبند جدول: پنج وستیپ

  ٦٢  ................. ................................  آموزش یگواه-یشناسائ کارت-نیمراجع کارت نمونه: شش وستیپ

  ٦٢  ................. ................................................................................................  :فشارخون کارت نمونه

  ٦٣  ..................................................................................................................  :یشناسائ کارت نمونه

  ٦٥  ...................................................................................................................  :آموزش یگواه نمونه

  ٦٦  ..........................................................................  یآموزش مطالب و ها امیپ يها نمونه: هفت وستیپ

  ٧٠  ........................................................  تیوبسا و بیس سامانه در فشارخون یابیارز روند: هشت وستیپ

 

  

  

  



٥ 
 

 

  واحد هدایت کننده 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-

  مجریان و همکاران برنامه

  معاونت بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی-

  معاونت درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی-

  معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی-

  امور مجلس وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکیمعاونت حقوقی و -

  معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی-
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  اداره کل سازمان هاي مردم نهاد و خیرین سالمت-

  اداره کل همکاري هاي بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-

  ات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمرکز مدیریت آمار و فناوري اطالع-

  ي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیهادانشگاه-

  سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور-
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  سازمان هالل احمر-

 سازمان تامین اجتماعی-

  کمیته امداد امام خمینی (ره)-

  تهیکمشورا و 

  شوراي راهبري -1

  اعضاء:ترکیب 

   محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ری: وزسیرئ

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت محترم : معاونریدب

  محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  معاونین يشورا مشاور محترم عالی مقام محترم وزارت و اعضا:

  کمیته اجرایی-2

  ترکیب اعضاء:

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت محترم : معاونسیرئ

   ریرواگیغمحترم بیماري هاي کل  ری: مدریدب

وزارت  نیمعاون يشورامحترم  ندگانی، نماوزارت بهداشت معاونت بهداشتمحترم  رانیمد ياعضا: شورا

  بهداشت

  دبیرخانه کمیته اجرایی-3

معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش  ریرواگیغمحترم دفتر مدیریت بیماري هاي کل  ری: مدسیرئ

  پزشکی

وزارت  معاونت بهداشتمعاونین، روساي گروه ها و کارشناسان دفتر مدیریت بیماري هاي غیرواگیر اعضا: 

  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  

  کارگروه ها

  و اطالع رسانیکارگروه ارتباطات -1

  بهداشت رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت رئیس:

  اعضاء:

  نماینده مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت-

  بهداشت وزارت بهداشت معاونت یعموم روابطمدیر -

  نماینده سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی-
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 معاونت آموزشی وزارت بهداشت ندهینما-

 امور مجلس وزارت بهداشت نماینده معاونت حقوقی و-

 نماینده معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت-

ــالمت خانواده، جمعیت و مدارس، نماینده            تی ریمد  مرکز هند ینما - ــبکه، نماینده دفتر سـ  تی ریمد  دفتر شـ

  و نماینده دفتر بهبود تغذیه حوزه معاونت بهداشت رغیر واگی يها يماریب

  ارتباطات و اطالع رسانی: هشرح وظایف کار گرو 

 رسانی اطالع پایگاه و خبرگزاري ها ، ها رسانه ا،صدا و سیم طریق از فعالیتها رسانی اطالع-

شار خو   " يها برنامه اعالم جهت یهماهنگ- سیج ملی کنترل ف سیم  صدا  از "نب سط  او  تعیین  يسخنگو  تو

  شده

   اجراي برنامه طول در هو مصاحب یمطبوعات زگردیم لیتشک-

   جراید در روزشمار عناوین ، بیانیه درج -

صاص  جهت هماهنگی- ضوع  اخت ستاد برگزاري نماز عید فطر  جمعه نماز هاي خطبه مو سیج   " موضوع  با و  ب

 )تهیکم مصوب موضوع(" نملی کنترل فشار خو

شار خو         - سیج ملی کنترل ف سانی ب سالمی جهت اطالع ر سازمان تبلیغات ا ساجد و   نهماهنگی با  باال در م

 حسینیه ها در ماه مبارك رمضان

و اطالع  نهماهنگی با ستاد اجرایی مراسم ارتحال امام (ره) جهت اجراي برنامه بسیج ملی کنترل فشار خو    -

 رسانی در این خصوص

  سراسري و استانی يمایس رباال د نبسیج ملی کنترل فشار خو شاخص يها برنامه پخش یهماهنگ-

 )ي و فضاي مجازيشهردار توسط يشهر غاتیتبل نمایشگر هاي از پخش جهت( زریت هیته-

 همکاري و هماهنگی با کارگروه آموزش جهت طراحی بسیج اطالع رسانی و تهیه و تدوین محتواي آموزش  -

ساس محتواي           - شی) و چاپ آنها بر ا سایر مواد آموز شور و  ستر، بنر ، برو شی مورد نیاز (پو طراحی مواد آموز

 آموزش هده توسط کار گروتهیه ش

نامه کار گرو           - یاز براي اجراي بر یاتی و بودجه مورد ن مه عمل نا ته اجرائی    هتهیه بر ــویب در کمی تهیه  -و تصـ

  به کمیته اجرایی هگزارش عملکرد کار گروه و ارائ

  کار گروه درمان-2

   بهداشت وزارتمعاونت درمان رئیس: 

  اعضاء:

  بهداشت وزارتمعاونت درمان نماینده -

   بهداشت وزارت يمعاونت پرستارنماینده -
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  نماینده دفتر مامایی وزارت بهداشت-

  سازمان غذا و دارو نماینده -

  نماینده سازمان اورژانس کشور-

  نماینده معاونت حقوقی و امور محلس دزارت بهداشت-

  دبیرخانه شوراي عالی بیمه سالمت-

 تیریمد ، جمعیت و مدارس و مرکزفتر سالمت خانواده، د ریرواگیغگان دفتر مدیریت بیماري هاي ندینما-

  بهداشت حوزه معاونت بهداشت وزارت شبکه

  شرح وظایف کار گروه درمان 

  و بخش دولتی و خصوصی 2تهیه راهنماي درمان موارد ارجاع به سطح  -

  درمانگاههاي عمومی و دولتی ساماندهی گروههاي شناسایی در بیمارستان ها و -

  گروههاي مراقبت و درمان در مراکز درمانی دولتی و خصوصیساماندهی  -

  2تهیه راهنماي همکاري بخش هاي خصوصی در سطح  -

  تهیه فراخوان براي جلب همکاري پزشکان متخصص در بخش دولتی و خصوصی -

  تهیه برنامه عملیاتی و بودجه مورد نیاز براي اجراي برنامه کار گروه و تصویب در کمیته اجرائی -

  تهیه گزارش عملکرد کار گروه و ارائه به کمیته اجرایی -

  

  کارگروه آموزش-3

   بهداشت وزارت یمعاونت آموزش رئیس:

  اعضاء:

  نماینده معاونت آموزشی وزارت بهداشت-

 نماینده مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت-

 نماینده معاونت آموزشی وزارت بهداشت-

 و دانشجویی وزارت بهداشت نماینده معاونت فرهنگی-

 وزارت بهداشت يپرستار معاونتنماینده -

ــالمت،  ارتقاء  و آموزش دفتر ر،غیر واگی يها  يمار یب تی ریمد  دفتر ندگان  ینما -   جامعه،   هی تغذ  بهبود دفتر سـ

 مرکز و شبکه تیریمد مرکز اد،یاعت و یاجتماع ،یروان سالمت دفتر مدارس، و تیجمع خانواده،، سالمت دفتر

  حوزه معاونت بهداشت کار و طیمح سالمت

  آموزش هشرح وظایف کار گرو 
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سالم و بیماران مبتال   - شی براي افراد  شار خو  تهیه محتواهاي آموز شار خو  نبه ف   نو خانواده افراد مبتال به ف

  باال

  هماهنگی با واحدهاي آموزشی سازمانها -

  ارتباطات جهت تهیه و تدوین محتواهاي آموزشی ههماهنگی با کار گرو -

 تهیه برنامه عملیاتی و بودجه مورد نیاز براي اجراي برنامه کارگروه و تصویب در کمیته اجرائی  -

 به کمیته اجرایی هتهیه گزارش عملکرد کار گروه و ارائ

  پشتیبانی کار گروه -4

  بهداشت وزارت منابع و تیریمد توسعه معاونترئیس: 

  :اعضاء

  بهداشت وزارت منابع و تیریمد توسعه معاونتنماینده -

  بهداشت وزارت درمان معاونت ندهینما-

  دارو و غذا سازمان ندهینما-

   بهداشت معاونت یاجرائ معاون-

  بهداشت معاونت حوزه رغیر واگی يهایماریب تیریمد دفتر شبکه، تیریمد مرکز ندگانینما-

  یبانیپشت گروه کار فیوظا رحش

  برنامه ياجرا يبرا الزم يها نهیهز  یمال نیتام  و برآورد-

  )ازین مورد موارد ریسا و فشارسنج دستگاه( ازین مورد زاتیتجه نیتام-

ــرکت  ن،خیر ی( یاحتمال  یمال  يها  تی حما  جلب -  ياجرا يبرا الزم منابع  نیتام  يبرا...)  و یداروئ يها  شـ

   برنامه

ستگاههاي مورد نیاز(هالل         - سازمان ها براي همکاري در تامین تجهیزات و د سایر  شارکت با  هماهنگی و م

شور        سازمان اورژانس ک سازمان تامین اجتماعی،  شت و درمان وزارت نفت،  سازمان هاي      واحمر، بهدا سایر 

  ذیربط)

  ازین  مورد یآموزش مواد ریتکث و چاپ جهت الزم منابع نیتام-

  برنامه ياجرا در ازین مورد هینقل وسایل یبانیپشت و نیتام-

  برنامه ياجرا در الزم تدارکات نیتام جهت یهماهنگ و یبانیشتپ-

  یاجرائ تهیکم در بیتصو و هکار گرو برنامه ياجرا يبرا ازین مورد بودجه و یاتیعمل برنامه هیته-

  ییاجرا تهیکم به ارائه و گروه کار عملکرد گزارش هیته-

  گروه مشارکت هاي اجتماعیکار -5

  محترم مقام محترم وزارت بهداشت یمشاور عال رئیس:
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  اعضاء :

 بهداشت وزارتفرهنگی و دانشجویی  معاونتنماینده -

 نماینده معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت-

 نماینده دبیرخانه شوراي عالی سالمت و امنیت غذائی-

  سالمت وزارت بهداشت ننهاد و خیرینماینده اداره کل سازمان هاي مردم -

سازمان هاي            - شکی،  سیج جامعه پز ستاري، ب شکی، نظام پر سازمانهاي مرتبط (نظام پز نمایندگان نهادها و 

 بیمه گر، شوراي عالی استان ها، انجمن نفرولوژي، انجمن کاردیولوژي و .....)

  مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت-

 ندهینما و مدارس و تیجمع خانواده، سالمت دفتر ندهینما ر،یواگ ریغ يها يماریب تیریمد دفتر ندهینما-

       و دفتر آموزش و ارتقاي سالمت حوزه معاونت بهداشت شبکه تیریمد مرکز

  مشارکت هاي اجتماعی هشرح وظایف کار گرو

  "نکنترل فشار خوبسیج ملی "جلب حمایت سازمان هاي دولتی و خصوصی جهت مشارکت در اجراي -

 و“ خون فشار کنترل یمل جبسی“اجراي در مشارکت جهت نخیری ومردم نهاد  يها سازمان تیحما جلب-

 تامین منابع در صورت لزوم

 "نبسیج ملی کنترل فشار خو"نظارت بر عملکرد سازمان هاي همکار حین اجراي -

ثبت و شناسائی جهت ساماندهی نیروها و امکانات به دست آمده از طریق مشارکت  ههماهنگی با کار گرو-

 هاي اجتماعی

 و تصویب در کمیته اجرائی هتهیه برنامه عملیاتی و بودجه مورد نیاز براي اجراي برنامه کار گرو-

  به کمیته اجرایی هتهیه گزارش عملکرد کار گروه و ارائ-

  بیماريکار گروه شناسایی و ثبت -6

  رئیس: رئیس مرکز مدیریت شیکه

  اعضاء :

  وزارت بهداشت پرستاري معاونتنماینده -

  وزارت بهداشت درمان معاونتنماینده -

 وزارت بهداشت  غذا و دارو نماینده سازمان-

   بهداشت وزارت یآموزش معاونتنماینده -

  نماینده معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت-
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سالمت و محیط کار،     رغیر واگی يهایماریب تیریمد دفتر ندگانینما- سالمت خانواده و جمعیت، مرکز  ، دفتر 

         بهداشت وزارت بهداشت معاونت حوزه

  شناسایی و ثبت هشرح وظایف کار گرو

  باال و ابالغ آن نفشار خو ارزیابیتدوین راهنماي  -

انجام شــده در راســتاي شــناســائی و شــروع  طراحی ســامانه الکترونیک مورد نیاز جهت ثبت کلیه اقدامات-

 آموزش هو آموزش هاي مجازي انجام شده در هماهنگی با کار گرو نمراقبت فشار خو

شار خو        - سیج ملی کنترل ف ست آمده از ب سب براي انتقال داده هاي به د ساز و کار منا سامانه   نطراحی  به 

 الکترونیک سالمت  

 نکنترل فشار خو تدوین جدول زمان بندي اجراي بسیج ملی-

شبکه براي      - ستفاده از همه ظرفیت نظام  سامان دهی نیروي انسانی مورد نیاز براي اجراي برنامه و ا برآورد و 

 اجراي بهینه برنامه  

ستفاده از ظرفیت هاي داوطلبی موجود جهت اجراي     ههماهنگی با کار گرو- شارکت هاي اجتماعی جهت ا م

 برنامه 

 ها جهت اجراي برنامه  هروهماهنگی با  سایر کار گ-

 و تصویب در کمیته اجرائی هتهیه برنامه عملیاتی و بودجه مورد نیاز براي اجراي برنامه کار گرو-

  به کمیته اجرایی هتهیه گزارش عملکرد کار گروه و ارائ-

  کار گروه پایش و ارزشیابی-7

  ي وزارت بهداشت و فناور قاتیتحق معاونرئیس: 

  اعضاء: 

  بهداشت وزارت مشاور عالی مقام محترمنماینده -

 ي وزارت بهداشتفناور و قاتیتحق معاونتنماینده -

    نماینده موسسه ملی تحقیقات سالمت-

  بهداشت وزارت یآموزش معاونتنماینده -

  نماینده اداره کل همکاریهاي بین الملل وزارت بهداشت-

       حوزه معاونت بهداشت رغیر واگی يهایماریب تیریمد دفتر و شبکه تیریمد مرکز ندگانینما-

  پایش و ارزشیابی هشرح وظایف کار گرو

 تدوین شاخص هاي پایش و ارزشیابی -

 تدوین و تصویب دستورالعمل پایش و ارزشیابی اجراي برنامه-

 تعیین تیم نظارتی داخلی و خارجی -



١٢ 
 

 

 فرایند هاي اجرایی در طول اجراي برنامه دتدوین استانداردهاي نظارتی جهت بهبود در عملکر-

 پیش بینی شده در طول اجراي برنامه فعالیتهاي ياجرا حسن بر نظارت-

 و تصویب در کمیته اجرائی هتهیه برنامه عملیاتی و بودجه مورد نیاز براي اجراي برنامه کار گرو-

 به کمیته اجرایی هتهیه گزارش عملکرد کار گروه و ارائ-

  

کمیته راهبري

کمیته اجرائی

کارگروه آموزش 
کارگروه ارتباطات و 

اطالع رسانی
کارگروه پشتیبانیکارگروه درمان

کارگروه مشارکت 
هاي اجتماعی

کارگروه پایش و 
ارزشیابی

کارگروه شناسائی و 
ثبت بیماري

ساختار تشکیالتی بسیج ملی کنترل فشارخون 

ستاد اجرائی 
دانشکده/ دانشگاه

دبیرخانه کمیته اجرائی

  
  

  ساختار کشوري

  کمیته راهبري کشوري-1

 کمیته اجرایی کشوري-2

، مشارکت هاي اجتماعی، شناسایی و پشتیبانی ،  درمان،  آموزش، و اطالع رسانیارتباطات کارگروه هاي -3

  ثبت بیماري، پایش و ارزشیابی

  وظایف کمیته اجرایی کشوري -1

  اي ستاد ، دبیرخانه ، اعضاي کار گروه ها تهیه و ابالغ اعض-

  هماهنگی با کمیته راهبري کشوري-
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شوري) براي تهیه نامه     - سازمان ها و ادارات کل ک سازمان هاي داوطلب( وزارتخانه ،  هماهنگی با نمایندگان 

   ارزیابیابالغیه براي سطوح کشوري و استانی به منظور همکاري با طرح و پذیرش تیم هاي 

ــتفاد - ــازمان ها و ادارات کل              اسـ ه از ظرفیت بخش هاي دولتی و غیر دولتی با هماهنگی با وزارتخانه ها، سـ

  کشوري  

  هماهنگی با نمایندگان بخش هاي خصوصی ، انجمن ها، مراکز تحقیقاتی-

  به سازمان ها و مراکز ارزیابیهماهنگی با نیروي انتظامی براي مراجعه تیم هاي -

  تعیین نحوه اجراي برنامه -

  هماهنگی با سازمان صدا و سیما و سایر رسانه هاي همگانی -

  ابالغ برنامه و دستورالعمل اجرایی به دانشگاه ها/دانشکده هاي علوم پزشکی-

  نظارت دقیق بر روند اجراي برنامه و ارائه بازخورد به محیط و گزارش به شوراي راهبري کشوري برنامه -

  نفر هماهنگ کننده براي ایجاد هماهنگی با مراجع ذیربط و ابالغ براي ایشان تعیین یک-

  تعیین حداقل یک نماینده از دبیرخانه کمیته اجرایی براي همکاري در کار گروه هاي مختلف-

  تعیین ناظرین براي نظارت بر برنامه و هماهنگی با ناظرین کالن مناطق و ناظرین دانشگاهی-

 میته اجرایی کشوريوظایف دبیرخانه ک-2

   پیگیري و اجراي مصوبات کمیته اجرایی کشوري -

 تهیه برنامه عملیاتی و برنامه زمان بندي و نحوه اجراي برنامه در ارتباط با کار گروه هاي تخصصی -

  تدوین برنامه نظارت سطح بندي شده بر اجراي برنامه در دانشگاههاي علوم پزشکی  -

شرفت آمادگی  - ستاد        تهیه گزارش پی صی و  ص و اجراي برنامه از طریق دریافت گزارش از کارگروه هاي تخ

  اجرایی دانشگاهها

  سایر مطالب و مواد آموزشی و هاي غربالگري جمعیت هدف و مراقبت بیماران و راهنما تهیه دستورالعمل  -

 پیش بینی تعداد ایستگاه ها و تیم هاي مورد نیاز و تجهیزات به ازاي جمعیت گروه هدف  -

 تعیین استاندارد هاي ایستگاه هاي غربالگري  و تجهیزات مورد نیاز -

  برآورد منابع مالی و تجهیزات مورد نیاز اجراي برنامه  -

  ه مبارزه با بیماري ها برگزاري کارگاه آموزشی و آشنایی با برنامه براي مدیران گرو -

  تنظیم برنامه زمانی براي شروع ارزیابی و شناسایی بیماران،  -

  تهیه چک لیست هاي پایش و نظارت توسط ناظرین دانشگاه ها  -

  ارتباط مستقیم با ناظرین کالن مناطق دانشگاهی و پیگیري اقدامات انجام شده -

  هی و پیگیري اقدامات انجام شدهدریافت گزارش روزانه پیشرفت از ناظرین دانشگا -
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  جمع بندي گزارش هاي ارسالی از دانشگاه ها -

  معرفی ناظرین کشوري براي هماهنگی و همکاري با ناظرین کالن مناطق و ناظرین دانشگاهی  -

  ساختار دانشگاهی/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

  ستاد اجرایی دانشگاهی/استانی  -1

این ســتاد به ریاســت رئیس دانشــگاه و دبیري معاون بهداشــتی با عضــویت افراد زیر و با صــدور ابالغ کتبی   

 شود:یمتشکیل 

  هیئت رئیسه دانشگاه-

  اعضاي زیر حسب مورد در جلسات دعوت و همکاري خواهند کرد:

 فرماندار هاشهرستاننماینده استاندار و در -

  مدیر روابط عمومی دانشگاه -

 روساي دانشکده ها حسب مورد به تشخیص رئیس دانشگاه -

  مدیر گروه بیماري ها -

  هاي غیرواگیر یماريبمدیر گروه، رئیس گروه و کارشناس مسوول مبارزه با  -

  مدیر گروه آموزش و ارتقاي سالمت معاونت بهداشت -

  مدیر گروه مدیریت شبکه  -

  مدیر گروه بهداشت محیط و کار-

  خانواده و جمعیت  مدیر گروه سالمت-

  مدیر گروه یا کارشناسان دیگر حسب تشخیص ریاست دانشگاه یا معاونت بهداشت -

  مسئول حراست دانشگاه -

 مسئول دفاتر پرستاري دانشگاه علوم پزشکی -

 رئیس هیئت مدیره نظام پرستاري شهر مربوطه -

  رییس بسیج جامعه پزشکی شهر مربوطه -

  رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی-

  رئیس سازمان پزشکی قانونی -

 نماینده اداره کل ارشاد -

 نماینده صدا و سیما -

 نماینده نیروي انتظامی -

  نماینده بیمه سالمت و سایر سازمان هاي بیمه گر -

  نماینده سازمان تامین اجتماعی -

  نماینده هالل احمر -
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  نماینده شهرداري -

  نماینده بخش هاي خصوصی همکار -

  به تشخیص رئیس ستاد دانشگاه سایر موارد -

  

  ستاد اجرایی متناظر با ستاد دانشگاهی تشکیل می گردد. توجه: در شهرستان ها

  وظایف ستاد اجرایی برنامه در سطح دانشگاه/دانشکده-2

  تهیه و ابالغ براي اعضاء ستاد و اعضاي دبیرخانه -

  هماهنگی با کمیته و دبیرخانه اجرایی کشوري برنامه -

  ابالغ براي رئیس ستاد اجرایی شهرستان -

  هماهنگی با استاندار/ فرماندار و انجام مکاتبات الزم-

  هماهنگی با سازمان ها و ادارات کل استانی -

  هماهنگی با انجمن هاي مربوطه-

  ي بهداشت و درمان تابعههاشبکهابالغ برنامه اجرایی به -

  هماهنگی با بخش هاي دولتی و غیر دولتی-

شوري در زمان مقرر و ارائه بازخورد به محیط و    - ستورالعمل ک نظارت دقیق بر روند اجراي برنامه مطابق با د

  گزارش به دبیرخانه کمیته اجرایی کشوري برنامه (معاونت بهداشت وزارت بهداشت)

   معرفی یک نفر ناظر به دبیرخانه کمیته اجرایی کشوري و به دانشگاه معین منطقه(کالن مناطق)-

  هماهنگی با ناظرین کالن منطقه مربوطه -

  هماهنگی با نیروي انتظامی در زمینه امنیت ایستگاه ها و پیشگیري از حوادث و رخدادهاي غیرمترقبه-

با           نیتأم پیش بینی و - یاز اجراي برنامه مطابق  ــانی، مواد، لوازم و تجهیزات مورد ن نابع مالی، نیروي انسـ م

  اجرائی کشوري دستورالعمل ارسالی از کمیته

سالی از               - ستورالعمل ار شهرها مطابق با د سطح  سیار در  ستگاه هاي موقت ثابت و  ستقرار ای تعیین محل ا

  کمیته اجرائی کشوري

درخواسـت   درصـورت  ارسـال مشـخصـات محل اسـتقرار ایسـتگاه ها، اعضـاي تیم ها، تجهیزات تهیه شـده        -

  )3دبیرخانه کمیته اجرائی کشوري (پیوست 

  در سطح دانشگاه 2ه ارجاع به سطح تهیه نقش -

  تهیه گزارش هاي مقطعی و نهایی-

  توجه: در شهرستان ها وظایف ستاد اجرایی متناظر با ستاد دانشگاهی می باشد.

  دبیرخانه ستاد اجرایی دانشگاه/دانشکده-3

  درخواست معرفی ناظرین شهرستانی و هماهنگی با ایشان-

  مربوطه و ناظرین کشوريهمکاري با ناظرین کالن منطقه -
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شکده هاي          - صیالن دان شجویان و فارغ التح سانی اجراي طرح متشکل از داوطلبین و دان سازماندهی نیروي ان

  پزشکی، بهداشت، پرستاري و مامایی،...... در تیم هاي سه نفره مطابق برنامه عملیاتی دانشگاه

کارشناسان بهداشتی شاغل در حوزه دانشگاه هاي        سازماندهی بهورزان، مراقبین سالمت ، ماماها ،کاردانان و  -

  علوم پزشکی

  هماهنگی با ستاد اجرایی برنامه در سطح کشوري-

  هماهنگی با استاندار/ فرماندار براي ابالغ همکاري به سازمان ها و ادارات تابعه  -

ستانی براي مراجعه تیم هاي    - سازمان ها و ادارات کل ا شکی ارزیابی و یا هماهنگی با  از   ارزیابیل تیم هاي ت

  کارکنان بهداشتی درمانی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش سازمان ها و ادارات

هماهنگی با پزشکان خصوصی داوطلب مجري برنامه و آموزش و اطمینان از سالمت دستگاه هاي فشارسنج        -

  و گوشی یا دستگاه هاي دیجیتالی

سن    - شار شدن کلیه ف شروع طرح و در حین اجرا     اطمینان از کالیبره  شت و درمان قبل از  شبکه بهدا ج هاي 

  طبق دستورالعمل کشوري

شارکت و باال     برنامه- سانی براي مشارکت مردم و انجام اقدامات نمادین براي جلب م ریزي تبلیغاتی و اطالع ر

  بردن حساسیت مردم نسبت به بیماري فشار خون باال مطابق دستورالعمل کشوري

ــوي   تهیه کارت - ــت خطی ثبت فشــارخون مطابق آنچه از س ــارخون و لیس هاي ثبت نتیجه اندازه گیري فش

  کمیته اجرائی کشوري ابالغ شده به تعداد کافی   

  تنظیم و اجراي برنامه آموزش دو ساعته پرسشگران و اعطاي گواهینامه مربوطه به پرسشگران -

  استفاده از ظرفیت بخش هاي دولتی و غیر دولتی-

  دقیق بر روند اجراي برنامه و ارائه بازخورد به محیط و گزارش به ستاد اجرایی دانشگاه نظارت -

  هماهنگی با نمایندگان سازمان هاي داوطلب-

  تکمیل فرم هاي اطالعاتی ارسالی از دبیرخانه کمیته اجرایی-

  تهیه گزارش هاي مقطعی و نهایی-

  24/2/1398از پایان وقت اداري روز معرفی ناظر/ناظرین به کمیته اجرائی کشوري تاقبل  -

  می باشد. اجرایی متناظر با ستاد دانشگاهیدر شهرستان ها وظایف ستاد توجه: 
  

  حدود وظایف ناظر ستاد دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی -4

خبره و ترجیحاً از گروه مبارزه با بیماري هاي غیرواگیر دانشکده/دانشگاه   ناظر یا ناظرین بایستی فرد یا افرادي

شند و    شند. وظایف ناظرین       ماًیمستق علوم پزشکی با شته با ستاد اجرایی) ارتباط دا شگاه (رییس  با رییس دان

  شامل:

  برنامه با دبیرخانه کمیته اجرایی کشوري و ستاد اجرایی دانشگاهی هماهنگی -

  تعیین محدوده فعالیت به تفکیک هر شهرستان -

حسب تعداد شهرستان هر دانشگاه/دانشکده ،آموزش و توجیه       ر تعیین ناظرین مورد نیاز در هر شهرستان (ب  -

  و هماهنگی براي صدور ابالغ مربوطه) هاآن
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  تعیین وسایل اندازه گیري به تعداد مورد نیاز براي هر شهرستان -

مطابق دستورالعمل کمیته اجرائی کشوري در زمان مقرر و  لوازم و تجهیزات مورد نیاز اجراي برنامه نیتأم-

  هاي موجود  و هماهنگی براي بررسی و کالیبره کردن دستگاه هاي فشارسنج و گوشی نظارت بر توزیع آن ها

  نظارت بر حسن اجراي طرح در هر شهرستان-

ستگ   - ستاندارد ای ستگاه ها، نحوه راهنمایی و      اطمینان از رعایت ا ساعت کار ای سانی،  اه ها، آموزش، نیروي ان

  تعامل با مراجعین مطابق دستورالعمل کمیته اجرائی کشوري

مشخصات ایستگاه ها و اعضاي تیم ها در سامانه معرفی شده توسط راهبر سامانه سیب           تکمیل اطمینان از -

کمیته اجرائی کشوري حداکثر تا پایان وقت   ت توسط درصورت درخواس  و ارسال لیست   در دانشگاه/دانشکده   

   7/3/1398اداري روز 

  همکاري در تهیه گزارش هاي مقطعی و نهایی عملکرد دانشگاهی  -

  شهرستانیر حدود وظایف ناظ-5

  تعیین جمعیت هدف-

ناظر بایستی فهرست مراکز مجري طرح در محدوده فعالیت خود را تهیه کرده و به خصوصیات جغرافیایی،  

قبل از  بارکبا منطقه آشنا بوده و حداقل ی کامالًقومی و جمعیتی این نقاط اشراف کامل پیدا کند. او باید 

براي شروع برنامه اطمینان حاصل  از آمادگی کامل ایستگاه انجام پرسشگري به محل ایستگاه مراجعه کرده و

  کند. 

  شناسایی افراد کلیدي -

 هاآنداده و از  هاآنخصوص طرح به ر ی اطالعاتی را دستیبایم ناظر ضمن تماس با افراد معتمد محلی

ناظر باید روي مسایل  حمایت نمایند. از طرف دیگر هاآنگروه بررسی همکاري کرده و از ا بخواهد که ب

تاکید نماید.  هاآناخالقی و صحیح بودن نحوه برخورد پرسشگران نظارت کامل داشته و به حفظ و رعایت 

  د است.محلی و تهیه کارت شناسایی از دیگر وظایف این افراهماهنگی با نیروي انتظامی 

  ي مورد نیازهامیتتعیین تعداد -

ناظر باید با توجه به تعداد جمعیت تحت پوشش هر شهرستان و مراکز مجري طرح ، وضعیت جغرافیایی 

نفر شامل دو خانم و یک آقا  3از  را تعیین کند . هر تیم  هامیتمنطقه و مدت زمان بررسی تعداد مورد نیاز 

  باشد. تشکیل شده است. سطح تحصیالت اعضاي تیم حداقل کارشناس یا معادل آن باید 

  تعیین تعداد جمعیت مورد بررسی براي هر تیم-

کارت هاي ثبت ی براي هر تیم تعداد جمعیت مورد بررسی را تعیین کنند و تعداد مورد نیاز ستیبایمناظرین 

توزیع  دهند و باید ازر اختیار هرتیم قرار را د نتیجه اندازه گیري فشارخون و لیست خطی ثبت فشارخون

  .بررسی اطمینان حاصل کننداعضاي تیم مساوي و مناسب حجم کار در بین 
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  آموزش تکمیلی پرسشگران -

کامل  به طورساعته)  2(دوره آموزشی قبل از اجراي برنامه ارزیابی در یک یا پرسشگران باید  هااعضاي تیم 

و گواهی آموزشی ) با روش اجراي برنامه و اندازه گیري فشارخون آشنا شوند(حضوري یا مجازي/ خودآموز

  دریافت کنند. 

  بررسی تجهیزات و مکان-

براي حفظ حریم شخصی خانم ها و آقایان،  "براي پرسشگري، اتاق معاینه باید ساکت و آرام باشد و ترجیحا

ه شود یا در صورتی که فضا محدود است، با پاراوان، فضاي بررسی خانم ها و دو فضاي جداگانه در نظر گرفت

آقایان جداسازي شود. مواد، لوازم و تجهیزات مورد نیاز اجراي برنامه باید طبق جدول و دستورالعمل برنامه، 

اي هر تیم تعیین و دستگاه هاي فشارسنج قبل و در طول اجراي برنامه هفتگی بررسی و کالیبره گردند. به از

دستگاه پیش بینی گردد. براي پرسشگران میز و صندلی مناسب و براي مراجعین صندلی راحت و زیرپایی  3

  صندلی پیش بینی گردد.  6و براي مراجعین در صف انتظار حداقل 

 ارزیابی کارایی پرسشگران -

  انجام شده، پس خوراند دهد.ي هاثبتروزانه به پرسشگران براي اصالح مصاحبه و  به صورتناظر بایستی 

در مدت زمان اجراي برنامه اعضاي تیم ها باید کارت شناسائی معتبر، کارت پرسشگري که توسط دانشگاه 

  علوم پزشکی صادر شده، کاور و گواهی دوره آموزشی را در حین حضور در ایستگاه همراه داشته باشند.

  ارائه بازخورد-

) و دانشگاهی باید در خصوص اشکاالت اجرایی طرح و افراد تحت نظارت، هامیتروزانه ناظرین شهرستانی (

  . ردیقرار گبازخورد مناسبی را به مسئولین سطوح باالتر خود ارائه دهند تا مورد بازنگري 

  بسیج ملی کنترل فشارخون مراحل اجرایی 

شگاه               .1 شتی دان شگاه و دبیري معاون بهدا ست رئیس دان سات به ریا ستاد اجرایی و برگزاري جل شکیل  ت

  )16/2/1398(تا روز دانشکده /

سایر مراکز درمانی و       .2 ستان ها و  هماهنگی با معاونت درمان و آموزشی دانشگاه براي اجراي طرح در بیمار

  )2/1398//31(تا روز  سایر دانشجویان پیراپزشکیبکار گیري دانشجویان پرستاري،مامایی و پزشکی و 

ستانی با انتخاب         .3 شهر شگاهی و  ستادي دان ستاد تعیین ناظر یا ناظرین  شتی   رئیس  و حوزه معاونت بهدا

  )21/2/1398(تا نشگاه علوم پزشکی .دا

سط       .4 ستایی تو سانی(در مناطق رو سازماندهی براي تعیین و توزیع نیروهاي ان کارکنان خانه برنامه ریزي و 

بهداشــت و مراکز بهداشــتی درمانی روســتایی،و در مناطق شــهري توســط نیروهاي بهداشــتی درمانی و  

ــود.    ــگاه انجام می ش ــتاد اجرایی دانش ــاي س ــهري با هماهنگی اعض ــتی درمانی ش (تاروز کارکنان بهداش

1/3/1398(  



١٩ 
 

 

 )10/3/1398و مجریان تا  24/2/1398(ناظرین تا روز آموزش ناظرین و مجریان طبق راهنماي طرح  .5

سامانه              تکمیل نظارت بر  .6 سط راهبر  شده) تو سامانه معرفی  ضاي تیم ها (در  ستگاه ها و اع صات ای شخ م

(تا روز  کمیته اجرائی کشوري  آنها درصورت درخواست توسط   و ارسال لیست   سیب در دانشگاه/دانشکده    

7/3/1398 ( 

رد تجهیزات موردنیاز(فشــارســنج،گوشــی،) و تامین آن ازمراکز بهداشــتی درمانی و برنامه ریزي براي برآو .7

مطابق دستورالعمل کشوري   (فشارسنج دیجیتال بازوئی)خرید تجهیزاتو یا سایر مراکز مانند هالل احمر  

  )7/3/1398تا 

ستانی             .8 سانه ا ستفاده از ر شکده ،ا شگاه/دان سانی همگانی در حوزه دان ،تهیه پالکارد با فراخوان و اطالع ر

زرد و با خط به رنگ مشکی(کلمه فشارخون به رنگ قرمز)  با زمینه "بسیج ملی کنترل فشارخون "عنوان 

 ي طرح،که در معرض دید همگان باشد.هاي مجر پایگاه ها و ایستگاه ا ثبت عناوین مجریان براي مراکز،ب

درخصــوص  تهیه پالکارد  و و ...،اطالع رســانی ید پوســتر، بنرفراخوان از طریق پایگاه هاي اینترنتی و تول  .9

 1398خرداد  17و اعالم تاریخ شــروع اندازه گیري فشــارخون از  رعایت شــرایط اندازه گیري فشــارخون

 )10/3/1398تا روز  (مطابق با دستورالعمل طرح

 17/3/1398و شــروع مرحله اندازه گیري فشــارخون از  27/2/1398از روز طرح  مرحله اول ابالغ شــروع . 10

  )26/2/1398( توسط معاون بهداشتی به شبکه هاي بهداشت و درمان تحت پوشش

ب    . 11 ــال 30االي پذیرش افراد گروه هدف( باردار و بیماران کلیوي) در مراکز و پایگاه هاي مجري        سـ نان  ، ز

 خون طبق راهنماي طرح)طرح(با رعایت شرایط اندازه گیري فشار

کسـب آمادگی الزم براي شـرایط پیش بینی نشـده احتمالی (در صـورت بروز اختالل سـراسـري سـامانه         . 12

ــت خط جمع آوريالکترونیک) براي  ــارخون ی اطالعات به طریق تکمیل لیس ــتاران،  که فش ــط پرس توس

خرداد تا  17تکمیل شــده اند ( از روز  ، دانشــجویان گروه پزشــکی و ....ماماها،کارکنان بهداشــتی درمانی

  تیرماه) 15پایان طرح 

هاي آموزشــی به افراد و بیماران مبتال به فشــار خون باال توســط پرســتاران، ماماها، کارکنان     ارائه برگه . 13

مطالب آموزشی مندرج در این راهنما و سایر مطالب ارسالی از سوي کمیته اجرائی بهداشتی درمانی(طبق 

 )کشوري 

هماهنگی با پزشکان بسیج جامعه پزشکی،پزشکان خانواده و سایر پزشکان مراکز بهداشتی درمانی و جلب  . 14

  )10/3/1398(تا روز  همکاري ایشان براي پذیرش بیماران ارجاعی از طرح

سطح       . 15 صص داخلی و قلب براي پذیرش بیماران ارجاعی از  شکان متخ شکان مراکز  یکهماهنگی با پز (پز

  )10/3/1398(تا روز  و بسیج جامعه پزشکی)بهداشتی درمانی 

اجرایی  کمیتهارائه گزارش روزانه ســتاد شــهرســتان به ســتاد اجرایی دانشــگاه و از آن طریق به دبیرخانه  . 16

 (گزارش تعداد و نام ایستگاه و پایگاه و شهرهاي بازدید شده و ...) کشوري

ندي و نگهداري کلیه چک لیست ها در تکمیل چک لیست ها توسط ناظرین طبق برنامه ارسالی و طبقه ب . 17

 که توسط کمیته اجرائی کشوري ابالغ خواهد شد.  ارزشیابی)-(نظارت همه سطوح جهت اقدامات آتی

ــتاد مرکزي  . 18 ــال به س (تا روز  تهیه گزارش نهایی توســط ســتاد اجرایی دانشــگاه از روند اجراي کار  و ارس



٢٠ 
 

 

18/4/1398(  

مکاران جهت پرسشگري و اندازه گیري فشارخون و اعطاي گواهی  آموزش دو ساعته به کلیه داوطلبان و ه . 19

 )10/3/1398(تا روز آموزش به پرسشگران. 

در مراکز بهداشـتی درمانی تحت پوشـش دانشـگاه در صـورت بروز هر گونه برخورد با کارکنان بهداشـتی       . 20

  درمانی مجري و بالعکس مدیر مرکز مسئول است و باید به حراست دانشگاه گزارش کند.

  روش اجراي بسیج ملی کنترل فشارخون 

  مقدمه-1

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوري اسالمی ایران، با هدف افزایش شناسایی و کنترل بیماري       

معاونت با مشارکت و تعامل  نموده است که   »بسیج ملی کنترل فشارخون  «فشارخون باال، اقدام به برگزاري   

ــکی و   ــت، درمان و آموزش پزش ــگاههاي وزارت بهداش ــکدهکلیه دانش ــور   يهاها/دانش ــکی کش و علوم پزش

ي پزشکی، بهداشت، پرستاري و مامایی و هیئت مدیره هاي نظام پزشکی و سازمان هاي بیمه گر       هادانشکده 

  صادف با روز جهانی فشارخونم 1398 اردیبهشت 27و سایر سازمان هاي همکار و داوطلبین این برنامه را از   

شت  سایی و مراقبت و درمان بیماران مبتال به    به در این طرح . در دو مرحله به اجراء خواهد گذا شنا ارزیابی، 

باال و   ــارخون  ــامل  عامل خطر بیماري     نیترمهم يها گردآوري، پردازش و تحلیل داده فشـ قلبی عروقی شـ

شارخون باال پ  ست نتا  شود یمخته رداف سال جاري     و امید ا شیابی طرح و گزارش این برنامه در مهرماه  یج ارز

مصادف با روز جهانی قلب ارائه گردد و بدنبال آن این برنامه با همان اهداف و تقویت بیشتر برنامه هاي جاري  

در قالب برنامه یکپارچه و ادغام یافته مجموعه مداخالت اساسی پیشگیري و کنترل بیماري هاي غیرواگیر در  

  مراقبت هاي اولیه بهداشتی وزارت بهداشت (ایراپن)، ادامه یابد. نظام

  عنوان برنامه-2

  بسیج ملی کنترل فشارخون

  برنامهف اهدا -3

  اهداف کلی 1-3

 افزایش نسبت شناسائی و شروع مراقبت و درمان در بیماران مبتال به فشارخون باال در کشور -1-1-3

عوامل خطر، پیامدها و اهمیت تشخیص زودرس و کنترل فشارخون افزایش آگاهی جامعه نسبت به -2-1-3

 باال

  اهداف اختصاصی -2-3

 میلیون نفر) 20% جمعیت هدف( تقریبا 50سال و باالتر به میزان  30اندازه گیري فشارخون افراد  -1-2-3
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 میلیون نفر) 2شناسائی افراد با احتمال ابتال به فشارخون باال (تقریبا  -2-2-3

%  50روع مراقبت فشارخون در افرادي که در اندازه گیري فشارخون باال داشته اند، به میزان ش-3-2-3

 میلیون نفر) 1(تقریبا 

سال و باالتر از عوامل خطر اصلی فشارخون باال (مصرف نمک، کم  30افزایش نسبی آگاهی افراد -4-2-3

 وضع موجود % 50تحرکی، چاقی، اختالل چربی، مصرف سیگار و الکل) به میزان 

سال و باالتر جامعه از پیامدهاي اصلی فشارخون باال (سکته هاي  30افزایش نسبی آگاهی افراد -5-2-3

 % وضع موجود 50قلبی، سکته هاي مغزي، مرگ زودرس) به میزان 

 % وضع موجود 50سال و باالتر از میزان طبیعی فشارخون به میزان  30افزایش نسبی آگاهی افراد -6-2-3

  % جمعیت هدف 50اندازه گیري فشارخون زنان باردار به میزان -7-2-3

  % جمعیت هدف 50اندازه گیري فشارخون بیماران مبتال به نارسایی کلیه به میزان  -8-2-3

  سال و باالتر داراي سابقه سکته قلبی 30شناسایی افراد -9-2-3

  سال و باالتر داراي سابقه سکته مغزي 30شناسایی افراد  -10-2-3

  سال و باالتر داراي سابقه دیابت 30شناسایی افراد  -11-2-3

  گروه هدف -4

، بیماران کلیوي و زنان باردار در همه گروه  ســاکن در کشــورو غیر ایرانی ایرانی ســال و باالتر  30کلیه افراد 

  هاي سنی

  تعریف گروه هاي هدف -1-4

و  یپایگاه هاي بهداشــتخانه هاي بهداشــت، مراجعه به  ســاله و باالتر هســتند که با 30جمعیت هدف، افراد 

وزارت بهداشــت درمان و آموزش  متعلق به  salamat.gov.irایســتگاه هاي موقت و یا از طریق وبســایت 

شکی   شوند.     باید پز شارخون خود مطلع  ضعیت ف شارخون براي افراد   از و سال و باالتر در    18(امکان ثبت ف

ستند    30ولی جمعیت هدف این طرح افراد سامانه خوداظهاري وجود دارد   سانی  سال و باالتر ه . در اطالع ر

  )مورد تاکید قرار گیرد.و باالتر  سال  30ها 

به تشخیص پزشک مبتال به نارسائی کلیه     ساله و باالتري است که بنا    18ظور از بیماران کلیوي کلیه افراد من

  شناخته شده اند.

 در هر زمان از دوران بارداري است.ساله و باالتر  18ر کلیه خانم هاي باردار منظور از خانم هاي باردا
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   اجرازمان -5

  در دو مرحله 15/4/98لغایت  27/2/98از تاریخ ،  

  تا پایان برنامه 28/2/1398مرحله آموزش و اطالع رسانی از 

  15/4/1398لغایت  1398 /17/3مرحله غربالگري از 

  و شناسایی بیماران مبتال به فشارخون باال در شبکه هاي بهداشتی درمانی در قالب  ارزیابیادامه طرح

 برنامه خطرسنجی قلبی عروقی(برنامه ایراپن)

  ادامه پیگیري و مراقبت بیماران مبتال به فشارخون باال در شبکه هاي بهداشتی درمانی در قالب برنامه

 خطرسنجی قلبی عروقی(برنامه ایراپن)

  اطالعات  جمع آوري نظام -6

  :ردیگیانجام م ریطریق زبه جمع آوري اطالعات در این مطالعه 

 با مصاحبه حضوري در سامانه الکترونیک تکمیل پرسشنامه  

 بالینی با اندازه گیري فشارخون   همعاین 

 ثبت میزان فشارخون در سامانه الکترونیک 

 و تهیه داشبورد گزارش ها در سطح ستاد کشوري به تفکیک دانشگاهها و دانشکده        اطالعات   تحلیل

  هاي علوم پزشکی و زیرمجموعه آنها 

  شاخص هاي ارزشیابی-7

 سال و باالتر که فشار خون آنها اندازه گرفته شده است. 30نسبت افراد -1-7

 انتظارنسبت بیماران مبتال به فشارخون باالي شناسائی شده به مورد -2-7

نسبت شروع مراقبت فشارخون در افرادي که در اندازه گیري، فشارخون باال داشته اند و بیمار تشخیص -3-7

  اده شده اند به کل مبتالبان به فشارخون باالد

سال و باالتر از عوامل خطر اصلی فشارخون باال (مصرف نمک، کم  30نسبت افزایش آگاهی افراد -4-7

 چربی، مصرف سیگار و الکل) تحرکی، چاقی، اختالل 

سال و باالتر جامعه از پیامدهاي اصلی فشارخون باال (سکته هاي قلبی، سکته  30نسبت آگاهی افراد -5-7

 هاي مغزي، مرگ زودرس و معلولیت ناشی از آن ها) 

 سال و باالتر از میزان طبیعی فشارخون 30نسبت افزایش آگاهی افراد -6-7

  باالتر که از اجراي طرح اطالع دارند سال و 30نسبت افراد -7-7

  نسبت زنان باردار که فشار خون آنها اندازه گرفته شده است-8-7
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  و باالتر 90/140نسبت زنان باردار با فشارخون -9-7

  نسبت بیماران مبتال به نارسایی کلیه با فشار خون باال  -10-7

  سال و باالتر با سابقه سکته قلبی 30نسبت افراد-12-7

  سال و باالتر با سابقه سکته قلبی و فشارخون باال  30نسبت افراد-13-7

  سال و باالتر با سابقه سکته مغزي و فشارخون باال 30نسبت افراد -14-7

  سال و باالتر مبتال به دیابت و داراي فشارخون باال 30نسبت افراد -15-7

  

  نحوه اجراء-8

 و سایر رسانه ها در سطح کشور و استان ها فراخوان و اطالع رسانی همگانی از طریق رسانه ملی  

 ... فراخوان از طریق پایگاه هاي اینترنتی و فضاي مجازي و تولید پالکارد، پوستر، بنر و 

  روش اجراي حضوري-1-8

 الف) مراجعه حضوري به واحد هاي شبکه بهداشت و درمان کشور

 شهر در           پذیرش افراد گروه هدف ساکن  شت و افراد  ستا در خانه هاي بهدا ساکن رو (پذیرش افراد 

سامانه یکپارچه       سالمت مجري طرح) و ثبت اطالعات در  سالمت و مراکز خدمات جامع  پایگاه هاي 

 بهداشت(سیب) در خانه یا پایگاه بهداشتی یا مراکز خدمات جامع سالمت 

  سالمت و بهورزان مبنی بر الزامی بودن اندازه ارسال پیام در سامانه سیب به پزشکان، مراقبین

سال و  30براي کلیه افراد  جراي بسیج ملی کنترل فشارخونگیري و ثبت فشارخون در طول ا

 باالتر، زنان باردار و بیماران مبتال به نارسایی کلیه

       ،پرســشــگري (مشــخصــات فردي و تاریخچه بیماري توســط بهورزان، مراقبین ســالمت، ماماها

  )بهداشتی درمانی رکنانسایرکا

   ــایرکارکنان ــط بهورزان، مراقبین ســـالمت، ماماها، سـ ــارخون توسـ معاینه بالینی (اندازه گیري فشـ

  بهداشتی درمانی)

  شارخون      "خدمت سیج ملی کنترل ف شنامه ب س شده و در ایام   )8264(کد  "پر ویژه این برنامه تهیه 

سط بهورز، مراقب          شارخون تو ست. این خدمت براي ثبت ارزیابی ف سترس ا سیج ملی در د اجراي ب

 سایر افراد طی مدت اجراي برنامه ارائه خواهد شد.سالمت، پزشک و 

      ه فشار خون   تحویل مواد آموزشی متناسب به افراد سالم، مشکوك به فشارخون باال و بیماران مبتال ب

  باال توسط بهورزان، مراقبین سالمت، ماماها، سایرکارکنان بهداشتی درمانی و داوطلبین همکار)

   ارجاع فوري یا غیر فوري افراد مشــکوك و بیماران مبتال به فشــارخون باال به پزشــک مرکز خدمات
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مت، ماماها، جامع ســالمت یا پزشــکان همکار و ســایر مراکز همکار  (توســط بهورزان، مراقبین ســال

  سایرکارکنان بهداشتی درمانی و داوطلبین همکار) و تحویل کارت ثبت میزان فشارخون

 ــده و ت ــارخون باال پذیرش موارد ارجاع ش ــخیص و درمان فش ــط 7974(کد  کمیل خدمت تش ) توس

شخیص قطعی، ثبت فرد به عنوان بیمار مبتال       صورت ت سالمت و در  شک در مراکز خدمات جامع  پز

 ون باال توسط پزشک در سامانه سیببه فشارخ

  طبق پروتکل اعالم شده از کارگروه درمان 2ارجاع موارد نیازمند خدمات تخصصی به سطح 

ــارخون مراقبت روتین روند مطابق همگی فوق موارد: توجه ــطح در فش ــتی اولیه خدمات ارایه یک س  بهداش

ساس  بر روند ادامه و شد  خواهد انجام شکوك  مورد/جدید مورد /شده  شناخته  بیمار(  جاري روال ا  طبق) م

  .است) سیب سامانه در غیرپزشک 7971 خدمت کد و پزشک 7974 خدمت کد( پیوست هاي فلوچارت

 
 موقت هاي ایســتگاه یا درمانی بهداشــتی خدمات کننده ارائه هاي واحد ســایر به حضــوري ب) مراجعه

  فشارخون سنجش

  مطابق خدمات جاري سامانه سیبایجاد دسترسی براي پزشکان در بخش خصوصی 

 ایجاد دسترسی براي ایستگاه ها و پرسشگران جهت ثبت اطالعات افراد ارزیابی شده 

          سیان شرکت دانش پار سامانه الکترونیک تهیه شده توسط  ستفاده از   salamat.gov.irبه آدرس ا

را   ملی فشــارخونتکمیل و ثبت اطالعات فرم بســیج که با گوشــی هوشــمند یا رایانه یا تبلت امکان 

 میسر میسازد.

      پذیرش افراد در ایستگاه هاي غربالگري ادارات، وزارتخانه ها، سازمان ها و ... در سطح کالنشهر ها و

 شهرها و ثبت در وبسایت معرفی شده 

   ــده ــایت معرفی ش ــتگاه هاي موقت همکار مجري طرح و ثبت اطالعات در وبس پذیرش افراد در ایس

 دانشگاه علوم پزشکی مستقر و مدیریت میشوند) (این ایستگاه ها توسط

           شتی درمانی و داوطلبین سایرکارکنان بهدا پرسشگري (مشخصات فردي و تاریخچه بیماري توسط 

  همکار)

 (اندازه گیري فشارخون توسط سایرکارکنان بهداشتی درمانی و داوطلبین همکار) معاینه بالینی 

   سایت ش   "خدمت در این وب س سیج ملی کن پر شارخون نامه ب سامانه   "ترل ف به همان ترتیب که در 

  سیب وجود دارد تکمیل میشود. تفاوت این دو تنها در نحوه ورود اطالعات کاربري می باشد.

         تحویل مواد آموزشی متناسب به افراد سالم، مشکوك به فشارخون باال و بیماران مبتال به فشار خون

 داوطلبین همکار)باال توسط سایرکارکنان بهداشتی درمانی و 

  سال پیام هاي کوتاه اطالع سانی و اعالم نتیجه  ار شارخون به افرادي که    ر سی ف پیگیري و  نیاز بهبرر

 بررسی بیشتر دارند.

           سایر مراکز دولتی طبق برنامه صی یا  صو شکان همکار در بخش خ سط پز ثبت نتیجه بیماریابی تو

  ریزي کمیته اجرائی متعاقباً تعیین میگردد.
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 (خوداظهاري در سایت) روش اجراي غیرحضوري-2-8

      (رایانه، تبلت، تلفن هوشمند) در   خود ارزیابی (غیر حضوري) از طریق تکمیل پرسشنامه الکترونیک

  سایت معرفی شده وب

   ــانی موثر در مورد درگاه تخصــیص داده شــده  جهت آشــنایی هرچه بیشــتر و تبلیغات و اطالع رس

 درگاه (امکان دسترسی به درگاه از طریق کامپیوتر و موبایل) تشویق جمعیت هدف به ثبت در

   براي گروه هدف جهت   در صفحه اول وبسایت   در اختیار قرار دادن راهنماي نحوه سنجش فشارخون

  اندازه گیري و ثبت دقیق میزان فشارخون

 شــناسـه   کد ملیبراي ورود به ســامانه ( ثبت کد ملی، تاریخ تولد توســط فرد در درگاه معرفی شــده

 ي و تاریخ تولد رمز عبور می باشد)کاربر

 ثبت سوابق بیماري هاي فشارخون باال، دیابت نارسایی کلیه و ثبت بارداري 

    ــتگاه هاي ســنجش خانگی فشــارخون اندازه گیري فشــارخون توســط خود فرد و یا اطرافیان با دس

 (خوداظهاري)

   شده در درگاه و ساس کد ملی افراد. در       برقراري ارتباط بین اطالعات فردي ثبت  سیب بر ا سامانه 

 صورت عدم وجود داده از ثبت احوال فراخوانی میشود.

  سال پیام هاي کوتاه اطالع شارخون به افرادي که نیاز به    ار سی ف سانی و اعالم نتیجه برر پیگیري و  ر

 بررسی بیشتر دارند.

  

  :ي تکمیلیراهنما

اندازه گیري فشارخون در این صفحه     ساده و مهم  ، راهنمايsalamat.gov.irپس از ورود به صفحه وب  

شود.         ضیح داده می  شود تو شارخون رعایت  بارگزاري گردیده و موارد مهمی که باید قبل از اندازه گیري ف

شده            س  شارخون اندازه گیري  سخ داده و در نهایت یک یا دو نوبت میزان ف شنامه پا س سواالت پر پس به 

  :وسط فرد در این صفحه ثبت می شودت

 ثبت بارداري 

 ثبت سابقه سکته قلبی و یا مغزي 

 ماري دیابتسابقه فشارخون باال و یا نارسائی کلیه و یا بی ثبت 

 با دقت سه رقم فشارخون طبق دستورالعمل ثبت میزان فشارخون  

سال         شامل ار صیه و راهنمایی به فرد ارایه می گردد که  شده (یا میانگین دو نوبت) تو ساس نتیجه ثبت  بر ا

صورت لزوم            ضاي مجازي و ...یا در  سال مطالب در ف سال پیامک یا ار صفحه، ار شی در همان  مطالب آموز

  .است مراجعه به پزشک جهت تشخیص بیماري و یا اصالح دارو هاي مصرفی

  

  نکته مهم:
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شود اما جهت پیش بینی کلیه حوادث          صورت الکترونیک اجراء می  شارخون باال کامالً ب سیج ملی کنترل ف ب

سی به آن  امکان پذیر             ستر شود و د سري قطع  سرا شکل  سامانه الکترونیک به  غیرمترقبه اگر به هر دلیلی 

س          شده و در همه ای شد، یک لیست خطی براي ثبت مشخصات و فشارخون افراد تهیه  کافی  تگاه ها تعداد نبا

ستم ارائه خدمات و ثبت موارد دچار اختالل      )برگ 5تا  3( سی صورت وقوع اخالل در  موجود خواهد بود تا در

نگردد. تاکید میشــود که این فرم تنها براي زمانی مورد اســتفاده اســت که ســامانه بصــورت ســراســري دچار  

شده      شود. نمونه این فرم که در فرمت اکسل تهیه  ست تحت عنوان  اختالل    "لیست خطی ثبت فشارخون  "ا

ست   ست و فایل آن در مجموعه مواد مورد نیاز اجراي برنامه     2تحت عنوان (پیو ستورالعمل موجود ا ) این د

  بارگزاري گردیده است. "پورتال غیرواگیر"در 

در ایستگاه هایی که از کامپیوتر استفاده میشود استفاده از فایل اکسل فوق و ورود مستقیم اطالعات در فرم         

ــود و هیچ     ــتفاده ش ــرایطی از فایل فوق اس ــبت به تکمیل فرم کاغذي ارجحیت دارد. در چنین ش ــل نس اکس

 تغییري در فرمت خانه هاي فرم ایجاد نگردد. 

  نترل فشارخونداشبود اطالعات بسیج ملی ک-10

    ساخت داشبورد مدیریتی مجزا وRealtime       براي بسیج ملی کنترل فشارخون به تفکیک دانشگاه

 ها و جمعیت شهري روستایی و ... 

  عملکرد ایستگاه در داشبورد مالحظه خواهد شد و اطالعات به تفکیک دانشگاه ها تا سطح شهرستان

س     شبورد عملکرد ای سترس خواهد بود. این دا شان خواهد   در د سطوح محیطی تا مرکز ن تگاه ها را از 

  .داد

  تعداد فشار خون اندازه گیري شده 

  (بیماران شناخته شده قبل از اجراي این طرح) تعداد افراد مبتال به فشار خون باال 

  و باالتر) 90/140تعداد افراد با فشارخون باال که در طول بسیج ملی شناسائی شده اند (فشارخون 

   تعداد ارجاع فوري به پزشک 

   تعداد ارجاع غیرفوري به پزشک 

 تعداد خانم هاي باردار مشکوك به فشارخون باال 

 تعداد خانم هاي باردار با فشار خون طبیعی 

 تعداد خانم هاي باردار با فشارخون باال 

 تعداد افراد دچار نارسایی کلیوي با کنترل مطلوب فشارخون 

  کلیوي با کنترل نامطلوب فشارخونتعداد افراد دچار نارسایی 

 تعداد مبتالیان به دیابت با فشارخون باال 

(برخی موارد فوق ممکن است در دوره غربالگري در داشبورد مدیریتی وجود نداشته باشد و در قالب     

  گزارش پس از اتمام طرح در دسترس قرار گیرد)
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  ي اجراي برنامه ارزیابی و مراقبتهامکان-11

  شهرهادر -1-11

  ارزیابی از نظر فشارخوني سالمت براي هاگاهیپا-

  مراکز خدمات جامع سالمت شهري براي ارزیابی و پذیرش ارجاعات-

  و پذیرش ارجاعات ارزیابیي دولتی و خصوصی براي هامارستانیب-

  و پذیرش ارجاعات ارزیابیبراي  درمانگاه هاي دولتی و خصوصی-

  مطب هاي پزشکان همکار-

  ها و آزمایشگاه هاي همکار داروخانه-

  کارگاه ها و کارخانه ها -

  سازمان ها و ادارات دولتی و خصوصی-
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  مدارس، مساجد، کانون ها/خانه هاي سالمت شهرداري، -

سازمان        - شش  ستان هاي تحت پو شتی درمانی و بیمار ش  مراکز بهدا شرکت نفت، بانک  ها( رکت مخابرات، 

  ..)سازمان تامین اجتماعی و.سپاه، شهرداري ها، شرکت نفت، ، مراکز نظامی و انتظامی ارتش و ملی

ضور مردم را فراهم کند از قبیل اماکن           - سایر مراکزي که امکان ح شارخون  سنجش ف ستگاه هاي موقت  ای

ستادهاي    فرودگاه، پایانه مراکز تجمعی مانند نماز جمعه،زیارتی،  هاي مسافري، میادین و نظایر آن که توسط 

شهر    ستانی و  شده از  کمیته اجرائی طبق    ستانی تعیین می ا ست     شوند.(طبق برآورد اعالم  سل پیو فایل اک

  )برآورد شده است 1395تعداد ایستگاه ها بر اساس جمعیت شهري سرشماري  -این دستورالعمل شماره یک

  در روستاها-2-11

  ارزیابیي بهداشت براي هاخانه-

  پذیرش ارجاعاتمراکز خدمات جامع سالمت روستایی براي -

ــاجد، اماکن زیارتی،   - ــور مردم را فراهم کند از قبیل مدارس، مس ــایر مراکزي که امکان حض و نماز جمعه س

  شوند.نظایر آن که توسط ستادهاي استانی و شهرستانی و شوراي روستا تعیین می

 مجریان محیطی -12

شکده هاي         - ستاري و مامایی دان شت، پر شکی، بهدا شجویان پز شکی، نظام     دولتی، آزاد،دان سیج جامعه پز ب

  ... پزشکی و

ــان مبارزه با  - ــناس ــالمت) در مراکز خدمات جامع   هايماریبکاردانان و کارش ــت خانواده(مراقبین س و بهداش

 ي سالمت شهري  هاگاهیپاسالمت و 

  علوم پزشکی کشوري هادانشکدهو  هادانشگاهي بهداشتی هامعاونتي بهداشت روستایی هاخانهبهورزان در -

  کارکنان بهداشتی درمانی تحت پوشش سازمانهاي داراي مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان-

  پرستاران، ماماها، داروسازان داروخانه ها، کارکنان آزمایشگاه هاي همکار -

  داوطلبین سازمان هالل احمر -

ــازمان  - ــتی درمانی س ــتی  کارکنان بهداش ــش   هایی که مراکز بهداش ــتان هاي تحت پوش درمانی و بیمارس

ش  شرکت نفت، بانک ملی دارند( شهرداري ها،   رکت مخابرات،  سپاه،  شرکت   ، مراکز نظامی و انتظامی ارتش و 

  ..)نفت، سازمان تامین اجتماعی و .
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  بسیج ملی فشارخون  در  پرسشگراندستورالعمل اجرایی 

  در روستاها

شن  "طی مدت اجراي برنامه، خدمت جدید  س شار خون  پر سیج ملی کنترل ف صفحه    8264 (با کد "امه ب ) در 

شت {یا           سط بهورزان و در محل خانه بهدا سیب قرار خواهد گرفت و ارزیابی تو سامانه  ست مراقبتهاي  فهر

شارخون باال         شکوك به ف شد. پیگیري بیماران و موارد م سجد، مدارس)} انجام خواهد  مراکز تجمعی(مانند م

  دمات جامع سالمت روستایی و توسط پزشک انجام خواهد شد.با ارجاع  به مراکز خ

سی به خدمت فوق (کد        ستر شارخون باال د سیج ملی کنترل ف شکان     8264در طول دوره ب ستثنائاً براي پز ) ا

  مراکز خدمات جامع سالمت نیز میسر می باشد و لذا ارزیابی توسط پزشکان نیز امکان پذیر خواهد بود.

صو    سیر و در  شخیص       در ادامه م سامانه، خدمت ت شخیص قطعی بیماري و ثبت در  رت ارجاع افراد جهت ت

  ) توسط پزشک ارائه خواهد شد. 7974فشار خون باال (کد 

  در شهرها 

  ارزیابی به روش هاي گوناگون زیر انجام خواهد شد:

  ارزیابی در شبکه هاي بهداشتی درمانی-1

سالمت انجام می شود. مسیر ارائه خدمت همچون مناطق ارزیابی توسط مراقبین سالمت در پایگاه هاي -

  روستائی خواهد بود

پیگیري موارد مشکوك به فشارخون باال، با مراجعه به مراکز خدمات جامع سالمت شهري توسط پزشک -

  مرکز مطابق آنچه در روستا توضیح داده شد، انجام خواهد شد.

  و مطب ها و بیمارستان ها ارزیابی در مراکز تعیین شده مانند درمانگاه ها-2

ارزیابی توسط نیروهاي بهداشتی تحت پوشش همان مراکز و در مطب هاي خصوصی توسط پزشک انجام 

خواهد شد. پیگیري و تایید بیماري موارد مشکوك و مراقبت بیماران نیز در همان مراکز یا با ارجاع و مراجعه 

ل مدت اجرا با استفاده از وبسایت برنامه که توسط در طوبه مراکز خدمات جامع سالمت انجام خواهد شد. 

امکان  همچنین براي  پزشکان  به مراجعه کنندگان ارائه خواهد شد. شرکت دانش پارسیان تهیه شده است

 قادر خواهند بود از کلیه خدمات سامانه سیب دسترسی به سامانه سیب میسر شده و در صورت درخواست، 

  استفاده نمایند.  

   ارزیابی در بیمارستان ها و درمانگاه هاي تحت پوشش سازمان ها و مراکز-3

...): نیروهاي بهداشتی همان امی ارتش و سپاه و (مانند شرکت مخابرات، شرکت نفت، بانک ملی ، مراکز نظ

 مراکز  با استفاده از وبسایت برنامه که توسط شرکت دانش پارسیان تهیه شده است، مراجعه کنندگان را
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ارزیابی خواهند نمود. پیگیري و تایید بیماري موارد  "پرسشنامه بسیج ملی کنترل فشار خون"طبق خدمت 

مشکوك و مراقبت بیماران نیز در همان مراکز یا با ارجاع و مراجعه به مراکز خدمات جامع سالمت توسط 

  پزشک مرکز انجام خواهد شد.

  ارزیابی در ایستگاه هاي موقت ثابت/سیار -4

شده و مکان یابی آنها         تع ستورالعمل اجرائی برنامه از قبل تعیین  شهر بر مبناي د ستگاه ها در هر  داد این ای

شد. (          ستان انجام خواهد  شهر ستاد  شگاه و  ستاد اجرائی دان سط  صلی  تو در مناطق پر تردد همچون میادین ا

هاي مسـافربري و نظایر آن که توسـط    فرودگاه، پایانه مراکز تجمعی مانند نماز جمعه،شـهرها، اماکن زیارتی،  

ــتانی تعیین می  ــتادهاي اســتانی و شــهرس توســط نیروهاي آموزش دیده (فارغ  فشــارخون شــود) ارزیابی س

رسشنامه بسیج    "پطبق خدمت ) انشجویان رشته هاي پزشکی، پرستاري، مامائی و بهداشتی     التحصیالن و د 

سایت  " ملی کنترل فش��ار خون شد.  ، انجsalamat.gov.irدر وب پیگیري و تایید بیماري موارد  ام خواهد 

نظارت و تاکید بر مشکوك نیز با ارجاع به مراکز خدمات جامع سالمت توسط پزشک مرکز انجام خواهد شد.      

ستگاه ها       صات ای شخ شگران    ثبت م س ضاي تیم -(آدرسو پر ستگاه -اع سط     .....) -نام ای سایت فوق تو در وب

سیب    سامانه  ست     مطابق  راهبران  سالی (پیو ستورالعمل ار به منظور ایجاد  )98خرداد  6ر زمان مقرر () د3د

  دسترسی به وبسایت فوق، یکی از مهمترین وظایف ناظرین است.

  ارزیابی در محل هاي کار  -5

شتی        سط نیروهاي بهدا سالمت کارگري تو شت یا خانه هاي  ارزیابی در کارگاه ها و کارخانه ها در مراکز بهدا

ــش  ــک در این مکان ها پیگیري و تایید بیماري و تحت پوشـ ــورت وجود پزشـ همان خانه ها انجام و در صـ

شند، افراد           شته با سالمت ندا شد. در کارگاه هایی که خانه هاي  شک انجام خواهد  سط پز مراقبت بیماران تو

توسط نیروهاي  ارزیابیواجد شرایط به نزدیک ترین پایگاه سالمت یا ایستگاه هاي موقت ارجاع خواهند شد.  

ساس تصمیم            سیار) بر ا ستقرار در محل کارگاه (ایستگاه  آموزش دیده اعزامی از مرکز بهداشت شهرستان و ا

ستان امکان پذیر خواهد بود. پیگیري و تایید بیماري موارد مشکوك و مراقبت بیماران        شهر شگاه یا  ستاد دان

رد انجام خواهد شــد. بدیهی اســت ارزیابی در  با ارجاع به مراکز خدمات جامع ســالمت نزدیک محل زندگی ف

ســایت فوق ثبت  در وب "یج ملی کنترل فشــار خونپرســشــنامه بســ"کارگاه و کارخانه ها نیز طبق خدمت 

  )3(پیوست خواهد شد. 

  ارزیابی در محل هاي ادارات دولتی و خصوصی -6

ــد. پیگیري و تایید    ارزیابی ــتی انجام خواهد ش ــتقرار تیم هاي بهداش در این مراکز با هماهنگی و اعزام و اس

شد.      سالمت انجام خواهد  نکته مهم : بیماري موارد مشکوك و مراقبت بیماران ارجاع به مراکز خدمات جامع 

شوند حتی اگر در کل دوره اجراي      ستگاه موقت محسوب نمی طرح ارزیابی فشارخون را   این مراکز به عنوان ای

  در وب "یج ملی کنترل فشــار خونپرســشــنامه بســ"طبق خدمت  این محل ها نیزارزیابی در انجام بدهند. 

شد.     سط راهبر        سایت فوق ثبت خواهد  شارخون در ادارات فوق نیز تو صات محل هاي ارزیابی ف شخ ثبت م
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  )3در وبسایت انجام خواهد شد. (پیوست در هر شهرستان سامانه 

  

رئیس مرکز خدمات جامع سالمت، پایگاه سالمت، بیمارستان مجري طرح و سایر درمانگاه ها مسئول حسن         

ستاد اجرایی             شگاه و  ست دان ست به حرا ضروري ا صورت بروز هر گونه مشکل  ست و در  انجام کار در مرکز ا

  دانشگاه/دانشکده گزارش کند.

  راهنماي پرسشگري 

سایی و با پوشیدن          هامحلان در پرسشگر   17/3/1398روز   شنا شروع با کارت  ساعت  شده قبل از  ي تعیین 

گروه هدف از طریق اطالع رسانی به مراکز  . شودیآغاز مکاور حضور خواهند یافت و از زمان مراجعه مردم کار 

شامل تمام افراد     ستگاه ها مراجعه خواهند کرد. این گروه  ن باردار سال و باالتر ، بیماران کلیوي و زنا  30و ای

  در همه گروه هاي سنی هستند.

در ایستگاه ها فشارسنج هاي      روزانه دستگاههاي فشارسنج و گوشی باید از نظر سالمت بررسی گردند.      توجه: 

ستفاده از                ست باتري و ا سالمت آنها و ت سی  سازند اما برر شی را مرتفع می ستفاده از گو دیجیتال، نیاز به ا

  آداپتور ضروري است. 

ضر           در ابتدا شرایط حا ساده براي فرد واجد  سی را به زبان  سشگر باید خود را معرفی کند و اهداف این برر پر

و قبل 1368و باالتر(متولدین  سال  30گروه سنی  در  فردکه آیا  دهد و سپس در مورد این توضیح  مرکز در 

ست(  صورت  سال و باالتر  18از آن) قرار دارد یا مبتال به بیماري کلیوي ا ست( ) یا در   18زن بودن آیا باردار ا

سوال  سال و باالتر  سنی مورد نظر   )،  صورتی که فرد در گروه  سابقه بیماري کلیوي دارد یا   کند و در  ست یا  ا

ست،  صاحبه، محرمانه بودن اطالعات را یاد آوري کند  زن باردار ا ضایت   و قبل از م شرکت در    افرادر را براي 

سمی     " شگري و اندازه گیري ج س شابه اینکه اجازه می اخذ کند شفاهی به طور  "پر دهید  (با بیان عبارتی م

  گیري کنم؟)چند سوال از شما بپرسم و فشارخونتان را اندازه

به او داده نشــود. در صــورت  ي جســمی هاســنجشي بجز آگاه نمودن فرد از نتایج اوعده گونهچیدر ضــمن ه

شونده، از آن     صاحبه  شارکت افراد م شود و    همکاري و م شکر و قدردانی  صورت لزوم  ها ت   يهاقرار مالقاتدر 

س براي بعدي  شود.   ي تکمیلی هایبرر شته  دقت بفرمایید که نحوه برخورد همکاران عزیز با مردم دیدگاه   گذا

هاي جلب اعتماد مردم برقراري ارتباط ترین راهلذا یکی از مهم کند،ها را نسبت به نظام سالمت ترسیم میآن

مصاحبه با خانم ها توسط پرسشگران زن و مصاحبه با آقایان توسط پرسشگران            هاست.  توام با احترام به آن

 مرد انجام شود.

مشارکت افراد   از همکاري و .ها محرمانه خواهد بودتاکید شود که اطالعات آن مجدداً به افراد مصاحبه شونده   

  مصاحبه شونده تشکر و قدردانی شود.

از آنجا که وســیله ارتباط با مراجعه کنندگان شــماره تلفن همراهی اســت که معرفی میکنند باید به ایشــان   

 یادآور شد که پیام هاي آموزشی به این شماره تلفن ارسال خواهد شد.

سایر افراد    فوق  سوال گردد و اگر افرادي در گروه سنی    خانوادهدر  سال و باالتر  30الزم است در مورد وجود 
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   ، براي بررسی دعوت شوند.در خانواده وجود داشته باشندو یا مبتال به بیماري کلیوي و یا زن باردار 

شارخون در   -1 سی انجام  هاخانماندازه گیري ف شود. کلیه خانم  یمي باردار و بیماران کلیوي نیز در این برر

ــنی تحت پهاي باردار و  ــش این برنامه قرار خواهند گرفت، اما هر دو بیماران کلیوي در هر گروه سـ وشـ

 گروه الزم است جهت ارزیابی فشارخون به پایگاه سالمت یا مرکز خدمات جامع سالمت راهنمائی شوند.

سال سن دارد، باید فشارخون   30درصورت مراجعه و درخواست اندازه گیري فشارخون فردي که کمتر از  -2

شارخون افراد باالي   سامانه وجود دارد. اما به     18اندازه گیري و ثبت گردد. امکان ثبت میزان ف سال در 

  یاد داشته باشید به عنوان عملکرد پرسشگران محسوب نمیگردد.

ــارخون    در ابتدا از فرد بخواهید بر روي صــندلی آرام بنشــیند  -3 ــرایط آمادگی براي اندازه گیري فش و ش

 ال دخانیات یا نوشیدن چاي/قهوه و....را سئوال کنید.همچون عدم استعم

 مشاهده میشود از وي بپرسید. سواالت را به ترتیبی که در سامانه -4

شنامه        5پس از حدود  -5 س سواالت پر ستراحت و بعد از تکمیل  شارخون فرد را  دقیقه ا (طبق راهنماي ، ف

 پیوست) اندازه گیري و ثبت کنید.

اندازه گیري را گرد نکنید . دقیقاً اعدادي که در نمایشگر دستگاه فشارسنج      به هیچ وجه اعداد حاصل از   -6

 .رقمی ثبت نمائید 3دیده میشود را بصورت 

رقمی   3در کارت هاي کوچکی که براي ارائه به افراد تهیه شــده میانگین فشــارخون را دقیقا بصــورت    -7

 یادداشت نمائید. برحسب نتیجه ارزیابی روي کارت نوع ارجاع را تیک بزنید و کارت را به فرد بدهید. 

 

  اندازه گیري فشارخون

ها استفاده کرد.   از آن یبه خوب توانیو م کنندیماندازه گیري درست کار   يدر ابتدا باید مطمئن شد ابزارها  

سواالت  يهاو نتایج آن در محل شود یگیري انجام مسپس اندازه  شنامه     ،مربوط به  س .  شود یتکمیل مدر پر

  گردد.  ثبتو  گیري به دقت انجامسعی شود تا اندازه

  وسیله مورد نیاز 

متوسط یا بزرگ استفاده میشود. دستگاه       کافدر کلیه ایستگاه ها از فشارسنج الکترونیک(دیجیتالی) با             

شود تا قبل از روز         ستور العمل مالحظه می شده که در این د ستاندارد اعالم  باید  1398خرداد  7ها مطابق ا

  خریداري و توزیع شوند. 

  نحوه اندازه گیري  فشارخون  

  گیري فشارخون به راهنماي اندازه گیري فشارخون مراجعه شود.اندازهروش براي آشنایی با 

  پرسش در مورد رعایت شرایط قبل از اندازه گیري فشارخون-1

(در طی این زمان می توان سواالت پرسشنامه را      دقیقه آرام بنشیند.  5خواسته شود   معاینه شونده  از فرد  -2

    تکمیل کرد)

  یري فشارخون نوبت اول اندازه گ-3
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سیستول       -4 شارخون  میلی متر جیوه و  140اندازه گیري فشارخون نوبت دوم (در صورتی که در نوبت اول ف

  میلی متر جیوه و بیشتر باشد) 90بیشتر و یا فشارخون دیاستول 

  محاسبه میانگین فشارخون (توسط نرم افزار محاسبه میشود و طبق آن راهنمایی انجام میگردد)-5

  

  ي فشارخون و ثبت خدمتریگاقدامات بعد از اندازه 

شارخون  سب نتایج  ثبت خدمت، و  بعد از اندازه گیري ف شنهاد       بر ح سامانه پی سط  یکی از حالت هاي زیر تو

  :  میشود

  باشد، در این وضعیت دو حالت مفروض است: میلی متر جیوه90/140کمتر از نوبت اول اگر فشارخون -الف

شد  فرد مبتال اگر -1 شارخون باال با شارخون بیمار   ،به بیماري ف ست   چون ف شده ا نیاز به ارجاع  ،کنترل 

شارخون باال (و هم چنین    بیماري قلبی  در معرض خطر فردبیمار نیست ولی به عنوان یک بیمار مبتال به ف

     .ودسالم به وي آموزش داده ششیوه زندگی در مورد اهمیت پاي بندي به درمان و رعایت عروقی) باید 

شد   اگر -2 شارخون باال نبا از نظر بیماري فشـارخون باال   فرد سـالم به عنوان یک  ،فرد مبتال به بیماري ف

  به وي آموزش داده شود. نامناسب اصالح شیوه زندگیحفظ شیوه زندگی سالم یا  در مورد اهمیتباید 

براي اندازه  هر سال یک بار ، به وي توصیه شود  میلی متر جیوه باشد   80/120اگر فشارخون کمتر از  -1-2

  گیري فشارخون به پزشک مراجعه کند. 

ــارخون بین -2-2 ــد یعنی در مرحله پیش   89/139میلی متر جیوه و  80/120اگر فشـ میلی متر جیوه باشـ

وي اندازه فشـارخون   در هر مراجعه به پزشـک، درخواسـت کند   به وي توصـیه شـود   فشـارخون باال قرار داد، 

شود یا   شک مراجعه کند.  ساالنه  حداکثرگیري  ستند        به پز شارخون باال ه ضعیت پیش ف افرادي که در و

شامل افزایش تحرك بدنی و رعایت تغذیه          شیوه زندگی  صالح  شاري خون هستند و لذا ا ستعد ابتال به پرف م

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

ــارخون نوبت اول ی -3 میلی متر جیوه   90/140کمتر از  هاآنا میانگین دو نوبت اول و دوم  به افرادي که فشـ

 ي آموزشی مخصوص این گروه ها تحویل داده شود.هابرگهاست، عالوه بر آموزش اصالح شیوه زندگی، 

  

  شرایط ارجاع به پزشک

شارخون   اگر-ب شتر 90/140میانگین ف در این وضــعیت دو حالت مفروض   باشــد، میلی متر جیوه و بی

  است:

 مبتال به بیماري فشــارخون باالیا از قبل ســـت به بیماري فشــارخون باالء فرد مشــکوك به ابتالیا 

  تشخیص داده شده است.

  :از قبل مبتال به فشارخون باال نباشداگر فرد  این وضعیتدر 

شد،   109/179میلی مترجیوه تا  90/140در صورتی که فشارخون   -1 براي بررسی  بیشتر    میلی متر جیوه با
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مرکز   نیترکیآینده به پزشک نزد روز طی هفت "احتمو تعیین ابتالء به بیماري فشارخون باال، توصیه کنید، 

  مراجعه کند. محل زندگی خود خدمات جامع سالمت 

میلی متر جیوه و بیشتر  110دیاستول ا فشارخون  یمیلی متر جیوه و بیشتر و   180سیستول  گر فشارخون  ا-2

خدمات جامع سـالمت، درمانگاه یا  مرکز پزشـک،   نیترکیزدنبه  همان روزطی  "احتمتوصـیه کنید   باشـد، 

  مراجعه کند.. بیمارستان 

میلی متر جیوه و 130دیاســتولا فشــارخون یمیلی متر جیوه و بیشــتر و  220ســیســتولفشــارخون اگر   -3

  با اورژانس تماس بگیرید. بیشتر باشد،

شیوه زندگی، برگه هاي آموزشی مخصوص افراد مشکوك به بیماري         ، عالوه بربه این افراد-4 آموزش اصالح 

  فشارخون باال، یا بیمار مبتال به فشارخون باال تحویل داده شود.

  :اگر فرد بیمار قبلی باشد

شارخون    -1 صورتی که ف شد،   109/179میلی مترجیوه تا  90/140در  شود     میلی متر جیوه با صیه  به فرد تو

صیه کنید     صرف کند و تو شک نزد  آینده طی هفت روز" احتمداروهاي خود را بطور منظم م  نیترکیبه پز

  مراجعه کند.محل زندگی خود خدمات جامع سالمت مرکز 

شارخون  ا-2  ستول   گر ف شتر و   180 سی شارخون  یمیلی متر جیوه و بی ستول ا ف میلی متر جیوه و  110 دیا

ــد، ــتر باش ــووصــیه ت بیش ــریع ترش ــک نیترکیبه نزدطی همان روز  د تا هرچه س خدمات جامع مرکز  ،پزش

  .مراجعه کند سالمت، درمانگاه یا بیمارستان

میلی متر جیوه و 130میلی متر جیوه و بیشــتر و یا فشــارخون دیاســتول 220اگر  فشــارخون ســیســتول -3

 بیشتر باشد، با اورژانس تماس بگیرید.

شارخون باال،  به بیماران مبتال -4 صوص          به ف شی مخ شیوه زندگی، برگه هاي آموز صالح  عالوه بر آموزش ا

  بیماران تحویل داده شود.

  نکات مورد توجه:

  باردار اندازه گیري فشارخون در وضعیت نشسته یا درازکشیده به پهلوي چپ انجام می شود. در خانم هاي-

شارخون       - صورتی که میانگین ف ست. یعنی در  شابه ا میلی  90/140اقدامات در زنان باردار و افراد معمولی م

  متر جیوه و بیشتر باشد ، باید به پزشک ارجاع شوند.

الزم است به افرادي که مایل به مراجعه به پزشک خارج از مرکز خدمات جامع سالمت هستند توصیه شود          -

ــش آن   که نتیجه بیماریایی  ــالمت نزدیک محل زندگی خود که تحت پوش خود را  به مرکز خدمات جامع س

  هستند، اطالع دهند. 

در اطالع رســانی قبل از مراجعه به مراکز ارزیابی می توان از روش هاي اطالع رســانی مانند ارســال پیامک، -

ستفاده کرد. در این پیام    صب پالکارد،.... براي آگاهی گروه هاي هدف ا شرایط قبل از اندازه گیري    تیزر، ن ها 

سانی           شتن کارت ملی باید اطالع ر شند و همراه دا شاد با ستین گ شیدن لباس هایی که داراي آ شارخون، پو ف

  گردد.  

  طبقه بندي فشارخون
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در این طبقه بندي آستانه فشار خون بدون در نظر گرفتن سایر عوامل خطر و بیماري هاي همراه براي افراد 

  )1ل و باالتر تعیین شده است . (جدول سا 18بزرگسال  

میلی متر جیوه است  80/120در یک فرد سالم در حال استراحت فشارخون کمتر از : فشارخون طبیعی

  میلی متر جیوه است.  80و دیاستول کمتر از  120.یعنی فشار سیستول کمتر از 

میلی متر  90تا  80و یا فشار دیاستول بین  139تا  120:یعنی فشار سیستول بین  فشارخون باال پیش

  جیوه است.منظور مقدار فشارخونی است که ما بین مقدار طبیعی و مقدار فشارخون باال است. 

 99و  90و یا فشار دیاستول بین   159و  140: یعنی فشار سیستول بین  فشار خون باالي مرحله یک

ه است. اگر فقط فشار سیستول یا فقط فشار دیاستول در این حد باشد، باز هم فشارخون باالي میلی متر جیو

  مرحله یک محسوب می شوند.

 100میلی متر جیوه و بیشتر و یا فشار دیاستول 160: یعنی فشار سیستول فشار خون باالي مرحله دو 

دیاستول در این حد باشد، باز هم فشارخون میلی متر جیوه و بیشتر است.اگر فقط فشار سیستول یا فقط فشار 

  باالي مرحله دو محسوب می شوند. 

میلی متر جیوه و بیشتر به عنوان  110میلی متر جیوه و بیشتر و یا فشار دیاستول 180فشارخون سیستول 

  کریز فشارخون محسوب می شود و اقدام اورژانسی نیاز دارد.

میلیمتر جیوه یا بیشتر)  140در بعضی افراد ممکن است فقط فشارخون سیستولی باالتر از حد طبیعی باشد(

می گویند. فشارخون  تنها فشارخون باالي سیستولیمیلی متر جیوه که به آن 148 /82مانند فشارخون

  باالي سیستولی تنها بیشتر در افراد  سالمند دیده می شود.

میلیمتر جیوه یا بیشتر)  90در بعضی افراد ممکن است فقط فشارخون دیاستولی باالتر از حد طبیعی باشد (

   می گویند. فشارخون باالي دیاستولی تنهامیلی متر جیوه که به آن 134 /96مانند فشارخون

ن هستند . در افرادي که فشارخون آنها در محدوده پیش فشارخون باالست ، در معرض خطر افزایش فشارخو

این افراد احتمال ابتالء به فشارخون باال زیاد است. هم چنین اگر فشارخون در افراد مبتال به بیماري قلبی، 

کلیوي، سکته مغزي و دیابت در این محدوده باشد به عنوان فشارخون باال محسوب می شود و باید تحت 

مقداري است که براي سایر افراد در نظر گرفته شده  درمان قرار گیرند. در این افراد فشارخون طبیعی کمتر از

  است. 

فشارخون باید بر اساس چند اندازه گیري که در موقعیت هاي جداگانه و در طول یک دوره اندازه گیري شده 

است ،تشخیص داده شود. در زمان اندازه گیري فشارخون در هر شرایطی مانند مطب، بیمارستان ،داخل 

  ید عوامل تاثیر گذار بر فشارخون به دقت مورد توجه قرار گیرد.  آمبوالنس و خانه با

فقط پزشک می تواند تایید کند فرد به بیماري فشارخون باال مبتال است. اغلب پزشکان قبل از این که در مورد 

د تصمیم بگیرند، چندین بار در روزهاي مختلف فشار خون فرد را کنترل می کنند. اگر فر باال بودن فشارخون

فشارخون باال داشته باشد ، الزم است بطور منظم فشارخون خود را اندازه گیري کند و زیر نظر پزشک تحت 

  درمان قرار گیرد.

  :طبقه بندي فشارخون در افراد بزرگسال1جدول 

  )mmHgدیاستول(    )mmHgسیستول(   
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60کمتر از  و    9 0کمتر از فشارخون پایین  

-119( 120کمتر از  فشار خون طبیعی یا مطلوب

90   (  

)79-60( 80کمتر از  یا  

89-80 یا   139-120 پیش فشار خون باال  

1فشار خون باال مرحله  99-90 یا    140-159   

2فشار خون باال مرحله  یا بیشتر   160  یا بیشتر 100 یا   

یا بیشتر 140 فشارخون سیستولی ایزوله(تنها) 90کمتر از  و   

ایزوله( تنها)فشارخون دیاستولی  140کمتر از   یا بیشتر 90 و   

  

میلیمتر جیوه باشد و فشار دیاستول هم  90زمانی رخ می دهد که فشار سیستول کمتر از  فشارخون پائین:

  میلیمتر جیوه کمتر از مقدار فشارخون طبیعی هر فرد باشد.  25میلی متر جیوه یا  60پایین تر از 

موارد جدي مثل شوك است که یک وضعیت تهدید کننده زندگی است. فشارخون پایین گاهی نشانه اي از 

اگر فرد سر گیجه دارد یا احساس ضعف و بیحالی دارد و فشارخون وي هم کمتر از حد طبیعی است،فوراً باید 

  با پزشک خود تماس بگیرد.

در دســته بندي با مالحظه جدول فوق معلوم می شــود که کمی بی دقتی در اندازه گیري فشــار ها می تواند 

صورت خفیف         شار ب شاري خون بر حسب اینکه ف شار تغییر ایجاد کند از آنجائی که بر خورد درمانی با  پر ف ف

یا متوسط و یا شدید و یا خیلی شدید باشد متفاوت است. جدول فوق به راحتی اهمیت اندازه گیري صحیح         

ی از نادرســت ترین اندازه گیري ها در  فشــار ســیســتول و دیاســتول را نشــان می دهد. اما در همین حال یک

  کلینیک ها اندازه گیري فشار خون است.

اهمیت دیگر اندازه گیري صحیح فشار خون از آن جهت است که هر یک از فشار هاي سیستول و دیاستول           

  اطالعات بسیار مهمی از وضعیت بالینی بیمار بدست می دهند.

  

 ون در افراد بزرگسال اقدامات و پیگیري بر حسب طبقه بندي فشارخ

میلی متر جیوه) الزم است هر سال یک بار  80/120افرادي که فشارخون طبیعی دارند (کمتر از  -1

 فشارخون آن ها اندازه گیري شود.

میلی متر  120-80/139-89افرادي که فشارخون باالتر از حد طبیعی یا پیش فشارخون باال دارند ( -2

هفته چندین بار در شرایط مختلف فشار خون آن ها اندازه  6 الی 4جیوه) الزم است در طول حداقل 

گیري شود و متوسط فشارخون هاي اندازه گیري شده بدست آید و در صورتی که فشارخون سیستول 

میلی متر جیوه و بیشتر بود به پزشک  90میلی متر جیوه و بیشتر و یا فشارخون دیاستول  140

 مراجعه کنند.

میلی متر جیوه و  90میلی متر جیوه و یا فشارخون دیاستول  140تول افرادي که فشارخون سیس -3

 ) 2بیشتر دارند، باید تحت نظر پزشک قرار گیرند. (جدول 
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  :اقدامات و پیگیري بر حسب طبقه بندي فشارخون در افراد بزرگسال2جدول 

  اقدام  

فشار خون طبیعی یا 

  مطلوب

  سال 40باالي اندازه گیري مجدد هر  سال یک بار در افراد 

  سال بعد1اندازه گیري مجدد   پیش فشار خون باال

  تایید فشارخون باال طی هفت روز آینده-   *1فشار خون باال مرحله 

  2فشار خون باال مرحله 

  ساعت آینده 24ارجاع به پزشک طی -

میلی متر جیوه باشد، اقدام اورژانسی انجام  110/180در صورتی که فشارخون -

  می شود.

 کالیبراسیون(تنظیم کردن) تجهیزات اندازه گیري فشارخون

یکی دیگر از خطاهاي اندازه گیري فشارخون مربوط به تجهیزات اندازه گیري فشارخون است. دستگاه اندازه 

گیري فشارخون و گوشی ممکن است به علل زیر دچار مشکل شوند، لذا باید براي موارد زیر مورد بررسی قرار 

  گیرند:

    هوا در حین پمپ کردننشت -

  تخلیه سریع هوا از بازوبند-

  کنترل پیچ پمپ هوا و تخلیه هواي کیسه هوا-

  وضعیت پمپ،لوله ها،کیسه هوا و محل هاي اتصال-

  وضوح درجه بندي مانومتر-

  آلودگی لوله شیشه اي یا جیوه در مانومتر جیوه اي-

  امنیت مخزن جیوه-

ید با فواصل منظم تنظیم و یا کالیبره شوند .تنظیم این دستگاه ها باید دستگاه هاي اندازه گیري فشارخون با

در آزمایشگاه انجام شود، اما می توان توصیه هایی را براي استفاده از روش هاي تنظیم مانومتر و افزایش دقت 

  .اندازه گیري در منزل یا مراکز بهداشتی درمانی بکار برد

استفاده کنید. انتهاي لوله را به پمپ و یک سر دو شاخه را به مانومتر   Yاز یک لوله الستیکی رابط به شکل 

دستگاهی که آن را ارزیابی می کنید و یک سر لوله را به مانومتر مرجع که به عنوان مقایسه با آن می سنجید 

  )18وصل کنید.(شکل 

مول براي اندازه گیري سالم باشد و بطور مع "باید الکترونیکی با کیفیت و کامال "دستگاه مرجع ترجیحا

میلی متر جیوه با یکدیگر مقایسه  100فشارخون روزانه استفاده نشود. در این روش فشار مانومترها در صفر و 

می شوند. با پمپ کردن هوا در هر دو مانومتر، فشار مانومتر ها تغییر می کند. به دستگاه مرجع نگاه کنید در 

گاه باز است و کیسه هاي هوا خالی است، مانومتر دستگاه مرجع باید حالتی که پیچ تنظیم هوا در هر دو دست

میلی  200روي صفر باشد. فشار دستگاه دیگر را هم یادداشت کنید. سپس به دستگاه مرجع نگاه کنید و تا 

متر جیوه سریع پمپ کنید و بعد پیچ پمپ را باز کنید تا با سرعت کم کاهش یابد و وقتی مانومتر مرجع به 

میلی متر جیوه رسید، پیچ را ببندید.در همان لحظه به دستگاه دیگر نگاه کنید و فشار آن را یاداشت  100
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میلی متر جیوه در ثانیه در مانومترکاهش یابد. در همین حین به  2-3کنید.پیچ پمپ را باز کنید تا با فشار 

مرجع به صفر برسد.فشار دستگاه  فشار مانومتر "سهولت حرکت عقربه یا جیوه در لوله نگاه کنید تا مجددا

  دیگر را یادداشت کنید.دستگاه مرجع را جمع کنید و فقط براي کالیبراسیون نگهداري کنید.

میلی متر جیوه و بیشتر اختالف(کمتر یا  3فشارهاي ثبت شده را با هم مقایسه کنید اگر بین دو مانومتر 

ینی با دستگاه جدید دارد. اگر اختالف با دستگاه مرجع بیشتر) بود، دستگاه نیاز به تعمیر و تنظیم یا جایگز

میلی متر جیوه بود،اگر دستگاه مانومتر جیوه اي یا عقربه اي داشته باشد، دستگاه قابل تطبیق است  3کمتر از 

و می توان در زمان اندازه گیري فشارخون افراد، مقدار اختالف را به فشارخون بدست آمده اضافه(در صورتی 

ف از دستگاه مرجع بیشتر باشد) یا کم(در صورتی که اختالف از دستگاه مرجع کمتر باشد) کرد و که اختال

تصحیح انجام داد. اما اگر دستگاه الکترونیکی یا دیجیتالی باشد باید توسط تعمیرکار درست شود. البته اختالف 

تشخیص بیماران داراي میلی متر جیوه ممکن است سبب تخمین نادرست فشارخون و افزایش یا کاهش  3

میلی  1فشارخون باال شود. لذا توصیه می شود در صورت امکان خطاي شاخص فشار دستگاه ، در حد اختالف 

ماه باید دستگاه  6متر جیوه یا کمتر باشد. دستگاه هاي خوب باید حداکثر در این حد خطا داشته باشند. هر 

هر سال در آزمایشگاه تنظیم و تایید شود. فواصل زمانی  هاي فشارسنج تنظیم گردند. دستگاه مرجع نیز باید

). 9کالیبراسیون عالوه بر زمان هاي توصیه شده بستگی به شرایط استفاده از دستگاه و هزینه آن دارد(جدول 

  .نتایج ثبت شده را باید براي مقایسه در دفعات بعد نگهداري کنید.

هک هاي گوشی باید مورب باشند و طوري در گوش قرار گوشی پزشکی نیز باید بطور مداوم کنترل شود.کال

 37گیرند که از ورود صداهاي خارجی جلوگیري کنند.لوله هاي الستیکی باید ضخیم و سالم و بیشتر از 

  سانتیمتر نباشند. 

y 
             

 )Calibration:کالیبراسیون ( 18شکل 

  

  

باید کالیبره شوند ضمناً توصیه  ارزیابیتوجه: در این برنامه دستگاه هاي فشارسنج قبل از شروع 

  می گردد به علت حجم زیاد کار، هفته اي یکبار تا پایان برنامه کالیبره گردند. 

  بسیج ملی فشارخون دستگاه هاي مناسب براي استفاده در 

ستان هاي            شور، درمانگاه ها و بیمار شتی درمانی ک شبکه بهدا صرفه جویی و کاهش هزینه ها در  به منظور 

ستگاهی که         شکان هر نوع د شتی دارند و مطب پز سازمان هاي همکار که درمانگاه یا واحد هاي بهدا دولتی، 

. شرط اصلی استفاده از این    بصورت روتین استفاده میشود، میتواند براي اندازه گیري فشارخون استفاده شود      

  مورد آزمایش جفشارسن  فشارسنج مرجع

پمپ 

 ي

 لوله رابط



٣٩ 
 

 

دستگاه ها کالیبراسیون آنها قبل از اجراي طرح است.  مستندات کالیبراسیون باید براي استفاده در ارزشیابی     

  طرح بایگانی شود. 

براي ایستگاه هاي برنامه فقط از فشارسنج هاي دیجیتال بازویی با مجوز اداره کل تجهیزات و داراي استاندارد 

FDA    ستفا شی            ا شارخون به گو ستگاه ها که براي تعیین ف سایر د ستگاه ها به هیج وجه از  شود. در ای ده 

  پزشکی نیاز است، استفاده نشود.

صرف کنندگان با       ا ست که اغلب م سنج دیجیتال، عقربه اي و یا جیوه اي تقریبا دغدغه اي ا شار نتخاب بین ف

سنج         شار صوال ف ستند.ا هاي جیوه اي از دقت باالتري برخوردارند اما به علت خطرات جیوه کمتر  آن روبرو ه

هاي دیجیتالی پیشــرفته و بســیار دقیقی به بازار آمده اســت. این    امروزه فشــارســنج  توصــیه می گردند.  

سنج    شار شار  گرفتن به اتوماتیک طور به  هاف ستفاده عموم مردم و یا  بناب پردازند،می آن اعالم و ف راین براي ا

سنج         شار ست. ف سیار کاربردي ا به  اما نتایجهاي دیجیتالی در دو نوع مچی و بازویی وجود دارند. سالمندان ب

سنج      شار ست آمده از ف ست   هاي بازویی دقیق تر اعالم د سنج   شده ا شار  هاي مچی به دلیل . در عین حال ف

فشــارســنج هاي   .ي داردکوچک بودن و حمل و نقل آســان و قابلیت اســتفاده در هر شــرایط طرفداران زیاد

ستی          ستگاه هاي با پمپ د شود، د ستی انجام می  ستی(پمپ هوا د دیجیتالی بازویی نیز دو نوع اتوماتیک و د

شده اند) دارند.    سوخ  شوند اغلب داراي تاییدیه از            من شرکتهاي معروف تولید می سط  سنجهایی که تو شار ف

  ه است. سازمانهاي معتبر پزشکی جهان هستند و دقت آنها تضمین شد

 اف دستگاهک-1

اندازه کاف دستگاه بسیار مهم است، زیرا ممکن است پیشرفته ترین دستگاه را بخرید، اما زمانی که کاف آن         

سنج          شار شکل در مورد ف شد، کارایی ندارد. این م شما نبا شم می سایز  ضی از   خورد. هاي مچی کمتر به چ بع

هاي بازویی در فشارسنج . بازو یا مچ دستی طراحی می شوند  کاف هاي فشار سنج براي استفاده هر نوع اندازه    

ستاندارد بین   سیم           42تا  22کاف ا سایز را به دو بخش تق سازندگان  ست. اما در بازار برخی از  سانتی متر ا

سایز   کرده و به فروش می سانند:  سایز   32تا  22ر ست قبل از اقدام براي خرید به  42تا  32و  . بنابراین الزم ا

  ن توجه کنید.سایز آ

  جنس کاف هم مهم است . بهتر است کاف هاي بدون التکس براي جلوگیري از بروز حساسیت انتخاب شوند.

سط، کوچک)، تعیین نوع          شان دادن اندازه بازوبند(یزرگ، متو شخص براي ن ستگاههایی که داراي عالئم م د

براي بســتن بازوبند، محل  ) Rangeو خط  منطقه محدوده( Index) (شــاخص خط بازوي راســت یا چپ،  

باید این  "قراردادن کاف بر روي شریان بازویی(در  دستگاههاي دیجیتالی چون داراي سنسور هستند، حتما      

  با عالمت مشخص باشد) هستند، ارجحیت دارند. "منطقه کامال

 دقت و حساسیت -2
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شخیص           ست. براي ت شار خون، دقت باالي آن ا ستگاه ف سئله در خرید د ستگاه   مهم ترین م ست د   دقت در

شود هر شش  اي است. همچنین توصیه میاي یا عقربه، یک راه مقایسه نتیجه آن با فشارسنج جیوه   دیجیتالی

 .اي سالم مقایسه شودماه نتایج با فشارسنج جیوه

 حافظه-3

سنج   یکی از قابلیت شار ست. از آن    هاي مهم ف سازي نتایج تا معاینات ا جایی که  هاي دیجیتالی امکان ذخیره 

اکثر موارد بهتر اســت  .کندتحت تاثیر برخی عوامل چون خواب، غذا، اســترس و... فشــار خون تغییر پیدا می

  فشار سنج شما توانایی نگهداري حداقل یک ماه اطالعات اندازه گیري شده را داشته باشد.

خیره سازي نتایج فشار    براي روشن شدن فشار خون دقیق باید اندازه گیري در ساعات مختلف انجام شود. ذ      

شک و بیمار کمک می    شار خون به پز سنج     خون در اعالم دقیق ف شار ضر ف  حافظه داراي  هاکند. در حال حا

ستند  ست  کافی فقط. کنند ذخیره را نتایج خانواده در بیمار سه  تا یک براي جداگانه طور به توانندمی و ه  ا

ها ، حالت مهمان  از مدل برخی در. داد قرار سه  یا دو یا یک کاربر وضعیت  در را دکمه استفاده،  شروع  از قبل

 .کرد منتقل کامپیوتر به توانمی را اطالعات  هامدل از برخی در  براي افراد متفرقه نیز تعبیه شده است.

 منبع تغذیه -4

ستگاه تقریبا    سط د صرف باالیی دارد، توجه به میزان باتري و کیفیت آن    "از آن جایی که باد کردن کاف تو م

ست.   ست.    امکان تهیه میزان دوام باتري و مهم ا سیار مهم ا شان نیز ب در برخی  باطري پس از اتمام دوره عمر

ستفاده  قابلیت دو هر آداپتور و باتري  هااز مدل ستگاه  باتري که مواقعی در. دارند ا   ویژه به و شود می تمام د

سی   امکان سالمندان  براي ستر ست،  سخت  جدید باتري تهیه و د   همچنین. هستند  گزینه بهترین آداپتورها ا

  کمک   هااز ذخیره باتري توانمی که اسـت  مشـکل  کمی آداپتور حمل منزل از بیرون در یا و سـفر  هنگام در

 .گرفت

 فشار سنجدستگاه ضمانت نامه یا  گارانتی -5

 .فشارسنج حتما داراي ضمانت نامه معتبر و خدمات پس از فروش باشددر هنگام خرید دقت کنید 

 صفحه نمایش-6

  صفحه نمایش بزرگ براي سالمندان و کم بینایان کمک بزرگی است پس به آن دقت کنید. 

هاي هشــدار دهنده  و فشــار باال و پایین با رنگ ســبز رنگ به معمولی فشــار ي دیجیتالیهادر برخی از مدل

ست.             دیگري اعالم می سب ا سیار منا سواد ب سواد یا کم  ستفاده افراد بی   برخی همچنین   شوند که براي ا

ستند  سخنگو    هامدل سی  زبان به را نتایج و ه  سالمندان  و نابینایان براي نیز جهت این از کنندمی اعالم فار

 .رودمار میش به خوبی بسیار گزینه

 تشخیص آریتمی قلبی-7



٤١ 
 

 

پردازند اما تنها برخی از انواع آن قابلیت تشخیص  هاي دیجیتال به اندازه گیري ضربان قلب میتمام فشارسنج

گویند. تشــخیص این نامنظمی در برخی از بیماران آریتمی قلبی را دارند. ضــربان نامنظم قلب را آریتمی می

  در صورتی که دستگاه خطا اعالم کند، ممکن است فرد دچار آریتمی باشد. .قلبی اهمیت دارد

  فشارسنج   محل ساخت  -8

کشورهاي زیادي سازنده فشارسنج می باشند، ولی بیشتر از تاکید بر روي کشور سازنده، به کیفیت دستگاه             

سنج و گارانتی و خدمات آن توجه نمایید. عموما    شار سانس           "ف شور چین و تحت لی ساخت ک سنج ها  شار ف

  کشورهاي دیگر نظیر آلمان، فرانسه، اتریش و ...می باشند.

  FDAدارابودن تایید -9

سازمان       سنجی که تایید  را دارند به علت آزمایش در فیلد از ارزش ، دقت و کیفیت   FDAدستگاههاي فشار

  باالتري برخوردارند.

سازمان  -10 سازمان غذا و داروي وزارت      دارا بودن تایید  شکی  ستاندارد و اداره کل تجهیزات پز ا

  بهداشت

ــنج الکترونیکی (دیجیتالی) بازویی داراي تاییدیه   ــارخون سـ ــتگاههاي فشـ که به تایید اداره کل   FDAدسـ

سور بازوبند بر              سن صات محل قرار گرفتن  شخ ست، و داراي م سیده ا شت نیز ر شکی وزارت بهدا تجهیزات پز

  بازویی و نوع بازوي چپ یا راست براي اندازه گیري هستند توصیه می گردد.  روي شریان 
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  پیوست ها
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  پیوست یک : تعداد ایستگاه ها 

  

  (لیست کلی به تفکیک شهر در قالب فایل اکسل پیوست گردیده است.)

  

  
  

  

استان  جمعیت شهري 

 تعداد  

ایستگاه ها  

در کل 

شهرها

 تعداد  

سنجشگران 

در هر شیفت

 تعداد  

سنجشگران 

در دو شیفت

آذربایجان 

شرقی
 2,809,424              130                390               780                

آذربایجان 

غربی
 2,136,203                110                 330               660                 

اردبیل  866,034                  51                 153               306                 

اصفهان  4,507,309               206               618               1,236             

البرز  2,512,737              88                264              528               

ایالم  395,263                  38                114                228                

بوشهر  835,955                 64                 192               384               

تهران  12,452,230             264              792              1,584            

چهارمحال 

وبختیارئ
 607,444                  55                165               330                

خراسان 

جنوبی
 453,827                 40                 120                240                 

خراسان 

رضوئ
 4,700,924               178              534              1,068             

خراسان 

شمالی
 484,346                 36                 108               216                 

خوزستان  3,554,205              198               594              1,188             

زنجان  711,177                    35                105                210                  

سمنان  560,502                   42                 126               252                

سیستان 

وبلوچستان
 1,345,642              88                264              528               

فارس  3,401,675               180               540               1,080              

قزوین  952,149                   47                141                282                

قم  1,229,964               27                 81                 162                 

کردستان  1,134,229                73                219               438               

کرمان  1,858,587             138              414               828               

کهگیلویه 

وبویراحمد
 397,461                  30                 90                  180                 

کرمانشاه   1,468,615               64                 192               384               

گلستان  995,615                   58                174               348               

گیالن  1,603,026                 100                 300                600                  

لرستان  1,134,908                61                  183              366                

مازندران  1,897,238              113                339              678               

مرکزي  1,099,764                68                204               408                

هرمزگان  971,822                  64                 192               384               

همدان  1,097,217                65                 195               390                 

یزد  971,355                  49                 147               294                

پیوست 1: جمع کل تعداد ایستگاه ها در هر استان 
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  براي سنجش فشارخون  ول برآورد تعداد افراد و تیم ها ي مورد نیازجد

  

  

بیمارستان   برآورد تعداد ایستگاه در هر شهر کشور (بدون محاسبه خانه و پایگاه بهداشت، مراکز خدمات سالمت،      

  و درمانگاه و پایگاه هاي نهاد هاي دولتی، نظامی و غیره)

  

تعداد  تعداد ایستگاه تعداد ایستگاه تعداد شهر  شهر ها

  پرسشگر

براي یک میلیون  20 8 یک میلیون و باالتر

هزار نفر 100نفر +هر 

 یک ایستگاه

289  1734 

 1200 200  20  10 پانصد هزار تا یک میلیون

 4800 800  10  80 هزار نفر 500صد تا 

 1566  261  3  87 پنجاه هزار تا صد هزار

 1848  308  2  154 هزار نفر 50بیست تا 

 5418 903  1  903 زیر بیست هزار

 16566 2761   1242 جمع کل
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  پبوست دو: لیست خطی ثبت مراجعین

  

  

گاه
ش
د دان

ک
ن
ستا

شهر
د 
ک

ستگاه
کد ای

گر
ش
س
د پر

ک

م 
نا

شگر
س
پر

م ناظر
نا

شماره 

حه
صف

ف
ردی

نام
ی
خانوادگ

م 
نا

د
خ تول

تاری
ی
دمل

ک
ن همراه 

تلف
س

جن

اگر مراجعه 

م 
خان
ده 
کنن

ت، آیا در 
س
ا

ضر 
حا
ل  
حا

ت؟
س
باردار ا

سکته 
سابقه 

ی
قلب

سابقه 

ي
کته مغز

س

ن 
خو
شار

 ف

ال
با

ت
 دیاب

ی 
سای

 نار

ي
کلیو

ي  
 آیا برا

ي 
بیمار

ن 
شارخو

ف

ت 
ح
ال ، ت

با

ن 
درما

ی 
داروی

د؟
ستی

ه

ن 
شارخو

  ف

ک
ستولی

سی

ن 
خو
شار

 ف

ک
ستولی

دیا

ن 
خو
شار

  ف

ک
ستولی

سی

ن 
شارخو

 ف

ک
ستولی

دیا

ن 
خو
شار

  ف

ک
ستولی

سی

ن 
خو
شار

 ف

ک
ستولی

دیا

م
سال

ك به  
کو
ش
م

ن
خو
شار

ف

بیمار 

شناخته 

ی
شده قبل

ارجاع 

ي
غیرفور

ي
ع فور

جا
ار

س
اورژان

کدام
چ
هی

ي 
ضور

ح

ل  
حوی

ت

ت
پمفل

سایر

1234567891
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

ش 
آموز

جه
نتی

اقدام

جود 
ع زیر و

سابقه وقای
آیا 

دارد؟

ي 
ک از بیمار

م ی
دا
ضر به ک

ل حا
در حا

د؟
ستی

ال ه
ل مبت

ي ذی
ها

ت 
ن نوب

شارخو
ن ف

گی
میان

م
ل و دو

او

م 
ت دو

ن نوب
شارخو

ف
ل
ت او

ن نوب
خو
شار

ف

1
3
9
8
ل 
سا
ال 
ن با

خو
شار

ل ف
ی کنتر

ج مل
سی
شنامه ب

س
پر



٤٦ 
 

 

  

  1398-بسیج ملی کنترل فشارخون  "لیست خطی ثبت فشارخون"دستورالعمل تکمیل 

  

پرسشگران الزم است قبل از شروع ،  سال و باالتر) 30(افراد افراد واجد شرایط بررسیمراجعه بعد از 

  کمیل نمایند .تپرسشگري قسمت باالي پرسشنامه را 

  کلی و شناسایی  سواالت

نام  -ثبت کنید (پرسشنامه)پیوست فایل در  کد دانشگاه، شهرستان، ایستگاه، پرسشگر را طبق لیست موجود

 پرسشگر و ناظر نیز در محلی که مشخص شده ثبت میشود

  این سؤال درج کنید. در شناسنامه فرد ثبت شده است را ذیلنام: نامی که 

 را ذیل این سؤال درج کنید.نام خانوادگی: نام خانوادگی کامل که در شناسنامه فرد ثبت شده است را  

  این سوال درج کنید. ذیلفرد ثبت شده است را (کارت ملی) تاریخ تولد: تاریخ تولدي که در شناسنامه  

  .یادداشت کنیداي مرد یا زن را در خانه هفرد مورد مصاحبه  : جنسجنسیت

ثبت کنید. نوشتن کد ملی و بدون فاصله یا خط لی: شماره ملی را در این محل بطور کامل و دقیق کد م

  الزامی است.

شماره تماس تلفنی فرد یا یکی از لفن همراه: ثبت شماره تلفن همراه براي پیگیري هاي بعدي الزامی است. ت

ه متعلق به خود فرد نیست ، حتماً آشنایان یا خویشان وي در این قسمت درج می شود. درصورتی که شمار

و به فرد توضیح داده شود که پیام هایی متناسب با میزان در همین قسمت درج گردد  نام و نسبت آن فرد

  وي ارسال خواهد شد.فشارخون 

در صورتی که فرد مراجعه کننده خانم است، از فرد سوال شود، آیا باردار است؟ در صورتی که فرد باردار 

سال است براي وي پرسشنامه را تکمیل و اندازه گیري فشارخون انجام  30باشد حتی اگر سن او کمتر از 

  شود. 

  سابقه حوادث قلبی

  به تایید پزشک رسیده باشد، سوال شود. در مورد سابقه بروز حمله قلبی و یا سکته قلبی که

  در مورد سابقه بروز سکته مغزي که به تایید پزشک رسیده باشد، سوال شود.

  سابقه بیماري 

و بیماري نارسایی کلیوي سوال و بر حسب فشارخون باال ابتالء به بیماري هاي درخصوص در ابتدا از فرد  

ین مورد باید تاکید شود که آیا بیماري به تایید پزشک رسیده نوع پاسخ ثبت کنید. اگر پاسخ بلی باشد، در ا

  است و پزشک به وي گفته است که مبتال به این بیماري است. 
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در صورت پاسخ مثبت و ابتالء به بیماري فشارخون باال، از بیمار سوال شود آیا براي این بیماري تحت درمان 

  درج شود.خ باید با توجه به اظهار فرد مصاحبه شونده دارویی است و در حال حاضردارو مصرف می کند. پاس

سال است پرسشنامه براي وي تکمیل و اندازه گیري  30اگر سن فرد مبتال به بیماري کلیوي کمتر از 

  فشارخون انجام می شود. 

زشک از فرد سوال شود ،آیا مبتال به دیابت است. در این مورد باید تاکید شود که آیا بیماري به تایید پ 

  رسیده است

  سنجش هاي جسمی

  اندازه گیري فشار خون

ها استفاده کرد.  ر ابتدا باید مطمئن شد ابزار هاي اندازه گیري درست کار می کنند و می توان بخوبی از آند

انجام می شود و نتایج آن در محل هاي مربوط به  (طبق راهنماي اندازه گیري فشارخون)سپس اندازه گیري

  .سعی شود تا اندازه گیري بدقت انجام شود  می شود.تکمیل  سواالت

در این بررسی فشارخون باید از دست راست اندازه گیري شود در صورت وجود مشکالت جسمی از دست 

  چپ استفاده می شود .

 در صورتی، فشارخون نوبت اول اندازه گیري شود.  دقیقه استراحت فرد  5بعد از  سنجش بار اول فشارخون:

 میلی  90کمتر از  دیاستولمیلی متر جیوه و هم فشار خون  140فرد کمتر از  سیستولشار خون که هم ف

بر طبیعی است نیاز به اندازه گیري مجدد نمی باشد و مقدار آن در حد متر جیوه باشد ،چون فشارخون 

ردد. از ثبت گ سوالاین قسمت پاسخ هاي  دررقمی  3حسب سیستول و دیاستول و میلی متر جیوه بصورت 

  گرد کردن اعداد جداً خودداري شود.

میلی  140 سیستولفشار خون یا که  : بعد از ثبت فشار خون نوبت اول در صورتیفشارخوندوم  سنجش بار

دقیقه بعد از  یک الی دو میلی متر جیوه و بیشتر باشد 90 دیاستولمتر جیوه و بیشتر و یا فشار خون 

فشار خون از همان دست اندازه  "، مجدداثانیه باال نگهداشتن دست راست فرد  6الی  5یا  استراحت فرد

قسمت پاسخ  دررقمی  3بر حسب میانگین دو نوبت سیستول و دیاستول بصورت و مقدار آن شود گیري 

  ثبت گردد. از گرد کردن اعداد جداً خودداري شود. سوالاین هاي 

تقسیم  2بدست آمده از دو نوبت را با هم جمع و بر  سیستولفشار خون  ار: مقد فشارخون دو نوبت میانگین

هم به همان ترتیب دیاستول بدست آید . میانگین فشار خون  سیستولتا میانگین فشار خون  می شود

  می آید .نتیجه را بر حسب میلی متر جیوه در قسمت پاسخ ثبت کنید.بدست 

  =   فشار خون ماکزیمم نوبت اول + نوبت دوم  ولسیستمیانگین فشار خون                 

                                                                                    2     

  =   فشار خون می نیمم نوبت اول + نوبت دوم  دیاستولمیانگین فشار خون                 
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             2    

ر اساس نتیجه پرسشنامه و اندازه گیري فشارخون طبق راهنما انجام می شود، اقدامات: هر اقدامی که ب       

  بر حسب آموزش، ارجاع فوري و غیرفوري به پزشک در این بخش مشخص می گردد.

  ذکر مهم : ت

با همراه  "فرد کد ملی خود را نمی داند، باید مجدداکه  صورتیاز آنجا که ثبت کد ملی ضروري است ،در -

  ملی مراجعه کند.داشتن کارت 

  براي پیگیري نتایج غربالگري، ثبت تلفن همراه ضروري است.-

  

  1398 بسیج ملی کنترل فشارخون (لیست خطی ثبت فشارخون)پرسشنامه نکته مهم درباره 

بسیج ملی کنترل فشارخون کامالً بصورت الکترونیک اجراء می شود اما جهت پیش بینی کلیه حوادث       

غیرمترقبه اگر به هر دلیلی سامانه الکترونیک به شکل سراسري قطع شود و دسترسی به آن  امکان پذیر 

 5تا  3ها تعداد نباشد، یک لیست خطی براي ثبت مشخصات و فشارخون افراد تهیه شده و در همه ایستگاه 

برگ از این فرم ها موجود خواهد بود تا درصورت وقوع اخالل در سیستم ارائه خدمات و ثبت موارد در 

ساعات اولیه دچار اختالل نگردد. تاکید میشود که این فرم تنها براي زمانی مورد استفاده است که سامانه 

لیست "مت اکسل تهیه شده است تحت عنوان بصورت سراسري دچار اختالل شود. نمونه این فرم که در فر

) موجود است و در 2به پیوست این دستورالعمل تحت عنوان (فایل پیوست شماره  "خطی ثبت فشارخون

  بارگزاري گردیده است. "پورتال غیرواگیر"مجموعه مواد مورد نیاز اجراي برنامه در 

به همین ترتیب فرم هاي اجاع کاغذي نیز مطابق آنچه در مورد لیست خطی نوشته شد در شرایط اضطرار 

  مطابق فرم هاي ذیل مورد استفاده واقع خواهد شد. 

مدیریت تکثیر و توزیع لیست و فرم هاي ارجاع با ناظر شهرستان است و جداً توصیه میشود از چاپ غیر 

شود اما در مورد ساز و کار تکثیر فوري آنها در زمان اضطرار از قبل برنامه  ضروري به تعداد زیاد خودداري

  ریزي گردد. 
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  بسمه تعالی

  1398سال  -بسیج  ملی کنترل فشار خون 

  فرم ارجاع مراجعین به پزشک

  

  غیرفوري                  فوري                                                         

  مرکزخدمات جامع سالمت: ....................................

  با سالم

به خانه/پایگاه ســالمت/مرکز  » بســیج ملی کنترل فشــار خون « که در ................................................ خانم/آقاي 

رسی انجام گرفته داراي فشارخون باال (.................... میلی ........................................ مراجعه کرده و در بر   ارزیابی

  گردند.باشد، جهت بررسی به آن مرکز معرفی میمتر جیوه)   می

  

  نام و نام خانوادگی پرسشگر                

  تاریخ و امضا      
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  نهاد ها  و اسامی پرسشگران ثبت مشخصات ایستگاه ها، مراکز و پایگاه هاي سایر  راهنماي: سهپیوست 

  

 راهبر ایستگاه سنجش فشار خونراهنماي 

  

در وبسایت هر دانشگاه ثبت شود. در سطح شهرستان مشخصات ایستگاه و پرسشگران باید توسط راهبر سیب 

   این بخش از فعالیت ها پس از راه اندازي سامانه باید سریعاً  انجام شود.

  ورود :

صفحه زیر نمایش داده می شود که با وارد کردن کد ملی   http://salamat.gov.irبا وارد کردن آدرس 

  و رمز عبور سامانه سیب می توانید وارد شوید.

 

  صفحه اصلی
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  در این قسمت میتوان ایستگاه جدید و کاربر جدید تعریف کرد.

  

  تعریف ایستگاه ها :

  

  می شوید.به صفحه زیر منتقل  "تعریف ایستگاه ها"با انتخاب 

به  "واحد هاي زیر مجموعه"جهت تعریف ایستگاه سنجش فشار خون جدید نیاز هست با استفاده از کلید 

  پایین ترین سطح ساختار بروید.

 

  

  

  

در این قسمت با انتخاب نوع ایستگاه سنجش فشار خون اطالعات مورد نیاز را (اطالعات اجباري در عکس 

   . میکنیمهاي زیر مشخص شدند) تکمیل 
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  کلیک میکنیم. "ثبت"سپس روي گزینه 
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 تعریف کاربران :

  

 به صفحه زیر منتقل می شوید. "تعریف کاربران"با انتخاب 

 

  در این قسمت با وارد کردن کد ملی و سال تولد کاربر به صفحه بعد منتقل می شوید.

 

 

 

 

  

  ثبت به صفحه تعریف نقش منتقل می شوید.در این صفحه با تکمیل اطالعات مورد نیاز و کلیک روي گزینه 
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 در این قسمت می توان نقش و محل ارائه خدمت را مشخص کرد و سپس روي گزینه ثبت کلیک کرد.
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  salamat.gov.ir سایت راهنماي اندازه گیري فشارخون در وب

  :شرکت در بسیج ملی کنترل فشارخون افراد واجد شرایط

  هستند. از آنو قبل  1368افرادي که متولد  سال و باالتر: 30افراد-1

  در همه گروه هاي سنی  :زنان باردار و بیماران مبتال به نارسایی کلیوي-2

در ابتدا فشارخون خود را با استفاده از دستگاه فشارسنج توسط یکی از نزدیکان یا با استفاده از فشارسنج 

دیجیتالی توسط خودتان طبق راهنماي زیر اندازه گیري و نتایج آن را به تفکیک میزان فشارخون سیستول 

  رقم یادداشت کنید.   3و دیاستول و بر حسب میلی متر جیوه با دقت 

 30 خودداري کشیدن یا سیگار و کردن ورزش آشامیدن، خوردن، از گیري اندازه از قبل دقیقه 

  نمائید.

 نمائید. استراحت دقیقه 5 حدود در گیري اندازه از قبل  

 دستگاه کردن جابجا و یا خوردن تکان زدن، حرف دست، دادن از حرکت گیري اندازه حین در 

 .نمائید خودداري

 بازوي  دور به باشد آرنج مفصل از باالتر  متر سانتی 2 پایینی آنبطوریکه لبه  بازو دور به را کاف 

 باشید قادر باشد بطوریکه شده پیچیده بازو دور به مناسب و کامل بطور باید کنید. کاف محکم خود

 .دهید قرار بازو و کاف بین  را خود انگشت یک

 قرار صاف سطح یک روي خود طرف و به  باال سمت  به را خود دست کف اید نشسته حالیکه در 

  گیرد. قرار قلب راستاي در بایست می کاف دهید.

 به ابتدا در. شوید پرسشنامه اصلی صفحه وارد سال و ماه، روز تفکیک به تولد تاریخ، ملی کد کردن وارد با

 پاسخ کلیه نارسایی و دیابت، باال فشارخون هاي بیماري، مغزي سکته و قلبی سکته بروز سوابق سواالت

 لزوم صورت در. کنید ثبت مربوطه محل در ترتیب به را  دیاستول و سیستول فشارخون میزان سپس. دهید

 فشارخون وضعیت بندي طبقه بعدي صفحه در. کنید وارد مربوطه هاي محل در نیز را دوم نوبت فشارخون

 جهت صفحه این در نیز را خود همراه تلفن شماره. شود می داده نمایش دهید انجام باید که اقداماتی و شما

  .نمایید ثبت مربوطه محل در بعدي هاي پیگیري
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  سنجش فشار خون (پایگاه و ایستگاه) در محل  پیام هاي اندازه گیري فشارخون

  
  به پیامی که قبل از اندازه گیري فشارخون باید از طریق رسانه هاي همگانی اعالم شود یا

  صورت پالکارد در کنار مراکز بهداشتی درمانی مجري طرح نصب شود:
  

افرادي که فشارخون آن ها اندازه گیري می شود  قبل از اندازه گیري فشارخون باید شرایط زیر را رعایت 

  کنند: 

  نیم ساعت قبل از اندازه گیري فشار خون: -1

  دخانی خودداري کنند.از مصرف کافئین(قهوه و چاي) و الکل و مصرف محصوالت  

 .فعالیت بدنی شدید انجام ندهند  

  ناشتا نباشند. -2

  قبل از اندازه گیري فشارخون مثانه آن ها خالی باشد.-3

  دقیقه قبل از اندازه گیري فشارخون استراحت کنند و با هیجان صحبت نکنند. 5به مدت -4

  لباس داراي آستین گشاد به تن داشته باشند. "ترجیحا-5

  کارت ملی خود را به همراه داشته باشید. "نگام مراجعه حتمابه ه-6
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   سنجش فشارخوناستاندارد هاي ایستگاه هاي پیوست چهار: 

  

 

  

  

  

  

توضیحاتتعداد براي  هرشیفتاستاندارد ایستگاه سنجش فشارخون

1
مساحت ایستگاه ارزیابی فشارخون  حداقل 25 متر مربع 

( مسقف و مستقر در طبقه همکف   ) - تهویه مناسب و ....

محل ایستگاه در مکان هاي پر 

جمعیت، پر تردد و در معرض دید 

 2  خانم و یک آقا3 نفر  پرسشگر  آقا  و  خانم2

براي هر 3 نفرگواهی دوره آموزش پرسشگران3

تعداد براي  هر پایگاه وسایل مورد نیاز 

1پاراوان4

درصورت ارزیابی خانم ها و آقایان 

در اتاق هاي جداگانه لزومی به  

وجود پاراوان در ایستگاه نیست

3 ( مشترك براي هر دو شیفت) فشارسنج الکترونیک5

1میز مناسب براي پرسشگران6

10صندلی 7

3زیرپائی مناسب8

3کارت شناسائی و کاور براي هر پرسشگر9

به تعداد پرسشگران3 ( مشترك براي هر دو شیفت) تبلت /کامپیوتر/....10

کاربران از تلفن هوشمند، تبلت و   

لپتاپ شخصی میتوانند استفاده 

نمایند 

به تعداد مراجعه کنندگان  کارت ثبت فشارخون11

مطابق دستورالعمل لیست خطی ثبت مشخصات مراجعه کنندگان و فرم ارجاع12
از تکثیر زیاد این فرم ها جداً  

خودداري شود

1پوستر اطالع رسانی برنامه13

14
بنر یا پالکارد یا استند راهنماي رعایت شرایط قبل از اندازه 

گیري فشارخون
1

1پوستر راهنماي عوامل خطر ابتال به فشارخون15

1پوستر راهنماي پیشگیري و کاهش میزان فشارخون16

حداقل یک عنوانپمفلت  17
به تعداد مورد نیاز برحسب  

جمعیت

سایر موارد

1آب سرد کن یا تامین آب سرد 18

10 در هر شیفتلیوان یک بار مصرف و چاي19

3 در هر شیفتنیم چاشت( میوه-بیسکوئیت)20

بر اساس ساعت کار و منطقه3 در هر شیفتغذا  ( ناهار-شام)21

22
 آب-چاي و .... براي مراجعه کنندگان برحسب امکانات  

دانشگاه
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  و تعداد افرادي که مورد انتظار است که در طول برنامه شناسائی شوند جمعیت ثبت شده در سامانه سیب 

  

واحد

جمعیت ثبت 

شده در سیب 

و کل جمعیت 

خراسان و 

گلستان

باالي 30 

سال

استان ها (  

(STEPS2016

شیوع فشارخون 

140/90 و باالتر

 هدف بسیج ملی 50 

درصد جمعیت 

باالي 30 سال

 تعداد مورد انتظار 

افراد با فشارخون 

باال در جمعیت هدف

             611214267097Khuzestan26.9133,549           35,925دانشکده آبادان

               10084553522Hamadan21.6726,761             5,799دانشکده اسد آباد

               13029665267Khorasan, North30.0232,634             9,797دانشکده اسفراین

1176136400622دانشکده ایرانشهر
Sistan and 

Baluchistan19.37200,311           38,800             

             194887103260Khuzestan26.951,630             13,888دانشکده بهبهان

             289418120555Khorasan, Razavi25.1860,278             15,178دانشکده تربت جام

               8313646122Ardabil34.5423,061             7,965دانشکده خلخال

               10708661827Markazi29.5230,914             9,126دانشکده خمین

             348748172543Azerbaijan, West27.3986,272             23,630دانشکده خوي

             303700166486Markazi29.5283,243             24,573دانشکده ساوه

               12683266963Azerbaijan, East29.0633,482             9,730دانشکده سراب

             272167140480Kerman24.3170,240             17,075دانشکده سیرجان

             20400995600Khuzestan26.947,800             12,858دانشکده شوشتر

               4514822784Fars22.2711,392             2,537دانشکده گراش

             251885132767Fars22.2766,384             14,784دانشکده الرستان

             257259137728Azerbaijan, East29.0668,864             20,012دانشکده مراغه

             518523256964Khorasan, Razavi25.18128,482           32,352دانشکده نیشابور

             934067537755Markazi29.52268,878           79,373دانشگاه اراك

           1197346623858Ardabil34.54311,929           107,740دانشگاه اردبیل

           28729191397721Azerbaijan, West27.39698,861           191,418دانشگاه ارومیه

           41443182397833Isfahan25.081,198,917        300,688دانشگاه اصفهان

           22208881287979Alborz28.41643,990           182,957دانشگاه البرز

           33639251697776Tehran23.34848,888           198,130دانشگاه ایران

             554740286005Ilam26.39143,003           37,738دانشگاه ایالم

             512788301207Mazandaran33.12150,604           49,880دانشگاه بابل

             747314349966Khorasan, North30.02174,983           52,530دانشگاه بجنورد

             303372127602Kerman24.3163,801             15,510دانشگاه بم

             1692056750467Hormozgan26.21375,234           98,349دانشگاه بندرعباس

             1028665512160Bushehr22.99256,080           58,873دانشگاه بوشهر

             807424381806Khorasan, South25.1190,903           47,917دانشگاه بیرجند

           33964981847740Azerbaijan, East29.06923,870           268,477دانشگاه تبریز

دانشگاه تربت 

حیدریه
367573176897Khorasan, Razavi25.1888,449             22,271             

جمعیت هدف بسیج ملی کنترل فشارخون باال 1398 - تعداد مورد انتظار شناسائی افراد با فشارخون باال
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واحد

جمعیت ثبت شده    

در سیب و کل     

جمعیت خراسان و    

گلستان 

باالي 30 سال 
استان ها   (   

(STEPS2016

شیوع فشارخون   140/90  

و باالتر 

 هدف بسیج ملی    50 درصد  

جمعیت باالي  30 سال 

 تعداد مورد انتظار افراد با      

فشارخون باال در جمعیت     

هدف

           18729281031331Tehran23.34515,666           120,356دانشگاه تهران

دانشگاه 

جندي شاپور
28950741292447Khuzestan26.9646,224           173,834           

             213497118950Fars22.2759,475             13,245دانشگاه جهرم

             674329290386Kerman24.31145,193           35,296دانشگاه جیرفت

             705463330233Khuzestan26.9165,117           44,416دانشگاه دزفول

             307320167894Kerman24.3183,947             20,408دانشگاه رفسنجان

382956161500دانشگاه زابل
Sistan and 

Baluchistan19.3780,750             15,641             

1135584412487دانشگاه زاهدان
Sistan and 

Baluchistan19.37206,244           39,949             

             1046509545316Zanjan20.7272,658           56,440دانشگاه زنجان

           25730011536953Mazandaran33.12768,477           254,519دانشگاه ساري

             446136226781Khorasan, Razavi25.18113,391           28,552دانشگاه سبزوار

             378946224512Semnan35.19112,256           39,503دانشگاه سمنان

             243483134373Semnan35.1967,187             23,643دانشگاه شاهرود

966778477257دانشگاه شهرکرد
Chahar Mahaal 

and Bakhtiari28.38238,629           67,723             

دانشگاه شهید 

بهشتی
33310311741116Tehran23.34870,558           203,188           

           40621742258934Fars22.271,129,467        251,532دانشگاه شیراز

             205843111905Fars22.2755,953             12,461دانشگاه فسا

             1182848633677Qazvin24.64316,839           78,069دانشگاه قزوین

             1090773605954National26.4302,977           79,986دانشگاه قم

             409830243241Isfahan25.08121,621           30,502دانشگاه کاشان

           1551315794970Kurdistan34.78397,485           138,245دانشگاه کردستان

             1171893613657Kerman24.31306,829           74,590دانشگاه کرمان

           1791983962770Kermanshah26.57481,385           127,904دانشگاه کرمانشاه

           1900000900000Golestan31.8450,000           143,100دانشگاه گرگان

               12197363389Khorasan, Razavi25.1831,695             7,981دانشگاه گناباد

           22492291350961Gilan31.3675,481           211,425دانشگاه گیالن

           1756963886690Lorestan31.21443,345           138,368دانشگاه لرستان

           50260002406800Khorasan, Razavi25.181,203,400        303,016دانشگاه مشهد

             1576568849940Hamadan21.67424,970           92,091دانشگاه همدان

687678319040دانشگاه یاسوج
Kohgiluyeh and 

Boyer-Ahmad21.74159,520           34,680             

             1076125564032Yazd30.66282,016           86,466دانشگاه یزد

       4,953,011     721994123724485518,622,428مجموع
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  باال فشارخونکنترل ملی  بسیججدول زمانبندي اجراي پیوست پنج: 

  مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت    

  4  3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1 فعالیت  ردیف

                                                  تدوین طرح پویش 1

                                                  تائید و تصویب در شوراي معاونین  2

                                                  طرح در شوراي مدیران  3

                                                  نهائی سازي و ابالغ برنامه ها به دانشگاهها  4

                                                  برگزاري جلسات کارگروهها و فراهم کردن تدارکات  5

                                                  برگزاري مراسم شروع پویش   6

                                                  اجراي برنامه هاي آموزشی و حساس سازي  7

اجراي برنامه اندازه گیري فشارخون و شناسائی بیماران   8

  در سراسر کشور

                                                

                                                  پایش برنامه ها  9

                                                  ارزشیابی برنامه ها  10

                                                  گزارش نهائی اجراي برنامه و نتیجه ارزشیابی  11
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  گواهی آموزش-کارت شناسائی-پیوست شش: نمونه کارت مراجعین

  :نمونه کارت فشارخون
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  نمونه کارت شناسائی:
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  نمونه گواهی آموزش:
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    پیام ها و مطالب آموزشینمونه هاي پیوست هفت: 

  گیرد:مورد بیماري فشارخون باال در چهار مرحله صورت میآموزش در 

 گري براي عموم مردمآموزش توجیهی قبل از غربال )1

 کنندگان گري براي مراجعهآموزش حین غربال )2

 ها براي بیماران و خانواده آنهاها و بازدیدآموزش در مراقبت )3

    آموزش مستمر براي عموم مردم )4

  هاي مهم براي پیشگیري از افزایش فشارخون توصیه

  افزایش آگاهی مردم درمورد پیشگیري ازفشارخون باال و عوارض آن 

 تشویق به اندازه گیري فشارخون و اجراي پیشنهاد هاي اعضاي تیم سالمت 

 فشارخون درمنزل) آموزش خودمراقبتی و گسترش آن براي پیشگیري ازفشارخون باال ازجمله آموزش نحوه اندازه گیري 

  فراهم کردن محیط براي رفتارهاي سالم 

 کاهش مصرف نمک 

  وعده  5متعادل کردن رژیم غذایی و مصرف میوه وسبزیجات حداقل 

  ترك مصرف الکل 

  مصرف نکردن دخانیات 

  دقیقه درهفته) 150فعالیت بدنی منظم باشدت متوسط حداقل نیم ساعت دراکثر روزهاي هفته (یا 

 کنترل وزن 
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 شخیص زود رس ازطریق غربالگري (پیدا کردن افراد مبتال و پیگیري و درمان آن)ت 

  روانی  –سازگاري با فشارهاي روحیrelaxation  

 ازتجویز مکمل ها مانند کلسیم، مننیزم یا پتاسیم خودداري شود 

هاي مربوط به عامل سب) بر اساس محتوي آموزشی برنامههاي الزم به بیمار جهت اصالح شیوه  زندگی (مصرف دخانیات، کم تحرکی، تغذیه نامنا  توصیه 

 گردد.خطر انجام می

  راهنماي تغذیه    -1

     ی مهم تر از مقدار آن است  خوردن سه وعده غذا به مقدار متعادل بهتر از خوردن یک وعده غذا اما به مقدار زیاد است. ولی باید به یاد داشته باشید که نوع غذا خیل

  مصرفی باید متنوع و شامل انواع گوناگون مواد غذائی باشند.و بطور کلی غذاهاي 

 .از مصرف زیاد نمک خوداري کرده و از گذاشتن نمکدان سر سفره پرهیز کنید  

  داري کنید.خود غذاهاي کم چربی را انتخاب کنید و غذارا بیشتر به صورت آب پز، بخار پز یا کبابی تهیه کنید و حتی المقدور از خوردن غذاهاي سرخ کرده  

 .سعی کنید لبنیات کم چربی، گوشت کم چربی و مرغ بدون پوست مصرف کنید  

 .از سبزیجات، ساالد و میوه جات به مقدار زیاد مصرف کنید  

 هاي غالت با پوست و سیب زمینی به مقدار متعادل مصرف کنید.غذاهاي نشاسته اي مثل نان، ماکارونی، دانه  

 ین اجتناب کنید.هاي گازدار شیراز مصرف نوشابه  

 کاهش دهید."مصرف شکر، شیرینی، شکالت، کیک و بیسکویت را شدیدا  

 هاي جامد و یا دنبه از روغنهاي مایع استفاده کنید.بجاي کره، روغن  

 (جگر، مغز، دل، قلوه) و کله و پاچه را کمتر مصرف کنید.گوشت، امعاء و احشاء  

 ید.حبوبات مثل عدس، لپه و لوبیا را بیشتر مصرف کن  

 .حتی االمکان نان تهیه شده از آرد سبوس دار مصرف کنید 
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  راهنماي ترك سیگار -2

  براي کمک به فرد سیگاري به او بگوئید:  

 .ترك، کار دشواري نیست  

  هفته باقی میماند که ممکن است آزار دهنده باشد.  1-2عـالئم ترك  

 آورند که ممکن اســت به دالیل  اول و ما بقی در طول ســه ماهه اول به مصــرف مجدد ســیگار رو میاند در همان هفته اکثر افرادي که مصــرف ســیگار را ترك کرده

  هاي روانی شدید باشد.شرایط پیش بینی نشده یا فشار

 توان آن را کنار گذاشت.بخـــــاطر داشته باشید سیگار کشیـدن یک عادت است، عادتی که می  

 شوند.پس از چندین بار تالش، موفق به تـــرك می  به یاد داشته باشید اکثر افراد سیگـــاري  

  ترك سیگار داراي مراحل زیر است: 

  براي ترك تصمیم بگیرید.  -1

  ).…براي بهبود سالمتی، براي بهتر شدن ظاهر،“ مثالهر شب قبل از خواب به یکی ازدالیل ترك خود فکر کنید( -2

  ورزشی را آغاز کنید، مایعات بیشتري مصرف کنید، استراحت کنید، از خستگی بپرهیزید. –یک برنامه نرمشی  -3

  هیچ وقت به این فکر نکنید که هرگز سیگار مصرف  نخواهید کرد. فقط به فکر تعیین  یک روز براي ترك کردن  باشید.  -4

  راي ترك مصرف سیگار برنامه ریزي کنید و پول سیگار روزانه تان را پس انداز  کنید.کند بــخواهـید که با هم باز یــکـی از دوستانتان که او هم سیگار مصرف می -5

  یک تاریخی براي ترك انتخاب کنید و روز ترك را  به کلیه افراد خانواده، دوستان و اطرافیان اطالع دهید. -6

  کنم و اینکار را انجام دهید. در روز ترك به خودتان بگوئید امروز سیگار مصرف نمی -7

  هاي خود را تمیز کنید تا از بوي بد سیگار خالص شوید.اسلب -8

  عادت تغذیه اي خود را تغییر دهید تا به کاهش تعداد مصرف سیگار کمک کند،براي مثال شیر بنوشید. -9

  در موقع میل به مصرف سیگار بجاي آن یک لیوان آب بنوشید یا میوه میل کنید.-10
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  در طول روز خود را مشغول کنید.-11

 نواده کمک بخواهید.از افراد خا-12

  راهنماي فعالیت بدنی -3

 کنند که در  هایی استقامت بدن را زیاد می ها براي بدن مفید هستند ولی بهترین ورزش براي قلب، ورزشی است که استقامت بدن را افزایش دهد. ورزش    تمام ورزش

  سریع، دویدن، شنا، دوچرخه سواري و طناب زدن.ها حرکات بدنی بطور پیاپی براي مدتی ادامه داشته باشند، مثل راه رفتن آن

   ،دوچرخه سواري، شنا، راه پیمایی و طناب زدن بهترین نوع ورزش هستند  

  .باید به خاطر داشت که ورزش نکردن و فعالیت بدنی کم یکی از عوامل موثر در ابتالء به بیماري قلبی است  

  .سعی کنید فعالیت بدنی جزئی از زندگی روزانه باشد  

  .باید به یادداشت که ورزش به آرامی شروع شود و بتدریج افزایش یابد  

          ـد، نه به اندازه اي که از پا بیافتید. سطح مطلوب ورزش یعنی این ـ ـ ـدازه اي ورزش کنید که احساس خستگی مطبوعی در شما بوجود آی ـ که درحین ورزش  به ان

  ضمن نفس نفس زدن بتوان صحبت کرد.

 رزش، خود را با حرکات ورزشی مالیم و نرمش گرم کنید. هـمیشه قبل از شروع و  

 .براي خاتمه ورزش، بطور ناگهانی ورزش را تمام نکنید. سعی کنید براي چند دقیقه با حرکات مالیم تر به ورزش ادامه دهید  

 .تا یک ساعت بعد از صرف غذا ورزش را شروع نکنید  

 ورزش کافی است !"گویدمی»  بدن « . در واقع درد عضـالت در حیــــن ورزش را نــــادیده نگیرید".  

  ست حداقل هفته اي صورتی که نتوانید یک جا     30روز و روزانه  5بهتر ا شود. در  توان فعالیت بدنی را در طول  دقیقه فعالیت کنید می 30دقیقه فعالیت بدنی انجام 

  دقیقه اي تقسیم کرد.   10نوبت 3روز به 
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  رخون در سامانه سیب و وبسایتروند ارزیابی فشاپیوست هشت: 

  



٧١ 
 

 

به تشخیص پزشک 
مبتال به نارسائی 

کلیه هستید؟

بله

یا   125/80فشارخون 
باالتر است؟

بله

ارجاع فوري به 
پزشک جهت 
بررسی بیشتر

کنترل نامطلوب 
فشارخون در بیمار 

کلیوي

خیر
نارسائی کلیوي با 
کنترل قابل قبول 

فشارخون

توصیه به 
پایبندي به 

درمان و 
مراجعه به 
پزشک در 

فواصل 
مشخص 

ارجاع )
غیرفوري 
درصورت 

(لزوم

خیر پرسش از کلیه مراجعان
ادامه غربالگري 

فشارخون
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هورز مراقب /فرد ارجاع شده توسط ب

سالمت جهت تائید ابتال به پرفشاري 
(7974کد )خون 

آیا میانگین دو نوبت اندازه گیري 
/180فشارخون مساوي یا بیش از 

است؟ 110

آیا میانگین دو نوبت اندازه گیري 
/179 تا 160/100فشارخون مساوي 

است؟  109

خیر خیر

انجام اقدامات - 1
اولیه جهت کاهش 

تدریجی فشارخون 
مطابق دستورالعمل

ارجاع به سطح  - 2
دودرصورت نیاز

آموزش - 3

بله
بله

آیا میانگین دو نوبت اندازه گیري فشارخون 

است؟  159/99 تا 140/90مساوي 

بله

نوبت اندازه گیري  آیا میانگین دو 

/139 تا 120/80فشارخون مساوي 

است؟  89

میانگین دو نوبت 

اندازه گیري 
فشارخون کمتر از 

است؟ 120/80

بررسی مجدد توسط 
مراقب سالمت /بهورز

هنگام ارائه مجدد 
7043خدمت 

پره هایپرتنشن- 
آموزش اصالح شیوه   - 

زندگی
بررسی مجدد توسط  - 

مراقب سالمت /بهورز
یک سال بعد

بله

خیر

خیر

بیماري هاي قلبی*  : عروقی- بررسی وجود عالئم خطر 

در زنان 55 در مردان و بیش از 45 سن باالي - 1
مصرف دخلنیات - 2

دیس لیپیدمی - 3
اختالل قند ناشتا - 4

سانتیمتر و بیشتر 90 دور کمر - 5
مردان )سابقه خانوادگی بیماري قلبی عروقی زودرس- 6

(سال 65 سال و زنان کمتر از 55 کمتر از
بیماري قلبی عروقی یا کلیوي یا دیابت تثبیت شده* 

بیماري قلبی عروقی 
یا کلیوي یا دیابت 

تثبیت شده همراه 
عوامل خطر یا بدون 

آنها

شروع درمان 
داروئی بعالوه اصالح 

شیوه زندگی 

معموال درمان 
وئی در این  دار

مرحله حداقل با دو 
و شروع میشود . دار

شروع فوري درمان 

وئی و اصالح  دار
شیوه زندگی

قل سه  وجود حدا
عامل خطر یا دیابت

شروع درمان 
داروئی بعالوه اصالح 

شیوه زندگی 

وجود یک یا دو 

عامل خطر

اصالح شیوه زندگی  به 
 8 تا 4)مدت چند هفته 

و در صورت عدم  (هفته
کنترل فشارخون شروع 

درمان داروئی

بدون بیماري یا 

عوامل خطر

اصالح شیوه زندگی  به 
ماه و در صورت  3مدت 

عدم کنترل فشارخون 
ماه شروع درمان  6 طی

داروئی

ویزیت هر دو هفته تا کنترل فشارخون- 

ویزیت هر دو هفته تا زمان ویزیت روتین 
ماه  3بعدي توسط پزشک در فاصله 

در صورت عدم کنترل فشارخون . بعد
علیرغم درمان دارویی ارجاع به سطح دو

فواصل ویزیت طیق نظر - 

پزشک تا کنترل 
فشارخون

بررسی ماهانه توسط  - 
بهورز

ماهه پزشک  3بررسی - 

ن پس از تثبیت فشارخو

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

140/90 سال کمتر از 60هدف کنترل فشارخون در افراد کمتر از 
 قابل قبول است 150/90 ساله و باالتر میزان فشارخون 60در افراد 

پیگیري سه 
ماه بعد

 " پزشک- تشخیص و درمان فشارخون باال"  به 7974نام خدمت 

قبت سه ماهه فشارخون باال. اصالح گردد پزشک جداي  - خدمت مرا

این خدمت می باشد . از 

فشارخون : تشخیص
خیلی باال

فشارخون : تشخیص
2باالي مرحله 

: تشخیص

فشارخون باالي 
مرحله یک

پره : تشخیص

هایپرتنشن

فشارخون : تشخیص

طبیعی

در سامانه به 

هفته  4 تا 2اشتباه 
. درج شده است

به اشتباه ارجاع 
فوري به سطح دو 

. درج شده است

عبارت قرمز رنگ 
. جایگزین گردد

اقدام به صورت  

عبارت قرمز رنگ 
اصالح گردد و 

 3تاریخ پیگیري 
بعد لحاظ شود . ماه 

عبارت اقدام 

. اصالح گردد
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