
بسیج ملی کنترل فشارخون باال
1398سال 



کارگروه ها

کارگروه ارتباطات و اطالع رسانی-1
کار گروه درمان-2
کارگروه آموزش-3
کار گروه پشتیبانی و مالی-4
کار گروه مشارکت های اجتماعی-5
کار گروه شناسایی و ثبت بیماری-6
کار گروه پایش و ارزشیابی-7



مجريان و همكاران برنامه
درمان وزارت بهداشت ،درمان  معاونت -پزشكيبهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش معاونت 

-پزشكيتوسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت ،درمان و آموزش معاونت -پزشكيو آموزش 
آموزشي وزارت  معاونت -پزشكيحقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت ،درمان و آموزش معاونت 

فرهنگي و دانشجویي وزارت بهداشت ،درمان و معاونت -پزشكيبهداشت ،درمان و آموزش 
ت معاون-پزشكيتحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش معاونت -پزشكيآموزش 

غذا و دارو  سازمان -کشوراورژانس سازمان -پزشكيپرستاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش 
کل سازمان  اداره -سالمتشورای عالي بیمه دبیرخانه -پزشكيوزارت بهداشت، درمان و آموزش 

کل همكاری های بین الملل وزارت بهداشت، درمان و اداره -سالمتهای مردم نهاد و خیرین 
يپزشكمدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش مرکز -پزشكيآموزش 

-ورکشبسیج جامعه پزشكي سازمان -درمانيعلوم پزشكي و خدمات بهداشتي دانشگاه های -
مي  صدا و سیمای جمهوری اسالسازمان -مامائينظام پرستاری و سازمان -سازمان نظام پزشكي 

ن های ها، پژوهشكده ها، مراکز تحقیقات و انجمپژوهشگاه -سالمتملي تحقیقات موسسه -ایران
های تشكل -خیریههای انجمن -(قلب وعروق، فشارخون، دیابت، داروسازی)علمي مرتبط

-ماعياجتتامین سازمان -احمرهالل سازمان -وبسیجانتظامي و ارتش و سپاه نیروی -دانشجویي
(ره)امداد امام خمیني کمیته 



اهمیت برنامه

المسهایروشویابندمیاهمیتپیشگیریاولسطحدرکهاینباباالفشارخون•
عنوانهباماکند،میپیشگیریآنبروزاززیادیحدتا(سالمزندگیسبک)زندگی
واستمطرحاالمراضامعنوانبهویافتهگسترشجامعهدرخاموشبیماری
.ندباشمیمردمسالمتتهدیدکنندهوخطرناکهایبیماریازبسیاریبرایعاملی

یهاسکتهقلبی،حمالتهمچونشایعیبسیارهایبیماریهمراهبهبیماریاین
دوشبرراسنگینیهایهزینهکهکند،میایجادمختلفهایمعلولیتومغزی

کهشدهمشخصطرفیاز.کندمیتحمیلدولتوجامعهها،خانوادهبیماران،
بیماری،سهنایبهمبتالیانموقعبهپیگیریوشناسایییعنیدومسطحپیشگیری

ازشتریبیتعدادورانفرهزارانزندگیوکردهکندراآنپیشرفتروندتواندمی
.گرددجوییصرفهسالمتبهمربوطهایهزینهدرودادهنجاتراهاخانواده

دروکردهپیشگیریهاآنپیشرفتازتوانمیهابیماریاینروندبرموقعبهتأثیر•
هکاستزمانیدرپیشگیریدومسطحلذا.کردبرطرفراهاآنکلیبهمواردی

بمناساقداماتباوشدهدادهتشخیصموقعبهآسیبوناتوانیوبیماریروند
.مودنمتوقفراآنپیشرفتمسیرکلیطوربهیاوکردکندراآنروندبتوان



گروه هدف
انبیمارکشور،درساکنایرانيغیروایرانيباالتروسال30افرادکلیه•

اززمانهردر)باردارزنانو(پزشکتشخیصبهکلیهنارسایي)کلیوی
یا1368/3/17روزاوتولدتاریخ)سنيهایگروههمهدر(بارداریدوران

(قبل
برای پذیرش بیماران ارجاعي از سطح اول2هماهنگي با سطح •
ریق ارائه گزارش روزانه ستاد شهرستان به ستاد اجرایي دانشگاه و از آن ط•

(مرکزی)به ستاد اجرایي کشوری
عملیاتي در سطح شهرستان های تابعه  برنامه •



اطالع رسانی

ياطالع رساني فعالیتها از طریق صدا و سیما، رسانه ها ، خبرگزاری ها و پایگاه اطالع رسان•
هماهنگي جهت اختصاص موضوع خطبه های نماز جمعه و ستاد برگزاری نماز عید فطر با •

بسیج ملي کنترل فشار خون  "موضوع 
شار  جهت اجرای برنامه بسیج ملي کنترل ف( ره)هماهنگي با ستاد اجرایي مراسم ارتحال امام •

خون و اطالع رساني در این خصوص

(جهت پخش از نمایشگر های تبلیغات شهری توسط شهرداری و فضای مجازی)تهیه تیزر •
ساس  و چاپ آنها بر ا( پوستر، بنر ، بروشور و سایر مواد آموزشي)طراحي مواد آموزشي مورد نیاز •

محتوای تهیه شده توسط کار گروه آموزش



پشتیبانی

ع برای تامین مناب...( خیر ین، شرکت های داروئی و )جلب حمایت های مالی احتمالی •
الزم برای اجرای برنامه 

تامین منابع الزم جهت چاپ و تکثیر مواد آموزشی مورد  نیاز•

تامین و پشتیبانی وسایل نقلیه مورد نیاز در اجرای برنامه-•

برنامهپشتیبانی و هماهنگی جهت تامین تدارکات الزم در اجرای -•

باالتدوین جدول زمان بندی اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون •

برآورد و سامان دهی نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای برنامه و استفاده از همه •
ظرفیت نظام شبکه برای اجرای بهینه برنامه  



پشتیبانی

دستگاه های فشارسنج و گوشی)برآورد و تأمین تجهیزات مورد نیاز اجرای برنامه•
(دیجیتالی" ترجیحا

ی ها برگزاری کارگاه آموزشی و آشنایی با برنامه برای مدیران گروه مبارزه با بیمار•



اهداف کلی

ارخون باال  افزایش نسبت شناسائي و شروع مراقبت و درمان در بیماران مبتال به فش•
در کشور  

افزایش آگاهي جامعه نسبت به عوامل خطر، پیامدها و اهمیت تشخیص زودرس و•
کنترل فشارخون باال



اهداف اختصاصی

20تقریبا)هدفجمعیت%50میزانبهباالتروسال30افرادفشارخونگیریاندازه•
(نفرمیلیون

(نفرمیلیون2تقریبا)باالفشارخونبهابتالاحتمالباافرادشناسائي•
میزانبهاند،داشتهباالفشارخونگیریاندازهدرکهافرادیدرفشارخونمراقبتشروع•

(نفرمیلیون1تقریبا)50%
مصرف)باالفشارخوناصليخطرعواملازباالتروسال30افرادآگاهينسبيافزایش•

وضع%50میزانبه(الكلوسیگارمصرفچربي،اختاللچاقي،تحرکي،کمنمک،
موجود

باالفشارخوناصليپیامدهایازجامعهباالتروسال30افرادآگاهينسبيافزایش•
موجودوضع%50میزانبه(زودرسمرگمغزی،هایسكتهقلبي،هایسكته)
%50میزانبهفشارخونطبیعيمیزانازباالتروسال30افرادآگاهينسبيافزایش•

موجودوضع



زمان اجرا 
در دو مرحله  ، 98/4/15لغایت 98/2/27از تاریخ •
تا پایان برنامه98/2/28مرحله آموزش و اطالع رساني از •
98/4/15لغایت 17/3/1398مرحله غربالگری از •
بكه  و شناسایي بیماران مبتال به فشارخون باال در شارزیابيادامه طرح •

مه برنا)های بهداشتي درماني در قالب برنامه خطرسنجي قلبي عروقي
(ایراپن

های  ادامه پیگیری و مراقبت بیماران مبتال به فشارخون باال در شبكه•
(راپنایبرنامه )بهداشتي درماني در قالب برنامه خطرسنجي قلبي عروقي



نظام جمع آوري  اطالعات

تكمیل پرسشنامه با مصاحبه حضوری•
معاینه بالیني با اندازه گیری فشارخون •
ثبت داده ها در نرم افزار•
ه و تهیه داشبورد گزارش ها در سطح ستاد کشوری باطالعات تحلیل •

تفكیک دانشگاهها و دانشكده های علوم پزشكي و زیرمجموعه آنها  



شاخص هاي ارزشیابی

.سال و باالتر که فشار خون آنها اندازه گرفته شده است30نسبت افراد •
نسبت بیماران مبتال به فشارخون باالی شناسائي شده به مورد انتظار•
نسبت شروع مراقبت فشارخون در افرادی که در اندازه گیری، فشارخون باال•

. داشته اند و بیمار تشخیص داده شده اند
سال و باالتر از عوامل خطر اصلي فشارخون باال 30نسبت افزایش آگاهي افراد •

( مصرف نمک، کم تحرکي، چاقي، اختالل چربي، مصرف سیگار و الكل)
سال و باالتر جامعه از پیامدهای اصلي فشارخون باال 30نسبت آگاهي افراد •

(سكته های قلبي، سكته های مغزی، مرگ زودرس و معلولیت ناشي از آن ها)
سال و باالتر از میزان طبیعي فشارخون30نسبت افزایش آگاهي افراد •
سال و باالتر که از اجرای طرح اطالع دارند30نسبت افراد •



نحوه اجراء
ح فراخوان و اطالع رساني همگاني از طریق رسانه ملي و سایر رسانه ها در سط•

کشور و استان ها
وستر، فراخوان از طریق پایگاه های اینترنتي و فضای مجازی و تولید پالکارد، پ•

...بنر و 
روش اجرای حضوری•
ستا پذیرش افراد ساکن رو)ارزیابي در مراجعه حضوری و پذیرش افراد گروه هدف •

در خانه های بهداشت و افراد ساکن شهر در پایگاه های سالمت و مراکز خدمات
(سیب)و ثبت اطالعات در سامانه یكپارچه بهداشت( جامع سالمت مجری طرح

ارزیابي در مراجعه حضوری و پذیرش افراد در مكان های همكار مجری طرح •
موقت و ثابت و ثبت اطالعات در وبسایت معرفي شده 

سالمت، مشخصات فردی و تاریخچه بیماری توسط بهورزان، مراقبین)پرسشگری •
(ماماها، سایرکارکنان بهداشتي درماني و داوطلبین همكار



نحوه اجراء

ارکنان  اندازه گیری فشارخون توسط بهورزان، مراقبین سالمت، ماماها، سایرک)معاینه بالیني •
(بهداشتي درماني و داوطلبین همكار

تي  توسط بهورزان، مراقبین سالمت، ماماها، سایرکارکنان بهداش)ثبت اطالعات در نرم افزار •
(درماني و داوطلبین همكار

ال به فشار  مواد آموزشي متناسب به افراد سالم، مشكوک به فشارخون باال و بیماران مبتتحویل •
لبین  خون باال توسط بهورزان، مراقبین سالمت، ماماها، سایرکارکنان بهداشتي درماني و داوط

(همكار
کز ارجاع فوری یا غیر فوری افراد مشكوک و بیماران مبتال به فشارخون باال به پزشک مر•

مت،  توسط بهورزان، مراقبین سال)خدمات جامع سالمت یا پزشكان همكار و سایر مراکز همكار  
(ماماها، سایرکارکنان بهداشتي درماني و داوطلبین همكار

ه مراجعه  رساني و اعالم نتیجه بررسي فشارخون به افرادی که نیاز بارسال پیام های کوتاه اطالع•
(توسط هماهنگي با مخابرات)مجدد دارند 



نحوه اجراء

توسط  ( 7974کد )پذیرش موارد ارجاع شده و تكمیل خدمت تشخیص و درمان فشارخون باال •
مار پزشک در مراکز خدمات جامع سالمت و در صورت تشخیص قطعي، ثبت فرد به عنوان بی

مبتال به فشارخون باال توسط پزشک در سامانه سیب
طبق پروتكل اعالم شده از کارگروه درمان2موارد نیازمند خدمات تخصصي به سطح ارجاع •
ي طبق برنامه ثبت نتیجه بیماریابي توسط پزشكان همكار در بخش خصوصي یا سایر مراکز دولت•

.گرددریزی کمیته اجرائي متعاقباً تعیین مي
روش اجرای غیر حضوری•
در  (شمندرایانه، تلفن هو)از طریق تكمیل پرسشنامه الكترونیک ( غیر حضوری)خود ارزیابي •

(کد ملي شناسه کاربری و تاریخ تولد رمز عبور مي باشد)وبسایت معرفي شده



دانشكده/ستاد اجرايی دانشگاه

الغ کتبي  این ستاد به ریاست رئیس دانشگاه و دبیری معاون بهداشتي با عضویت افراد زیر و با صدور اب•
:تشكیل مي شود

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني متشكل از معاونین/ هیئت رئیسه دانشگاه-•
نماینده استاندار و در شهرستان ها فرمانداران-•
معاون فني دانشگاه-•
رییس دانشكده پزشكي-•
رئیس دانشكده بهداشت-•
رییس دانشكده پرستاری و مامایي-•
مدیر گروه مبارزه با بیماری ها -•
مسئول حراست دانشگاه-•
رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری -•
رییس بسیج جامعه پزشكي  -•



دانشكده/ستاد اجرايی دانشگاه
رئیس هیئت مدیره نظام پزشكي•

رئیس سازمان پزشكي قانوني-•

نماینده اداره کل ارشاد-•

نماینده صدا و سیما-•

نماینده پرستاری دانشگاه آزاد-•

مدیر گروه آموزش و ارتقای سالمت معاونت بهداشت-•

نماینده نیروی انتظامي-•

......(سازمان تامین اجتماعي و )نماینده بیمه سالمت و سایر سازمان های بیمه گر -•

نماینده هالل احمر-•

نماینده شهرداری-•

.در شهرستان ها اعضای ستاد اجرایي متناظر با ستاد دانشگاهي تشكیل مي گردد: توجه•



دانشكده/وظايف ستاد اجرايی برنامه در سطح دانشگاه
و ابالغ برای اعضاءتهیه •

نیروی انسانی اجرای طرح متشکل از داوطلبین و دانشجویان و فارغ سازماندهی •
فره التحصیالن دانشکده های پزشکی، بهداشت، پرستاری و مامایی ، در تیم های سه ن

بهورزان، مراقبین سالمت ، ماماها ،كاردانان و كارشناسان بهداشتي شاغلسازماندهی •
در حوزه دانشگاه علوم پزشکی

با ستاد اجرایی برنامه در سطح کشوریهماهنگی •

فرماندار / با استاندارهماهنگی •

با سازمان ها و ادارات کل استانی برای مراجعه تیم های ارزیابیهماهنگی •

نان با سازمان ها و ادارات کل استانی برای تشکیل تیم های ارزیابی از کارکهماهنگی •
بهداشتی درمانی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش سازمان ها و ادارات

با انجمن های مربوطههماهنگی •



دانشكده/وظايف ستاد اجرايی برنامه در سطح دانشگاه
ه های فرم ها و پرسشنام/ هماهنگي با پزشكان خصوصي داوطلب مجری برنامه و آموزش و تحویل نرم افزار•

کاغذی و اطمینان از سالمت دستگاه های فشارسنج و گوشي یا دستگاه های دیجیتالي

شوردریافت و تكثیر پرسشنامه ها و فرم های ارجاع و سایر مطالب آموزشي از دبیرخانه کمیته اجرایي ک•

تأمین مواد، لوازم و تجهیزات مورد نیاز اجرای برنامه  •

ت و باال  ریزی تبلیغاتي و اطالع رساني برای مشارکت مردم و انجام اقدامات نمادین برای جلب مشارکبرنامه•
بردن حساسیت مردم نسبت به بیماری فشار خون باال

تنظیم و اجرای برنامه انتخاب و آموزش ناظرین و پرسشگران •

ابالغ برنامه اجرایي به شبكه های بهداشت و درمان تابعه•

استفاده از ظرفیت بخش های دولتي و غیر دولتي•
شوری نظارت دقیق بر روند اجرای برنامه و ارائه بازخورد به محیط و گزارش به دبیرخانه کمیته اجرایي ک•

(دفتر مدیریت بیماری های معاونت بهداشت وزارت بهداشت)برنامه 

تنظیم برنامه زماني برای تكمیل پرسشنامه ها، ورود داده ها به رایانه، •



دانشكده/وظايف ستاد اجرايی برنامه در سطح دانشگاه

ن  یک نفر ناظر به دبیرخانه کمیته اجرایي کشوری و به دانشگاه معیمعرفي •
( کالن مناطق)منطقه

تعیین یک نفر هماهنگ کننده برای ایجاد هماهنگي با مراجع ذیربط•
هماهنگي با نمایندگان سازمان های داوطلب•
تكمیل فرم های اطالعاتي ارسالي از دبیرخانه کمیته اجرایي•
تهیه گزارش های مقطعي و نهایي•
یل مي  در شهرستان ها وظایف ستاد اجرایي متناظر با ستاد دانشگاهي تشك: توجه•

.باشد
بررسي فرم ها و پرسشنامه های جمع آوری شده از مراکز مجری طرح و : ناظر ستادی

(درصورت لزوم)تحویل آن به تیم ورود داده پس از تایید نهایي



حدود وظايف ناظر شهرستانی
هدفجمعیت تعیین •
و به ناظر بایستي فهرست مراکز مجری طرح در محدوده فعالیت خود را تهیه کرده•

باید او. خصوصیات جغرافیایي، قومي و جمعیتي این نقاط اشراف کامل پیدا کند
راجعه  کامالً با منطقه آشنا بوده و حداقل یک بار قبل از انجام پرسشگری به محل م

.  کرده و بهترین خط سیر را برای روزهای کاری گروه خود مشخص کند

افراد کلیدي  شناسايی •
رح به  ناظر ضمن تماس با افراد معتمد محلي مي بایستي اطالعاتي را در خصوص ط•

آن ها داده و از آن ها بخواهد که با گروه بررسي همكاری کرده و از آن ها حمایت  
ورد  از طرف دیگر ناظر باید روی مسایل اخالقي و صحیح بودن نحوه برخ. نمایند

ي با  هماهنگ. پرسشگران نظارت کامل داشته و به حفظ و رعایت آن ها تاکید نماید
توان از  برای تایید پرسشگران مي)نیروی انتظامي محلي و تهیه کارت شناسایي

(  دام کردطریق ارسال کد شناسایي در گوشي تلفن همراه و سپس دریافت پیامک اق
.از دیگر وظایف این افراد است



حدود وظايف ناظر شهرستانی
تعیین تعداد تیم هاي بررسی مورد نیاز•
یت ناظر باید با توجه به تعداد جمعیت تحت پوشش هر شهرستان و مراکز مجری طرح ، وضع•

در هر .جغرافیایي منطقه و مدت زمان بررسي تعداد مورد نیاز تیم های بررسي را تعیین کند 
یم  نفر مرد و زن برای ارزیابي نمونه ها با جنس موافق و یک نفر ناظر ارشد ت2تیم الزم است 

.  ارزیابي زنان باردار توسط ماماها انجام شود"ترجیحا. تعیین گردند

تعداد جمعیت مورد بررسی براي هر تیمتعیین •
ورد نیاز ناظرین مي بایستي برای هر تیم تعداد جمعیت مورد بررسي را تعیین کنند و تعداد م•

ار در  فرم ها و پرسشنامه را در اختیار هرتیم قرار دهند و باید از توزیع مساوی و مناسب حجم ک
.بین گروه های بررسي اطمینان حاصل کنند

تكمیلي پرسشگران  آموزش •



حدود وظايف ناظر شهرستانی

امل با  پرسشگران باید قبل از اجرای برنامه ارزیابي در یک دوره آموزشي به طور ک•
/  حضوری یا مجازی)روش اجرای برنامه و اندازه گیری فشارخون آشنا شوند

(.  خودآموز
تجهیزاتبررسی •
ن  تأمین مواد، لوازم و تجهیزات مورد نیاز اجرای برنامه و بررسي و کالیبره کرد•

دستگاه های فشارسنج و گوشي
نظارت•
یل دهند های پرسشگری باید روزانه پرسشنامه های تكمیل شده را به ناظر تحوتیم •

(در صورت استفاده از پرسشنامه کاغذی. )تا مورد بررسي و تایید قرار گیرد



حدود وظايف ناظر شهرستانی
ارزيابی کارايی پرسشگران •
 های انجام ناظر بایستي به صورت روزانه به پرسشگران برای اصالح مصاحبه و ثبت•

شده،  پس خوراند دهد و کلیه پرسشنامه ها را به دقت بررسي کرده و 
از آن پرسشنامه هایي را که نیاز به اصالح دارند، قبل از خروج تیم های پرسشگری

.منطقه، به آن ها برگرداند تا پس از اصالح به وی تحویل دهند
بازخوردارائه •
ایي  و دانشگاهي باید در خصوص اشكاالت اجر( تیم ها)روزانه ناظرین شهرستاني •

ارائه  طرح و افراد تحت نظارت، بازخورد مناسبي را به مسئولین سطوح باالتر خود
. دهند تا در نوبت های بعدی مورد بازنگری قرار گیرد

ور  به ط"فشارخونپرسشگری و اندازه گیری "را برای شرکت در افرادرضایت •
شفاهي اخذ کند



:توجه

یر رئیس مرکز خدمات جامع سالمت، پایگاه سالمت، بیمارستان مجری طرح و سا•
ل  درمانگاه ها مسئول حسن انجام کار در مرکز است و در صورت بروز هر گونه مشك

.نددانشكده گزارش ک/ضروری است به حراست دانشگاه و ستاد اجرایي دانشگاه



نحوه اندازه گیري  فشارخون 
پرسش در مورد رعایت شرایط قبل از اندازه گیری فشارخون-1
در طي این زمان مي  . )دقیقه آرام بنشیند5از فرد معاینه شونده خواسته شود -2

(  توان سواالت پرسشنامه را تكمیل کرد
(لمس)اندازه گیری فشارخون از طریق نبض-3
اندازه گیری فشارخون نوبت اول از طریق گوشي-4
در صورتي که فشارخون )اندازه گیری فشارخون نوبت دوم از طریق گوشي-5

میلي متر جیوه و 90میلي متر جیوه و بیشتر و یا فشارخون دیاستول 140سیستول 
(بیشتر است

محاسبه میانگین فشارخون دو نوبت آخر-6



اقدامات بعد از تكمیل پرسشنامه و اندازه گیري هاي جسمی

ای بعد از اندازه گیری فشارخون و تكمیل پرسشنامه، بر حسب نتایج پاسخ ه•
: پرسشنامه و نتایج اندازه گیری، اقدامات زیر را انجام دهید

متر از  اگر فشارخون نوبت دوم یا میانگین فشارخون دو نوبت دوم و سوم فرد ک-الف•
:میلي متر جیوه باشد، در این وضعیت دو حالت مفروض است90/140

ترل شده فرد مبتال به بیماری فشارخون باال باشد، چون فشارخون بیمار کناگر -1•
و )ون باال است، نیاز به ارجاع بیمار نیست ولي به عنوان یک بیمار مبتال به فشارخ

باید تحت آموزش اصالح  (  هم چنین فرد در معرض خطر بیماری قلبي عروقي
ویل  بدین منظور به فرد مطالب و برگه های آموزشي تح. شیوه زندگي قرار گیرد

.دهید
م از نظر  فرد مبتال به بیماری فشارخون باال نباشد، به عنوان  یک فرد سالاگر -2•

یوه بیماری فشارخون باال باید تحت آموزش حفظ شیوه زندگي سالم یا اصالح ش
:زندگي نامناسب قرار گیرد و



اقدامات بعد از تكمیل پرسشنامه و اندازه گیري هاي جسمی

میلي متر جیوه باشد  به وی توصیه شود ، هر سال80/120فشارخون کمتر از اگر •
امانه پیشنهاد ها در س. )یک بار برای اندازه گیری فشارخون به پزشک مراجعه کند

(  حتي االمكان مطابق دستورالعمل برنامه های کشوری ارائه میشود
میلي متر جیوه باشد، به وی 89/139میلي متر جیوه و 80/120فشارخون بین اگر •

توصیه شود چون احتمال بروز بیماری فشارخون در وی بیشتر است ، در هر  
االنه مراجعه به پزشک درخواست کند فشارخون وی اندازه گیری شود یا حداکثر س

.  به پزشک مراجعه کند
ر از  افرادی که فشارخون نوبت دوم یا میانگین دو نوبت دوم و سوم آن ها کمتبه •

اده  میلي متر جیوه است ، برگه های آموزشي مخصوص این گروه تحویل د90/140
.شود



شرايط ارجاع به پزشك

و  میلي متر جیوه و بیشتر باشد، در این وضعیت د90/140اگر میانگین فشارخون •
:حالت مفروض است

ه بیماری  یا فرد مشكوک به ابتالء به بیماری فشارخون باالست یا از قبل مبتال ب•
.فشارخون باال تشخیص داده شده است

:در این وضعیت اگر فرد بیمار قبلي نباشد•
میلي متر جیوه  109/179میلي مترجیوه تا 90/140در صورتي که فشارخون -1

برگه فرم باشد، برای بررسي  بیشتر و تعیین ابتالء به بیماری فشارخون باال، یک
هفته به  طي یک“ ارجاع غیرفوری تكمیل و به فرد تحویل دهید و توصیه کنید حتما

رگه  پزشک نزدیک ترین مرکز خدمات جامع سالمت محل زندگي خود مراجعه کند و ب
.ارجاع را به پزشک تحویل دهد



شرايط ارجاع به پزشك

میلي متر 110میلي متر جیوه و بیشتر و یا فشارخون دیاستول 180اگر فشارخون سیستول -2
یل گردد و جیوه و بیشتر باشد، یک نسخه از فرم ارجاع فوری برای فرد تكمیل شود و به فرد تحو

گي  توصیه شود تا هرچه سریع تر به پزشک نزدیک ترین مرکز خدمات جامع سالمت محل زند
.خود مراجعه کند و برگه ارجاع را به پزشک تحویل دهد

میلي متر جیوه و بیشتر است،  90/140فشارخون میانگین دو نوبت آن ها به افرادی که -3
.برگه های آموزشي مخصوص افراد مشكوک به بیماری فشارخون باال، تحویل داده شود

اشد و از با توجه به اجرای الكترونیک برنامه ممكن است نیازی به ارائه آموزشي به بیماران نب•
.طریق ارسال پیامک و ارسال پیام در فضای مجازی به افراد راهنمائي نمود



شرايط ارجاع به پزشك
:اگر فرد بیمار قبلی باشد•
متر جیوه باشد، به فرد  میلي 179/109مترجیوه تا میلي 140/90در صورتي که فشارخون -1

رفوری  توصیه شود داروهای خود را بطور منظم مصرف کند و برای بررسي، یک برگه فرم ارجاع غی
یک ترین طي هفت روز آینده به پزشک نزد"تكمیل و به فرد تحویل دهید و توصیه کنید حتما

.دمرکز خدمات جامع سالمت محل زندگي خود مراجعه کند و برگه ارجاع را به پزشک تحویل ده
میلي متر 110میلي متر جیوه و بیشتر و یا فشارخون دیاستول 180اگر فشارخون سیستول -2

یل گردد و جیوه و بیشتر باشد، یک نسخه از فرم ارجاع فوری برای فرد تكمیل شود و به فرد تحو
گي  توصیه شود تا هرچه سریع تر به پزشک نزدیک ترین مرکز خدمات جامع سالمت محل زند

.خود مراجعه کند و برگه ارجاع را به پزشک تحویل دهد
.ودبرگه های آموزشي مخصوص بیماران تحویل داده شبه بیماران مبتال به فشارخون باال، -3



:نكات مورد توجه

یده به زنان باردار اندازه گیری فشارخون در وضعیت نشسته یا درازکشدر •
.پهلوی چپ انجام مي شود

ه یعني در صورتي ک. اقدامات در زنان باردار و افراد معمولي مشابه است•
شک متر جیوه و بیشتر باشد ،باید به پزمیلي 140/90میانگین فشارخون 

.ارجاع شوند
الزم است به افرادی که به پزشک خارج از مرکز خدمات جامع سالمت •

ز خدمات  ارجاع مي شوند تاکید گردد که نتیجه بیماریایبي خود را  به مرک
جامع سالمت نزدیک مخل زندگي خود که تحت پوشش آن هستند،  

.دهنداطالع 



:نكات مورد توجه

ي مي باشد ،این کد همان کد مل"کد شرکت کننده"هر پرسشنامه دارای یک •
.فرد مراجعه کننده است

.فشارخون باید از دست راست اندازه گیری شود •
ه مبانگین با توجه به اینكه ثبت اطالعات به صورت الكترونیک انجام شود، محاسب•

.توسط نرم افزار انجام مي شود
ي  از آنجا که ثبت کد ملي ضروری است ،در صورتي که فرد کد ملي خود را نم•

.با همراه داشتن کارت ملي مراجعه کند"داند، باید مجددا
.برای پیگیری نتایج غربالگری، ثبت تلفن همراه ضروری است•
رار شود و صورتي که فشار دیاستول شنیده نشود، بهتر است اندازه گیری تكدر •

.گذاشته شود999درنهایت اگر شنیده نشد عدد 



:نكات مورد توجه

ون باال  کالیبراسیون دستگاه ها یكي از اجزای پروتكل بسیج ملي کنترل فشارخ•
.میباشد

(  اجباری)د کالیبره شونارزیابي در این برنامه دستگاههای فشارسنج باید قبل از شروع •
. و دستگاه های معیوب جمع آوری و معدوم شود

.  رددمي گکالیبراسیون هفتگي دستگاه های اندازه گیری تا پایان طرح توصیه •
(اختیاری)
.تندهسدستگاه های دیجیتال برای اندازه گیری فشارخون مناسب تر از سایر انواع •
ری نباشد  دستگاه مجهز به آداپتور باشد تا در طول اجرای طرح نیاز به تعویض مكرر بات•

.شودو احتمال خطا در اندازه گیری به علت ضعیف بودن باتری نیز منتفي 



اين موارد . موارد زير ممكن است موجب خطا در اندازه گیري شود
:بطور خالصه در جدول زير آمده است

نتایج اندازه گیرینوع خطا

کاهش کاذبافزایش کاذب

√پهنای بازوبندنازک اتتخاب شده باشد1

√بازوبند بیش از حد پهن انتخاب شده باشد2

√بازوبند شل و ناصاف بسته شده باشد3

√مخزن الستیکی مانند یک بادکنک از بازوبند بیرون بزند4

(سیستول )√(دیاستول)√.هوای داخل بازوبند خیلی آهسته خالی شود5

√.مانومتر فشارسنج کج قرار گرفته باشد یا باالتر از سطح چشم قرار گرفته باشد6

√.مانومتر فشارسنج  پائین تر  از سطح چشم قرار گرفته باشد7

(سیستول )√(دیاستول)√.مراحل صداهای کوروتکوف به سختی شنیده شود8

√.بازو در سطحی باالتر از قلب قرار گرفته باشد9

√.بازو در سطحی پائین تر از قلب قرار گرفته باشد10

(سیستول )√(دیاستول)√.میلیمتر در ثانیه باشد3سرعت سقوط ستون  جیوه در مانومتر بیش از 11

(سیستول )√(دیاستول)√.اشکال در تشخیص فاصله سمعی باشد12

(سیستول )√(دیاستول)√عدم توجه و تشخیص در بی نظمی در ریتم قلب13

√عدم توجه به درد ، اضطراب ،سرما ، فعالیت بیمار ،احتباس ادراری 14

√وجود دریچه مصنوعی در موقعیت آئورت15



اقدامات و پیگیري بر حسب طبقه بندي فشارخون در افراد بزرگسال 

الزم است ( میلي متر جیوه80/120کمتر از )افرادی که فشارخون طبیعي دارند •
.هر سال یک بار فشارخون آن ها اندازه گیری شود

-89)افرادی که فشارخون باالتر از حد طبیعي یا پیش فشارخون باال دارند •
هفته چندین 6الي 4الزم است در طول حداقل ( میلي متر جیوه80/139-120

بار در شرایط مختلف فشار خون آن ها اندازه گیری شود و متوسط فشارخون
میلي 140های اندازه گیری شده بدست آید و در صورتي که فشارخون سیستول 

میلي متر جیوه و بیشتر بود به 90متر جیوه و بیشتر و یا فشارخون دیاستول 
.پزشک مراجعه کنند

90میلي متر جیوه و یا فشارخون دیاستول 140افرادی که فشارخون سیستول •
( 2ل جدو. )میلي متر جیوه و بیشتر دارند، باید تحت نظر پزشک قرار گیرند



اقدامات و پیگیري بر حسب طبقه بندي فشارخون در افراد بزرگسال

اقدام

فشار خون طبیعی يا مطلوب
یماری طبق برنامه کشوری پیشگیری و کنترل ب)سال یک بار3اندازه گیری مجدد هر 

(فشارخون باال

پیش فشار خون باال
میلي متر جیوه است ،اندازه گیری مجدد 90/140در صورتي که فشارخون کمتر از -
سال بعد1

تایید فشارخون باال طي یک هفته آینده-*1فشار خون باال مرحله 

2فشار خون باال مرحله 
ارجاع به پزشک طي یک الي دو روز آینده-
میلي متر جیوه باشد اقدام اورژانسي انجام مي 110/180در صورتي که فشارخون -

.شود



ود يا  پیامی که قبل از اندازه گیري فشارخون بايد از طريق رسانه هاي همگانی اعالم ش
:به صورت پالکارد در کنار مراکز بهداشتی درمانی مجري طرح نصب شود

ون  افرادی که فشارخون آن ها اندازه گیری مي شود  قبل از اندازه گیری فشارخ•
:  باید شرایط زیر را رعایت کنند

:نیم ساعت قبل از اندازه گیری فشار خون-1•
و الكل و مصرف محصوالت دخاني خودداری  ( قهوه و چای)از مصرف کافئین•

.کنند
.فعالیت بدني شدید انجام ندهند•
.ناشتا نباشند-2•
.قبل از اندازه گیری فشارخون مثانه آن ها خالي باشد-3•
ن دقیقه قبل از اندازه گیری فشارخون استراحت کنند و با هیجا5به مدت -4•

.صحبت نكنند



پیامی که قبل از مراجعه بايد از طريق رسانه هاي همگانی اعالم شود يا به
:صورت پالکارد در کنار مراکز بهداشتی درمانی مجري طرح نصب شود

اه  کارت ملي و در صورت امكان شناسنامه خود را به همر"به هنگام مراجعه حتما•
.داشته باشید

ه دانشكده ،استفاده از رسان/فراخوان و اطالع رساني همگاني در حوزه دانشگاه•
رنگ زرد و با به"بسیج ملي کنترل فشارخون باال"استاني ،تهیه پالکارد با عنوان 

برای با ثبت عناوین مجریان( کلمه فشارخون به رنگ قرمز)خط به رنگ مشكي
مراکز و پایگاه های مجری طرح،که در معرض دید همگان باشد، فراخوان از 

صوص  ،اطالع رساني، درخ...طریق پایگاه های اینترنتي و تولید پوستر، بنر و 
نمای به راه)رعایت شرایط اندازه گیری فشارخون برای تهیه پالکارد یا پیامک 

(طرح مراجعه شود


