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 مقدمه-1

و رشـد ، شيوع رفتارهاي خطر زا گذر اپيدميولوژيك بيماريها به سبب افزايش ميانه سني جمعيت، تغيير الگوي مصرف

و انتقال سريع اين عوامل به جوامع سراسـر دنيـا  و جهاني شدن عوامل خطر و كوچك شدن جوامع سريع شهرنشيني

غي.اتفاق افتاده است  .ر واگير به عنوان معضل عمده بهداشتي مطرح مي باشندهم اكنون بيماريهاي

و عوامل خطر مـرتبط بـا است بيماري با توجه به گذر اپيدميولوژيك كه در كشورهاي درحال توسعه رخ داده هاي مزمن

و ناتواني ارمغان آن بار بيماري. است آنها از جمله مشكالت عمده بهداشتي اين كشورها شده ا ها و مرگ بيش ز موعد ها

و قسـمت زيـادي از بودجـه ها نفر انساني است كه غالباً در همين كشـورها زنـدگي مـي براي ميليون هـاي ايـن كننـد

.دهند كشورهاي كم درآمد را به خود اختصاص مي

و هشدار هاي شگفت يافته و بـه تغييراتـي دهد تحول عظيمي در رفتارهـاي انسـاني رخ دادهمي دهنده نشان انگيز اسـت

و فقيـر چـه فاصـله شگر ايف در الگوهاي زندگي درجوامع در حال توسعه منجر شده اسـت كـه بـين افـراد ثروتمنـد

.است باورنكردني ايجاد كرده

،فشـارخون بـاال، انـواع CVDمصرف بيش از اندازه غذا يا مصرف نامناسب غذا به چـاقي كـه زمينـه سـاز افـزايش

و سرطان مي.... ها، ديابت ميليون نفر 300وزن دارند كه از اين تعداد يك ميليارد نفر مردم دنيا اضافه. شود است منجر

از(چاق هستند ).متر مربع است/ كيلوگرم30نمايه توده بدني آنها بيش

و افراد كم تحرك% 60 برابر بيشتر از افراد فعال در معـرض بيمـاري عـروق5/1مردم دنيا فعاليت بدني مناسب ندارند

مي9/1.كرونر هستند 9/1كـم تحركـي نيـز موجـب.دهد ميليون نفر مرگ در سال در دنيا به دنبال كم تحركي رخ

و عامل كم. بيماريهاي ايسكميك قلبي است%22ميليون مرگ در دنيا شده و كامپيوترنيز زندگي استفاده از تلويزيون

و زندگي كم تحرك زمينه اساسي براي چاقي است  .تحرك را رواج ميدهد

و% 18 از از كل بيماري%59از حوادث عروق مغزي / مـول ميلـي2/3هاي قلبي منتسب به سطح كلسترول تام باالتر

و مي از كل بار بيماري%8/2و)ها درصد از كل مرگ9/7(ميليون مرگ4/4ليتر است .دهد ها را تشكيل

و الكل امروز به ياري ديگر اهريمنان سالمت از جمله غذاه و شـور، فشـارخون بـاال، كـم دخانيات و شـيرين اي چرب

و هر روز بر تعداد بيماران قلبـي، سـكته تحركي، اختالل چربي خون به مقابله با اهوراي سالمت آمده هـاي مغـزي اند

مي سرطان . افزايند ها



خـون بـاال در ميليون نفر مبتال به فشار 600و) كل مرگهاي دنيا%13( ميليون مرگ است1/7فشارخون باال سبب

و سبزيها. دنيا زندگي مي كنند .ميليون مرگ بهمراه دارد7/2مصرف پايين انواع ميوه

در8/1الكل عامل. است بوده 2000ميليون نفر در سال9/4هاي مربوط به مصرف دخانيات مرگ  ميليون مورد مرگ

و نوجوان. دنيا است. و مصرف دخانيات هر روزه روبه افزايش است جوانان ان طعمة كمپانيهاي توليد دخانيـات هسـتند

از5مصرف دخانيات ساالنه  و يك ميليون زني كه به علت مصـرف4ميليون انسان را به كام مرگ ميبرد ميليون مرد

مي2سيگار فوت مي كنند،  و سيصدو هشتاد هزارازمرگ زنها در كشورهاي درحال توسعه اتفاق ميليون ازمرگ مردها

.افتد

مي ها در دنيا علل قلبي عروقي دارندو دامنة اين باليا هر روز گستردهگمر3/1 درصد كل مرگ6/48هم اكنون.شود تر

اهاي دنيا به علت بيماريها و. آن در كشـورهاي درحـال توسـعه رخ ميدهـد%80سـت كـهي غيرواگير حملـه قلبـي

.ميليون نفر رابه كام مرگ مي برد12بيماريهاي عروق مغز ساالنه 

و سكته مغزي علت اصلي مرگ در سراسر جهان هستند كه هر ساله ميليون نفر را به كـام17بيماريهاي قلبي عروقي

8/24اقدام پيشگيرانه خاصي انجام نگيرد اين تعداد مـرگ بـه 2020واگر تا سال) يك مرگ از سه مرگ(مرگ ميبرند

ي قلبي عروقي وسكته مغزي به مقدارقابل توجهي پيشـگيري ميليون نفر بالغ خواهد شد،حال آنكه مي توان از بيماريها

و از شيوع آنها كاست . كردياشروع آنها را به تعويق انداخت

به 25 و در آنها به مواردي چون بيماري8سال پيش در كنفرانس آلماآتا تنها اولويت براي پيشگيري اوليه پرداخته شد

و سكته هاي مغزي بدنبال بيماري در آن زمـان بيماريهـاي قلبـي. هاي عروق مغز هيچ اشـاره اي نشـد قلبي عروقي

و بيماريهاي عروق مغزي بيماريهاي كشورهاي صنعتي به شمار ميرفت وبه بيماريهاي غرب شهرت داشتند زيرا  عروقي

و بسياري ديگر از كشورهاي در حال توسعه متفاوت بود و آسيا . زندگي در آفريقا

و مصرف( كه با تغيير در شيوه هاي زندگي اما بايد ياد آور شد ، افزايش فعاليت بدني و سالم مصرف غذا هاي مناسب

و فشارخون باال  ، كنترل وزن ،%80مي توان حداقل) نكردن دخانيات وIIديابت نوع%80بيماريهاي قلبي عروقي

.سرطانها را كاهش داد3/1

بيماريها غير واگير هستند در حاليكـه هنـوز بيماريهـاي واگيـر گريبـانگير كشورهاي درحال توسعه زيان ديدگان عمده

و همزمان بايد با بيماريهاي مزمن كه نيـاز,آنهاست ونظام بهداشتي اين كشورها براي مراقبت حاد طراحي شده است

و مي توان گفت اين كشورها بار هر دو نـوع بيمـاري هـا را ( بـدوش مـي كشـند به مراقبت طوالني دارد مبارزه كنند



Double Burden  (و غيـر مسـتقيم رابرسيسـتم بهداشـت بيماريهاي مزمن هزينـه هـاي سرسـام آورمسـتقيم

.تحمـــيل مي كنند

و ساير بيماري هاي غير واگير،كشور ايران نيز ازايـن همـه باتوجه به رواج جهاني عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي

.ستي در پي يك برنامه جامع براي تغيير شيوه زندگي بودگيري مستثني نبوده است،پس باي

و اطالعات فوق چنانچه( با برنامه هاي جامع مداخله اي مبتني برجامعه با اين بيماريها مقابله شود بايدبا توجه به آمار

و كانادا با استفاده از همين برنامـه هـا تـا  بيماريهـاي قلبـي%50دربسياري از كشورهاي صنعتي نظير فنالند ،آمريكا

يقيناً در آينده اي نزديك نه تنها عمده توان بهداشتي كشور صرف اين بيماريها خواهد) عروقي خود را كاهش داده اند 

و غير مستقيم آنها بودجه جاري كشور را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد .شد بلكه هزينه هاي مستقيم

عروقي با نگاهي به پرو فايل عوامل خطر زمينه ساز آنها به خوبي قابـل پـيش آينده ميزان بروز باالي بيماريهاي قلبي

و ديـدگاههاي بـين.بيني است  و تهديد هاي فوق الذكر ونيز براساس آنچه كه از مـرور برنامـه هـا با توجه به حقايق

و بخصـوص بيماريهـاي  –قلبـي المللي در خصوص تالش براي معكوس كردن سير گسـترش بيماريهـاي غيرواگيـر

و ، مناسب ترين اقدامات نظامهاي سالمت دربرنامه هايي تجلي مي يابنـد كـه دركنـار تمهيـد عروقي حاصل مي آيد

و سوم بوضوح وبا تمام توان مـــوجــود در راستاي  تغييـر رفتارهـاي خطـر« تأمين خدمات بهداشتي سطح دوم

ترتيب راهبردهاي مواجهه با اين بزرگتـرين معضـل بدين.گام بر ميدارند»اصالح شيوه هاي زندگي«و»ساز 

و كنترل عوامل خطر ساز بيماري قلبي عروقي خالصه كردسالمتي را مي توان  .در پيشگيري

 وضعيت بيماري قلبي عروقي در ايران-3

و شايعترين بيماريهاي قلب آن–ي فشار خون باال يكي از مهمترين و تعداد قابل توجهي از جمعيت دنيا بـه عروقي است

. مبتال به فشــار خون باال هستندسال به باال15از جمعيت بالغين%19در كشور ايران نيز حدود. مبتال هستند 

طتغييرات اجتماعي كه در كشور اي و بسياري از كشورهاي منطقه اران ي خير رخ داده است وضعيت سالمتي دهه هاي

و. را نيز دستخوش تغيير كرده است و سنتهاي جديدي وارد فرهنگ بومي شده است شيوه هاي زندگي جديد ،رسومات

و رفتاري منتج گرديده است كه خود اين تغييرات افزايش شـيوع چـاقي،افزايش تعـداد مـوارد  تغيير در الگوهاي غذايي

و و كاهش فعاليت بدني بي سيگاري هـاي بيمـاري. را بهمراه داشته است هاي غيرواگير ماريدر نتيجه افزايش شيوع



ها،قلبي،سكته هاي مغزي وانواع سرطان ودرحـال ديابت در حقيقت نمودي از ايـن تغييـرات هسـتند ،فشارخون باال

و مير در منطقه عمرو .ميباشندو از جمله ايران سازمان جهاني بهداشت)مديترانه شرقي(حاضر از مهمترين علل مرگ

، جايگزين نمودن شيوه هاي با و روش زندگي ارتباط تنگاتنگ دارد يزندگ توجه به اينكه شيوع فشار خون باال با سبك

و عـوارض نـاتوان كننـده آن نظيـر نا صحيح با روشهاي مناسب مي تواند تا حد قابل توجهي از گسترش اين بيمـاري

و اختالالت بيناي ، نارسايي كليه و مغزي لذا براي كليه كاركنان بهداشتي ضـرورت.ي پيشگيري نمايد سكته هاي قلبي

و براي حل آن تالش مستمر نمايند  .دارد تا به اهميت پيشگيري از مشكل فوق توجه داشته باشند

و عوارض آنهاست و بنياد پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير . با توجه به موارد فوق اصالح شيوه هاي زندگي اساس

.ي مي بايست براساس شرايط خود به منظور مقابله با بيماريهاي غيرواگير برنامه مداخله اي در نظر بگيرد لذا هر كشور

و سكته مغزي است كه با مجموعه اي از تالشـهاي سـاده%80بيش از و ناتواني ها ناشي از بيماريهاي قلبي مرگ ها

و اقدامات فردي مي توان عوامل خطري  و منطقي چون فشارخون باال،كلسترول خـون بـاال ،چـاقي ،صرف هزينه كم

و  و در نتيجـه از مـرگ و بيماريهاي قلبي عروقـي هسـتند كـاهش داد ومصرف دخانيات را كه زمينه ساز سكته مغزي

.ناتواني ناشي از اين بيماريها تا حد زيادي كاست

صم سازمان جهاني بهداشت و رونـد فعلـي ادامـهي گويداگر هيچ اقدامي براي بهبود سالمت قلبي عروقي ورت نگيـرد

يكـي از يافتـه. دست خواهـد رفـتاز به علت بيماري هاي قلبي عروقي2020سالهاي زندگي سالم تا سال%25يابد، 

در%50هاي مهم گزارش بار بيماريهاي قلبي عروقي اين است كه فشارخون باال به تنهايي سبب  بيماري قلبي عروقي

. اين خطر بسيار بيشتر مي گرددداراي چند عامل خطر باشد اگر فرد.سراسر دنيا مي شود 

از9حدود و بيش و كلسـترول75ميليون مرگ ميليون سال از دست رفته عمر در سال به مقادير نامطلوب فشـارخون

. خون نسبت داده مي شود

ديگر هـم اگرفشـارخون پـايين%60تا50بالغين تقريباً در تمام كشورها از فشار خون باال رنج ميبرند، اما%30تا 10

حتي يك كاهش مختصر در فشار خون ايـن افـراد خطـر. تري مي داشتند در وضعيت سالمتي بهتري قرار مي گرفتند

و سكته مغزي را به شدت كاهش مي دهد . همين الگو در مورد كلسترول نيز مصداق دارد. حمله قلبي

برابر بيشـتر از مقـداري اسـت كـه2ماري جهاني به علت فشارخون مدير كل سازمان جهاني بهداشت مي گويد بار بي

و كلسـترول خـون بـاال هسـتند كـه. سابقاً تصور مي شد بنابراين گروه بزرگي از بزرگساالن دنيا گرفتار فشارخون باال



و اين دليل روشني است براي حمايت دولت رد هاي مختلـف كـه تـوان برخـو سالمتي آنها را به شدت تهديد مي كند

و مي توانند درمانراريشه اي با عوامل خطر فوق  هاي مقرون به صرفه مؤثر را در دسـترس افـراد جامعـه قـرار دارند

.دهند

يكي از راهبردهاي برجسته براي بسياري از كشورها تخصيص منابع بيشتر بـراي اقـدامات وسـيعتري اسـت كـه كـل

.جمعيت مي توانند از آن سود ببرند

هاي كاهش خطر بيمـاري هـاي نيز اشاره شد،مداخالت مبتني بر جامعه هزينه اثر بخش ترين روش همانطور كه قبآلً

و بايد در تمام شرايط بعنوان اولين راهبرد .مد نظر قرار گيرند قلبي عروقي در كل جامعه است

ارش سـازمان جهـاني گـز. از ديگر رويكردهاي مبارزه با بيماريهاي غيرواگير تمركز برروي افراد در معرض خطر است

در اين گزارش نشـان داده اسـت كـه خطـرات. آستانه رايج براي فشارخون باال را مورد سؤال قرار داده است بهداشت

دراكثريت وسيعي از افراد مقادير كمتر فشار.حدود به باالي اين حد آستانه قراردادي نيستم بيماري هاي قلبي عروقي

ش و خون موجب كاهش خطرات مداوم مي و ارتقـاء آن ،متوسـط انـدازة كلسـترول و در حقيقت براي حفظ سالمت ود

.فشار خون بايد كمتردر نظر گرفته شود

به شكل يك منحني زنگوله اي شكل است،اكثريت وسيعي از جمعيت در معرض باال فشارخوناز آنجا كه خطر بيماري

ورد خطر بيماري هاي قلبي عروقي تعداد كمي از افراد با خطر بسيار باال يا خطر بسيار پايين زير اين منحني قراردارند

 دردامنه هاي اين منحني قرار مي گيرند

باد فشارخونلذا از اهداف كاهش بيماري ازر يك كشور حركت كل جمعيت به ناحيه خطر كمتر اسـت كـه ايـن امـر

و با كمك وحمايت دولت امكان پذير است ر خاص در كشورهاي فقير مصـداق اين مسئله بطو. طريق آموزش عمومي

دارد كه درپرداخت هزينه هاي درمان وداروي گسترده مشكل بيشتري دارند وكنترل كمي بر روي عوامـل خطـر مهـم

.دارند

و افزايش درمان فشارخون باال منجر در ژاپن ،بسيج هاي آموزشي با حمايت دولت در زمينه فشارخون باال انجام گرفت

و سكته هاي مغزي بيش از به كاهش گسترده فشار . تقليل يافت%70خون در جمعيت شد

و بيماري در كشور در سال . ده اسـت بـو%5/11سال شيوع فشارخون باال15 در افراد باالي79طبق بررسي سالمت

شـيوع سال15در افراد باالي83در اولين دور بررسي هاي نظام مراقبت عوامل خطر بيماري هاي غير واگير در سال



در ايـران نيـز يـك فشارخون بـاال با توجه به نتايج بررسي هاي اخير در كشور،بيماري.بوده است%19فشارخون باال

از آنجا كه اين بيماري با اصالح شيوه.مشكل مهم بهداشتي است كه بار بيماري زيادي را به جامعه تحميل خواهد كرد

پيشگيري است ،لذا ضرورت دارد در اين زمينه برنامه ريـزي مناسـبي هاي زندگي نامناسب به مقدار قابل توجهي قابل 

.صورت گيرد

و عروق در سال ي فشـارخون بـاال برنامه”70اداره قلب و كنترل بيمار در“كشوري پيشگيري و را تهيـه

در71سال  و عروق بصورت آزمايشي در نمـود كـهه روستايي اجراءقطمن6پس از تصويب كميته علمي كشوري قلب

از73سال  “ مجددا80در سال اين برنامه.ارزشيابي در شبكه خدمات بهداشتي درماني روستايي كشور ادغام گرديد پس

. در كل مناطق روستايي كشور به اجراء در آمد81و از سالشدبازنگري

و كنترل بيماري  فشارخون باالبرنامه كشوري پيشگيري

: كلي هدف

آن عوارضو فشارخون باال بيماريو كنترل پيشگيري  ناشي از

:برنامه اختصاصيفداها

 پيشگيري اوليه

و شيوع فشارخون باال-  كاهش بروز

و شيوع عوامل خطر زاي ابتالء به فشارخون باال- )چاقي ،كم تحركي،تغذيه نامناسب(كاهش بروز

 پيشگيري ثانويه

و تاخير در بروز عوارض فشارخون باال-  پيشگيري ،كاهش

 پيشگيري ثالثيه

وو تاخير در بروز اهشك- و ناتواني عوارض  معلوليت

 كاهش مرگ حاصل از عوارض فشارخون باال-



:راهبردها

 پيشگيري اوليه

 شناسايي افراد در معرض خطر ابتالء به بيماري فشارخون باال-

و كل جامعه- و اصالح شيوه زندگي در افراد در معرض خطر  تغيير

و كاركنان بهداشتي درماني درخصوص بيماري فشارخون افزايش ميز- ان آگاهي جامعه،افراد در معرض خطر،مسئولين

و نحوه مقابله با آن  و عوارض آن  باال، عوامل خطرساز

 پيشگيري ثانويه

و باالتر30تشخيص بموقع بيماري توسط غربالگري افراد-  ساله

و مراقبت بيماران شناسايي- و مناسب آندرمان سريع و جلوگيري از پيشرفت  شده به منظور كنترل بيماري

به- و كاركنان بهداشتي درماني نسبت و خانواده آن ها ،جامعه و عوارض افزايش آگاهي بيماران بيماري فشاارخون باال

آنآن و پيشگيري از عوارض و نحوه كنترل بيماري  ،عوامل خطرزا

 پيشگيري ثالثيه

و مراقبت مستمر بيمار-  ان مبتال به فشارخون باالپيگيري

و درمان بموقع عوارض در مراحل اوليه-  تشخيص

:قوانيني كه بايد به عنوان آيين نامه داخلي در وزارت بهداشت وضع گردد

و كنترل بيماري فشارخون باال برنامهحمايت ازاجراي-  كشوري پيشگيري



 متولي اصلي اجراي هر يك از راهبردهاي مورد نظر

اجراءانمتولي-متولي اصلينام راهبردرديف

شناســايي افــراد در معــرض خطــر1

 ابتالء به بيماري فشارخون باال

)متولي اصلي(وزارت بهداشت، درمان

 دانشگاه هاي علوم پزشكي

و اصــالح شــيوه زنــدگي در2 تغييــر

و كل جامعه  افراد در معرض خطر

)متولي اصلي(وزارت بهداشت، درمان

م و كاردفتر سالمت  حيط

 مركز توسعه شبكه

 دانشگاه هاي علوم پزشكي

و پرورش  وزارت آموزش

 وزارت صنايع

 وزارت بازرگاني

 وزارت جهاد كشاورزي

 وزارت تعاون

 وزارت صنايع

 تعاوني هاي بخش خصوصي

NGO ها

 مراكز تحقيقاتي مرتبط

 شوراي عالي انقالب فرهنگي

 معاونت آموزشي مراكز آموزش عالي

ميزان آگـاهي جامعـه،افرادافزايش3

و در معــــرض خطر،مســــئولين

كاركنــــان بهداشــــتي درمــــاني 

درخصوص بيماري فشارخون بـاال، 

)متولي اصلي(وزارت بهداشت، درمان

 اداره برنامه هاي آموزش سالمت دفتر بهداشت مدارس

 مركز توسعه شبكه

پ  زشكيدانشگاه هاي علوم



و و عــوارض آن عوامــل خطرســاز

 نحوه مقابله با آن

و پرورش معاونت تندرستي وتربيت بدني آموزش

و سيما  سازمان صدا

 سازمان هاي دولتي مرتبط

 سازمان هاي غير دولتي مرتبط

 شوراي عالي انقالب فرهنگي

 معاونت آموزشي مراكز آموزش عالي

 سازمان تربيت بدني

تشــخيص بموقــع بيمــاري توســط4

و باالتر30غربالگري افراد  ساله

)متولي اصلي(داشت، درمانوزارت به

 دانشگاه هاي علوم پزشكي

و مراقبـت5 و مناسـب درمان سريع

بيماران شناسايي شـده بـه منظـور

و جلـــوگيري از  كنتــرل بيمـــاري

 پيشرفت آن

)متولي اصلي(وزارت بهداشت، درمان

 واحدامور آزمايشگاه ها

 سازمان نظام پزشكي

 مركز توسعه شبكه

 اداره امور دارويي

و خـانوادهافزا6 يش آگاهي بيماران

و كاركنان بهداشتي آن ها ،جامعه

ــه ــاني نســـبت بـ ــاري درمـ بيمـ

و عــــوارض  فشــــارخون بــــاال

و نحـوه كنتـرل آن ،عوامل خطرزا

و پيشگيري از عوارض آن بيماري

)متولي اصلي(وزارت بهداشت، درمان

 اداره برنامه هاي آموزش سالمت دفتر بهداشت مدارس

 مركز توسعه شبكه

 شگاه هاي علوم پزشكيدان

و سيما  سازمان صدا

 سازمان هاي غير دولتي مرتبط

و مراقبت مستمر بيماران7 پيگيري

 مبتال به فشارخون باال

)متولي اصلي(وزارت بهداشت، درمان

 واحدامور آزمايشگاه ها

 مركز توسعه شبكه



اداره امور دارويي

 سازمان نظام پزشكي

و درمان بموقع عوارض8 تشخيص

ر مراحل اوليهد

)متولي اصلي(وزارت بهداشت، درمان

 واحدامور آزمايشگاه ها

 مركز توسعه شبكه

 اداره امور دارويي

 سازمان نظام پزشكي

و كنترل بيماري فهرس فشارخون باالت فرآيندهاي مختلف برنامه ادغام يافته پيشگيري

و30تعيين افراد.1 تهيه فهرست افراد واجـد(فشارخون باالي بيماري در فرم غربالگرمشخصات ثبت سال وباالتر

)شرايط از پرونده هاي خانوار

 فشارخون باالدعوت از افراد فوق براي انجام غربالگري بيماري.2

 فـرمدرو ثبـت) سابقه بيماري فشـارخون بـاال،اندازه گيري فشارخون(درگروه هدف فشارخون باالغربالگري.3

 غربالگري

و ثبت نتيجه غربالگري در فرمبيماريبه مشكوكتعيين افراد.4 )قبلي) شناخته شده(بيمار،سالم(فشارخون باال

يتعيين افراد مبتال به بيماري فشـارخون بـاالو)داراي سابقه ابتالء(فشارخون باال تعيين افراد مبتال به بيماري.5

و باالتر 90/140داراي فشارخون  ميليمتر جيوه

ز.6 ونتعيين بارداري مراجعه كننده انجام غربالگري وبيمار يابي در زنان بارداريكو ثبت در ستون مالحظات فرم

 ماه بعد ازوضع حمل

و ثبت تاريخ ارجاع در فرم.7  غربالگريارجاع افراد مشكوك به پزشك مركز بهداشتي درماني

و.8 و ادرارو فشارخون باال تاييد بيماري بررسي عوامـل بررسـي سـاير بمنظورارجاع براي انجام آزمايش خون

و ارائه پس خوراند به خانه بهداشت خطرساز درافراد )تكميل فرم ارجاع(ارجاع شده

،سـابقه ديابتسـابقه(و سـاير عوامـل خطـرزا ثبت اطالعات مربوط به افراد مبتال به بيمـاري فشـارخون بـاال.9



مر)خانوادگي فشارخون باال،مصرف دخانيات، مبدرفرم هاي ، فـرم پيگيـري فشارخون باال بيماري تال به اقبت بيماران

و در زيج سالمت بيماران

و مراقبت.10 مـاه يكبـار بـه3و ارجـاع) توسـط بهـورز ماهي يـك بـار(بيماران طبق دستورالعمل منظم پيگيري

:)ارجاع به پزشك در صورت لزوم در فواصل كمتر(پزشك

و فشارخون- و وزن  اندازه گيري قد

تبررسي مصرف دخانيا-

 آموزش-

 بررسي در مورد وجود عوارض فشارخون-

 ماه يكبار به پزشك ويا با فواصل كمتر در صورت لزوم3ارجاع-

:مراقبت منظم توسط پزشك عمومي طبق دستورالعمل.11

و وزن- و اندازه گيري فشارخون  گرفتن شرح حال

و انجام- )در صورت در دسترس بودن( ECGمعاينات قلبي

و ادرارارجاع براي انجا- م آزمايش خون

يو ارجاع افراد درمعرض خطر- :بيمار به متخصص يا پزشك دوره ديده در صورت لزوم برا

و مجـاري ادرار،مغـز(بررسي از نظر عوارض ودرمـان توسـط متخصـص و متابوليك،كليـه و عروق،غـدد مشـاور قلـب

)در صورت لزوم......واعصاب،چشم،

 آموزش-

و ارائه-  پس خوراند به خانه بهداشت تكميل فرم ارجاع

و عروق يا داخلي طبق دستورالعمل.12 و كنتـرل در برنامـه(ويزيت منظم توسط پزشك متخصص قلب پيشـگيري

:)بيماري فشارخون باال

و اندازه گيري فشارخون-  گرفتن شرح حال

و انجام-  ECG معاينات قلبي

 ارجاع براي انجام آزمايش هاي الزم-

)در صورت لزوم(وگرافي ارجاع براي اكوكاردي-



آن- و سپس تفسير )در صورت لزوم(ارجاع براي انجام تست ورزش

آن- و سپس تفسير )در صورت لزوم(ارجاع براي انجام اسكن قلب

آن- و تفسير )در صورت لزوم(ارجاع براي انجام آنژيوگرافي

و عروق براي آنژيوپالستي- )در صورت لزوم(ارجاع به متخصص قلب

ابي درمان هاي قبلي واصالح درمان در صورتي كه برنامه كنترل توصيه شده توسط پزشك عمومي منطبـق بـر ارزي-

.روش توصيه شده نباشد

 ادامه درمان بطور منظم-

 كنترل قند خون-

 كنترل اختالل چربي خون-

 كنترل فشارخون-

)پزشك مركز بهداشتي درماني(ارائه پس خوراند به پزشك مسئول بيمار-

 يت منظم بر اساس نياز بيمارويز-

و كنتـرل بيمـا(مراقبت منظم توسط پزشك متخصص چشم طبق دسـتورالعمل.13 ي قلبـيردر برنامـه پيشـگيري

):عروقي

 انجام معاينه چشم بطور منظم بر اساس نياز بيمار-

منطبـق بـر ارزيابي درمان هاي قبلي واصالح درمان در صورتي كه برنامه كنترل توصيه شده توسط پزشك عمومي-

 روش توصيه شده نباشد

) پزشك مركز بهداشتي درماني(ارائه پس خوراند به پزشك مسئول بيمار-

 ويزيت منظم براساس نياز بيمار-

و مجاري ادرار طبـق دسـتورالعمل.14 و كنتـرل(مراقبت منظم توسط پزشك متخصص كليه در برنامـه پيشـگيري

):قلبي عروقي بيماري 

و-  معاينه بالينيگرفتن شرح حال

 انجام آزمايشات الزم-

آن- و تفسير و امكان(درخواست سونوگرافي از سيستم ادراري )در صورت لزوم



)در صورت لزوم(درخواست آنژيو گرافي كليه-

)در صورت لزوم(دارو درماني-

و مجاري ادراري براي انجام شانت گذاري براي دياليز در موارد نار- )در صورت لزوم(سايي كليوي ارجاع به جراح كليه

ارزيابي درمان هاي قبلي واصالح درمان در صورتي كه برنامه كنترل توصيه شده توسط پزشك عمومي منطبـق بـر-

 روش توصيه شده نباشد

) پزشك مركز بهداشتي درماني(ارائه پس خوراند به پزشك مسئول بيمار-

 ويزيت منظم براساس نياز بيمار-

و كنتـرل(توسط پزشك متخصص اعصاب داخلي طبق دستورالعمل يزيت منظمو.15  بيمـاري در برنامه پيشگيري

):قلبي عروقي

 گرفتن شرح حال-

 معاينات كامل اعصاب-

و تفسير آزمايشات الزم-  درخواست

ECG - )در صورت لزوم(

SCAN - )در صورت لزوم(

MRI - )در صورت امكان(

)در صورت لزوم(آنژيو گرافي-

 ارو درمانيد-

ارزيابي درمان هاي قبلي واصالح درمان در صورتي كه برنامه كنترل توصيه شده توسط پزشـك عمـومي منطبـق بـر

 روش توصيه شده نباشد

)پزشك مركز بهداشتي درماني(ارائه پس خوراند به پزشك مسئول بيمار-

 ويزيت منظم در صورت نياز بيمار-

ر و و كنتـرل(وان در صورت لـزوم طبـق دسـتورالعمل مراقبت توسط پزشك متخصص اعصاب در برنامـه پيشـگيري

):قلبي عروقي بيماري 

و تفسير تستهاي تشخيصي روانشناسي-  انجام



 دارو درماني-

 انجام روان درماني بر اساس نياز بيمار-

 بررسي از نظر ساير عوارض-

توصيه شده توسط پزشك عمـومي منطبـق بـر ارزيابي درمان هاي قبلي واصالح درمان در صورتي كه برنامه كنترل-

 روش توصيه شده نباشد

)پزشك مركز بهداشتي درماني(ارائه پس خوراند به پزشك مسئول بيمار-

 ويزيت منظم بر اساس نياز بيمار-

و( ساير مشاوره هاي تخصصي.16 و كنتـرل(طبق دستورالعمل ...)جراحي قلبـي بيمـاري در برنامـه پيشـگيري

)عروقي

و كنترل(مشاوره تغذيه طبق دستورالعمل.17 ):قلبي عروقي بيماري در برنامه پيشگيري

 تغذيه درماني-

و- برنامه ريزي رژيم غذائي مناسب براي بيمار مبتال به بيماري ديابت،فشارخون بـاال،اختالل چربـي خون،اضـافه وزن

ها............چاقي،قلبي عروقي،  با توجه به وجود ساير بيماري

 زش بيمارانآمو-

 آموزش خانواده بيماران-

 برگزاري كالس هاي آموزشي-

 تعيين تاريخ مراجعه بعدي-

و كنترل نحوه رژيم درماني بيماران-  پيگيري

 ويزيت منظم بر اساس نياز بيمار

و.18 و كنترل بيماري ديابت(مراقبت پرستاري مشاوره )طبق برنامه پيشگير

 تعيين تاريخ مراجعه بعدي-

و مراقبت بيمارانپ-  يگيري

 آموزش بيماران-

 آموزش خانواده بيماران-



 برگزاري كالس هاي آموزشي-

آن فشارخون باالآموزش همگاني درباره بيماري.19 و عوارض و عوامل خطرساز

آنبيماران آموزش. 20 و عوارض و عوامل خطرساز و رعايت درمان درباره بيماري فشارخون باال

و رسانه هاي آموزشي. 21  ...), پمفلت, كتابچه, پوستر, اساليد(تهيه مطالب

 اشاره21و18الي13فرآيندهايبهو كنترل بيماري فشار خون بااليدر برنامه كشوري پيشگير

و ارائه خدمات تهيه نشده است .شده است اما دستورالعملي براي انجام فعاليت ها



1شماره فرآيند

: نام فرآيند

و باالتر30تعيين افراد• ) غربالگري فعال( فشارخون باالثبت در فرم غربالگري بيماريو سال

و شيوه فرآيند خدمت : تعريف

از30تعيين افراد باالي• و زنان بارداردر همان گروه سني و(و ثبت هرپرونده خانوار سال وباالتر مشخصات نـام

 فشارخون باالدر فرم غربالگري بيماري)ره خانوار،شمانس،تاريخ،ج نام خانوادگي،

 سطح ارائه خدمت

 خانه بهداشت•

 فرد ارائه دهنده خدمت

 بهورز•

و مهارت مورد نياز براي ارائه خدمت  دانش

و كنترل بيماري•  فشارخون باالآشنايي با برنامه كشوري پيشگيري

و نحوه ثبت در فرم مذكور فشارخون باالآشنايي با فرم غربالگري بيماري•

و زمان تكميل فهرست•  محاسبه سن گروه هدف با استفاده از تاريخ تولد

و مواد كمك آموزشي تجهيزات( ابزار مورد نياز براي ارائه خدمت و دفاتر )، موادمصرفي، دارو، فرمها

كن فشارخون باالفرم غربالگري بيماري•  ،خودكار، مداد،پاك

و كنترل بيماري متن آموزشي بهور•  فشارخون باالز در خصوص برنامه ادغام يافته پيشگيري

 زمان اجراي فرآيند

روز كاري كه به علت لطمه نزدن بـه سـاير فعاليـت3حدود(دقيقه1استخراج از پرونده خانوار به ازاي هر نفر•

)گرفته شده استدر نظر روز از شروع برنامه15تا10جمعيت موجود كل براي هاي خانه بهداشت 

و يا زير• ساله فاصـله غربـالگري بـه3سالي كه بعد از ثبت افراد واجد شرايط ،در طول دوره30جمعيت مهاجر

يعني در صورت مراجعه به خانـه بهداشـت تحـت غير فعالسال روستا اضافه مي شوند، بصورت30جمعيت باالي 

.غربالگري قرار مي گيرند



2فرآيندشماره

: نام فرآيند

و30دعوت از افراد• )غربالگري فعال( فشارخون باالباالتر براي انجام غربالگري بيماري سال

و شيوه فرآيند خدمت  تعريف

و30با تعيين تعداد افراد باالي محاسبه تعداد افرادي كه بايد در هر روز دعوت شوند• زنان بارداردرهمان گروه سال

و تقسيم آن به تعداد روزهاي كـاري تعيـين شـده بـراي دوره فشارخون باالغربالگري بيماري سني ثبت شده در فرم

 غربالگري

و• به منظور حضور در خانه بهداشت بـراي فشارخون باالدعوت از افراد واجد شرايط غربالگري بيماري توجيه افراد

 بر حسب تعداد تعيين شده به ازاي هر روز غربالگري 

 سطح ارائه خدمت

 خانه بهداشت•

 فرد ارائه دهنده خدمت

 بهورز•

و مهارت مورد نياز براي ارائه خدمت  دانش

و كنترل بيماري•  فشارخون باالآشنايي با برنامه كشوري پيشگيري

و زمان تكميل فهرست•  آشنايي با محاسبه سن گروه هدف با استفاده از تاريخ تولد

و نحوه ثبت در فرم مذكور فشارخون باالآشنايي بافرم غربالگري بيماري•

و مواد كمك آموزشي تجهيزات( ابزار مورد نياز براي ارائه خدمت و دفاتر )، موادمصرفي، دارو، فرمها

كن فشارخون باالفرم غربالگري بيماري•  ،خودكار،مداد،پاك

ها(دفترچه بازديد از خانوار• و پيگيري براي دعوت از آن )براي ثبت افراد واجد شرايط

و كنترل بيماري متن•  آموزشي بهورز در خصوص برنامه ادغام يافته پيشگيري

و كنترل بيماري•  فشارخون باالبرنامه كشوري پيشگيري



 زمان اجراي فرآيند

 دقيقه10زمان الزم براي دعوت از هر نفر•

و از شروع برن6براي جمعيت موجود طول غربالگري•  امهماه بعداز ثبت اسامي افراد واجد شرايط

و يا زير• فاصـله غربـالگري بـه سـاله3سالي كه بعد از ثبت افراد واجد شرايط، در طـول دوره30جمعيت مهاجر

يعني در صورت مراجعه بـه خانـه بهداشـت تحـت غير فعالسال روستا اضافه مي شوند، بصورت30جمعيت باالي 

.غربالگري قرار مي گيرند

3فرآيند شماره

: نام فرآيند

و باالتر30افراد(درگروه هدف فشارخون باالبالگريغر• )سال

و شيوه فرآيند خدمت : تعريف

پرسش ازفرد ثبت شده در فهرست فرم غربالگري ،كه پس از دعوت به خانه بهداشت مراجعـه كـرده اسـت بـه•

:شكل زير 

 هستيد؟ فشارخون باالمبتال به بيماري آيا پزشك قبال به شما گفته است كه

و بيشتر بـود نوبـت دوم بـا 90/140درصورتي كه فشارخون در نوبت اول(ه گيري فشارخون انداز• ميليمتر جيوه

و در فرم غربالگري5فاصله  و ميانگين آن محاسبه  ثبـت برحسب ميليمتر جيـوه دقيقه استراحت اندازه گيري مي شود

)مي گردد

 سطح ارائه خدمت

 خانه بهداشت•

خ  دمتفرد ارائه دهنده

 بهورز•

و مهارت مورد نياز براي ارائه خدمت :دانش

و كنترل بيماري•  فشارخون باالآشنايي بابرنامه كشوري پيشگيري



و نحوه ثبت در فرم مذكور فشارخون باالآشنايي با فرم غربالگري بيماري•

 آشنايي با نحوه اندازه گيري فشارخون•

و مواد كمك آموزشي تجهيزات( ابزار مورد نياز براي ارائه خدمت و دفاتر )، موادمصرفي، دارو، فرمها

كن، فشارخون باالفرم غربالگري بيماري•  خودكار،مداد،پاك

و كنترل بيماري•  فشارخون باالبرنامه كشوري پيشگيري

و كنترل•  فشارخون باالمتن آموزشي بهورز در خصوص برنامه ادغام يافته پيشگيري

 خون،گوشيدستگاه اندازه گيري فشار•

 زمان اجراي فرآيند

و سپس اندازه گيري اصلي(دقيقه3اندازه گيري فشارخون در نوبت اول• ، فاصله بـين دو انـدازه) كنترل بانبض

 دقيقه1دقيقه، اندازه گيري نوبت دوم5گيري

 ماه از شروع برنامه مي باشد6طول دوره غربالگري حداكثرتا•

4فرآيند شماره

: نام فرآيند

و باالتر 90/140فشارخون ميانگين داراي(مشكوك به فشارخون باالعيين افرادت• )ميليمتر جيوه

و شيوه فرآيند خدمت : تعريف

با استفاده از موارد ثبت شده مربوط به اندازه گيري فشارخون در فـرم غربـالگري بيمـاري مشكوك تعيين افراد•

 فشارخون باال

 وطهدر فرم مربافراد سالم ثبت نتيجه•

 سطح ارائه خدمت

 خانه بهداشت•

 فرد ارائه دهنده خدمت

 بهورز•



و مهارت مورد نياز براي ارائه خدمت  دانش

با• و كنترل بيماري آشنايي  فشارخون باالبرنامه كشوري پيشگيري

 نحوه ثبت در فرم مذكور، فشارخون باالآشنايي با فرم غربالگري بيماري•

و مواد كمك آموزشي تجهيزات( ابزار مورد نياز براي ارائه خدمت و دفاتر )، موادمصرفي، دارو، فرمها

 فشارخون باالفرم غربالگري بيماري•

كن•  خودكار، مداد،پاك

و كنترل بيماري•  فشارخون باالمتن آموزشي بهورز در خصوص برنامه ادغام يافته پيشگيري

 زمان اجراي فرآيند

و آزمايشات الزمو انجام معاين بعداز تكميل فرم غربالگري•  ثانيه براي هر نفر10ات

5فرآيند شماره

: نام فرآيند

)داراي سابقه ابتالء(فشارخون باال تعيين افراد مبتال به بيماري•

و باالتر 90/140تعيين افراد مبتال به بيماري فشارخون باال داراي فشارخون•  ميليمتر جيوه

و شيوه فرآيند خدمت : تعريف

و موارد ثبت شده مربوط در فرم غربالگري بيماري تعيين افراد•  فشارخون باالمبتال با استفاده از پاسخ

 ثبت نتيجه در فرم مربوطه•

 سطح ارائه خدمت

 خانه بهداشت•

 فرد ارائه دهنده خدمت

 بهورز•

و مهارت مورد نياز براي ارائه خدمت  دانش

 نحوه ثبت در فرم مذكورو فشارخون باالآشنايي با نحوه تكميل فرم غربالگري بيماري•



و مواد كمك آموزشي تجهيزات( ابزار مورد نياز براي ارائه خدمت و دفاتر )، موادمصرفي، دارو، فرمها

كن فشارخون باالفرم غربالگري بيماري•  ،خودكار،مداد،پاك

و كنترل بيماري•  فشارخون باالمتن آموزشي بهورز در خصوص برنامه ادغام يافته پيشگيري

ن اجراي فرآيندزما

 ثانيه10و به ازاي هر نفر بعداز تكميل فرم غربالگري•

6 فرآيند شماره

: نام فرآيند

زن• سال ثبت شده درفرم غربـالگري بيمـاري30غربالگري درزنان باردار بااليو تعيين بارداري مراجعه كننده

)غربالگري فعال( فشارخون باال

و شيوه فرآيند خدمت : تعريف

سش از فرد ثبت شده در فهرست فرم غربالگري كه پس از دعوت به خانه بهداشت مراجعـه كـرده اسـت بـهپر•

:شكل زير 

 آيا شما در حال حاضر باردارهستيد؟-

و اطالعات وثبت در فـرم• در قسـمت فشـارخون بـاال غربـالگري بيمـاري تاييد بارداري با استفاده از دانسته ها

 مالحظات

يك ماه پس از زايمان فشارخون باالغربالگري بيماري ثبت شده درفرم غربالگري بيماري دعوت از زنان باردار•

2و3فرآيند شماره(به منظور حضور در خانه بهداشت 

و ثبت آن در فرم مربوطه• )3فرآيند شماره(اندازه گيري فشارخون

)3(و ثبت در فرم مربوطه فشارخون باالتعيين سابقه ابتالء به بيماري•

)7فرآيند(اع افراد مشكوك به فشارخون باال به پزشكارج•

 سطح ارائه خدمت



 خانه بهداشت•

 فرد ارائه دهنده خدمت

 بهورز•

و مهارت مورد نياز براي ارائه خدمت  دانش

و ثبت در فرم مذكور فشارخون باالآشنايي با فرم غربالگري بيماري• و تعيين وضعيت افراد از نظر بارداري

و مواد كمك آموزشي تجهيزات( براي ارائه خدمت ابزار مورد نياز و دفاتر )، موادمصرفي، دارو، فرمها

و كنترل بيماري•  فشارخون باالمتن آموزشي بهورز در خصوص برنامه ادغام يافته پيشگيري

كن•  خودكار، مداد،پاك

 فشارخون باالفرم غربالگري بيماري•

 زمان اجراي فرآيند

 دقيقه20دار درمجموع به ازاي هر زن بار•

.زنان باردار بايد يك ماه پس از زايمان غربالگري شوند:توجه

7فرآيند شماره

: نام فرآيند

و تاييد بيمـاري مشكوك به فشارخون باالارجاع افراد• فشـارخون به پزشك مركز بهداشتي درماني براي بررسي

 باال

و شيوه فرآيند خدمت : تعريف

ي مشكسال30باالي تعيين افراد•  فشارخون باالثبت شده درفرم غربالگري بيماري وك به فشارخون باال

و تحويل يك نسخه از فرم به فرد•  تكميل فرم ارجاع غير فوري به پزشك مركز بهداشتي درماني

 170فشـارخون سيسـتوليك ميانگيني كه در صورتتكميل فرم ارجاع فوري به پزشك مركز بهداشتي درماني•

و بي  بيمارو تحويل يك نسخه از فرم به شتر باشد ميليمتر جيوه

 سطح ارائه خدمت



 خانه بهداشت•

 فرد ارائه دهنده خدمت

 بهورز•

و مهارت مورد نياز براي ارائه خدمت  دانش

و نحوه ثبت در فرم هاي مذكور ،آشنايي بـا نحـوه فشارخون باالآشنايي با نحوه تكميل فرم غربالگري بيماري•

 تكميل فرم ارجاع

م و مواد كمك آموزشي تجهيزات( ورد نياز براي ارائه خدمت ابزار و دفاتر )، موادمصرفي، دارو، فرمها

 فرم غربالگري بيماري ،فرم ارجاع غير فوري•

كن•  خودكار، مداد،پاك

ها(دفترچه بازديد از خانوار• )براي ثبت افراد وپيگيري براي دعوت از آن

يا• ي متن آموزشي بهورز در خصوص برنامه ادغام و كنترل بيمار  فشارخون باالفته پيشگيري

 زمان اجراي فرآيند

و فشـارخون بـاال ثبت شده درفرم غربـالگري بيمـاري براي افراد• بـه محـض بعـد از تكميـل فـرم غربـالگري

 دقيقه1به ازاي هر نفر تاييدكاردان مركز بهداشتي درماني ومشخص شدن وضعيت فرد

8فرآيند شماره

: نام فرآيند

بـه پزشـك مركـز بهداشـتي)و بـاالتر 90/140داراي فشارخون( كنترل نشدهفشارخون داراي اع بيماران ارج•

آندرماني براي بررسي  و كنترل  وضعيت فشارخون

و شيوه فرآيند خدمت : تعريف

 فشارخون باالثبت شده درفرم غربالگري بيماري بيمار فشارخون باالسال30باالي تعيين افراد•

فر• و تحويل يك نسخه از فرم بـه فـرد در معـرض تكميل م ارجاع غير فوري به پزشك مركز بهداشتي درماني

 خطر



ميليمتـر 170فشـارخون سيسـتوليكي كه در صورتتكميل فرم ارجاع فوري به پزشك مركز بهداشتي درماني•

و بيشتر باشد   بيمارو تحويل يك نسخه از فرم به جيوه

 سطح ارائه خدمت

 خانه بهداشت•

 فرد ارائه دهنده خدمت

 بهورز•

و مهارت مورد نياز براي ارائه خدمت  دانش

و نحوه ثبت در فرم هـاي فشارخون باالآشنايي با نحوه تكميل فرم غربالگري بيماري• ، نحوه تعيين افراد بيمار

 مذكور، آشنايي با نحوه تكميل فرم ارجاع

و مواد كمك آموزشي، موادمص تجهيزات( ابزار مورد نياز براي ارائه خدمت و دفاتر )رفي، دارو، فرمها

 ،فرم ارجاع غير فوري فشارخون باالفرم غربالگري بيماري•

كن•  خودكار،مداد،پاك

هاو براي ثبت افراد(دفترچه بازديدازخانوار• )پيگيري براي دعوت ازآن

و كنترل بيماري•  باالفشارخون متن آموزشي بهورز در خصوص برنامه ادغام يافته پيشگيري

 زمان اجراي فرآيند

بعـد از تكميـل فـرم غربـالگري وبـه محـض فشارخون باالبراي افرادبيمار ثبت شده درفرم غربالگري بيماري•

 دقيقه1به ازاي هر نفر تاييدومشخص شدن وضعيت فرد

9فرآيند شماره

: نام فرآيند

بهارجاع شده افراددر فشارخون باالبيماري تاييد•  داشتي درماني توسط پزشك مركز

و شيوه فرآيند خدمت : تعريف



و•  براي حضور در روز مراجعه سياري پزشك توسط بهورزمشكوك دعوت از افراد پيگيري

 ارجاع شدهمشكوك معاينه افراد•

 ارجاع براي انجام آزمايش•

 تكميل فرم ارجاع براي انجام آزمايش•

و•  تاييد وجود عوامل خطربررسي

ن باالفشارخو تاييد وجود بيماري•

 بررسي عوارض بيماري ودر صورت لزوم ارجاع به پزشك متخصص•

 وتحويل يك نسخه از فرم به فرد در معرض خطردر صورت لزوم تكميل فرم ارجاع به سطح باالتر•

و• و عودت به بيمار ثبت نتيجه بيمار يابي يـا(دستورات الزم درفرم ارجاع به پزشك مركز بهداشتي درماني بيمار

)شتبه خانه بهدا

 سطح ارائه خدمت

)در ارجاع غير فوري(خانه بهداشت•

 فرد ارائه دهنده خدمت

 پزشك مركز بهداشتي درماني•

و مهارت مورد نياز براي ارائه خدمت  دانش

و كنترل بيماري•  فشارخون باالآشنايي با برنامه كشوري پيشگيري

ا فشارخون باالآشنايي با فرم غربالگري بيماري• رجـاع بـه سـطح بـاالترو فـرم ارجـاع بـه، نحوه تكميـل فـرم

 آزمايشگاه ،نحوه ثبت درفرم هاي مذكور

 در بيماي فشارخون باال آشنايي با پروتكل تشخيصي ومعاينات وآزمايشات الزم مصوب•

و مواد كمك آموزشي تجهيزات( ابزار مورد نياز براي ارائه خدمت و دفاتر )، موادمصرفي، دارو، فرمها

 فشارخون باالي فرم غربالگري بيمار•

 فرم ارجاع به سطح باالتر،فرم ارجاع به آزمايشگاه•

 .........خودكار، مداد،پاك كن،دستگاه فشارسنج،گوشي ،افتالموسكوپ،چكش رفلكس،•



و كنترل بيماري•  فشارخون باالمتن آموزشي پزشك درخصوص برنامه ادغام يافته پيشگيري

 زمان اجراي فرآيند

خ• 15بـه ازاي هـر نفـر)براي معاينه افراددر معرض خطرارجاع شـده(انه بهداشت روزمراجعه سياري پزشك به

ي مراجعه به خانه بهداشتهم دقيقه10(دقيقه )براي دعوت از فرد برا

 مراجعه به آزمايشگاه در صورت لزوم پس از دستور پزشك•

 دقيقه30ات به ازاي هر نفر آزمايش انجام•

 دقيقه30به ازاي هر نفر پس از دستور پزشك انجام معاينات تكميلي در صورت لزوم•

10فرآيند شماره
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و فرم پيگيري بيماران” ثبت اطالعات مربوط به افراد بيماردر و در زيـج“ مبتال به بيماري فشارخون باال فرم مراقبت

 سالمت

و شيوه فرآيند خدمت : تعريف

)از بيمار يا از پزشك مركز بهداشتي درماني(د بيمار صادر شده استدريافت فرم ارجاع تكميل شده كه براي افرا•

 بررسي نتيجه ارجاع مبني برتاييد يا عدم تاييد ابتال به بيماري•

و مشخصات افراد بيماردرفرم• حسـب“ مبتال به بيماري فشـارخون بـاال بيماران مراقبت”ثبت نتيجه بيمار يابي

 موردطبق دستورالعمل

حسـب“مبتال به بيمـاري فشـارخون بـاال پيگيري بيماران فرم”يابي مشخصات افراد بيماردر ثبت نتيجه بيمار•

 موردطبق دستورالعمل

در•  ماه يك بار3حسب موردبا تواتر“ زيج سالمت”ثبت نتيجه بيمار يابي

در• و دستورات الزم و فـرم پيگيـري بيمـاران فرم” ثبت نتيجه پيگيري ومراقبت ري مبـتال بـه بيمـا مراقبـت

 حسب موردطبق دستورالعمل“ فشارخون باال

 سطح ارائه خدمت



 خانه بهداشت•

 فرد ارائه دهنده خدمت

 بهورز•

و مهارت مورد نياز براي ارائه خدمت  دانش

و فرم پيگيري بيماران فرم” آشنايي با نحوه تكميل• در“ مبتال به بيماري فشارخون بـاال مراقبت  ،نحـوه ثبـت

 زيج سالمت

و مواد كمك آموزشي تجهيزات( نياز براي ارائه خدمت ابزار مورد و دفاتر )، موادمصرفي، دارو، فرمها

 فشارخون باالفرم مراقبت وفرم پيگيري بيماران•

 زيج سالمت•

كن•  خودكار، مداد،پاك

و كنترل بيماري•  فشارخون باالمتن آموزشي بهورز درخصوص برنامه ادغام يافته پيشگيري

 زمان اجراي فرآيند

بيمارارجـاع شـده ودريافـت نتيجـه فـرم مراجعه پزشك به خانه بهداشت در روز سياري براي معاينه افرادازعدب•

 دقيقه5به ازاي هر نفر ارجاع

مراجعه پزشك بـه خانـه بهداشـت در روز سـياري بـراي بررسـي نتيجـه آزمـايش افـراداز در صورت لزوم بعد•

 دقيقه5به ازاي هر نفر)درفرم ارجاع(ه بيمارارجاع شده به آزمايشگاه ودريافت نتيج

و دريافت نتيجه•  دقيقه5به ازاي هر نفر)درفرم ارجاع(در صورت لزوم بعد از انجام معاينات تكميلي
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)توسط بهورز(طبق دستورالعمل فشارخون باالبيماري مبتال به پيگيري ومراقبت ماهانه افراد•

ش و : يوه فرآيند خدمتتعريف

و دعوت براي حضور در خانه بهداشت درروز تعيين شده به خانه بهداشـت• اسـتفاده از فـرم پيگيـريبا پيگيري



 بيماران فشارخون باال

وو) بار اول(قد اندازه گيري•  بيماران وتكميل فرم مراقبتو تعيين نمايه توده بدني فشارخون وزن

 در صورت لزوم به پزشك مركز)دم كنترل فشارخون باالع(رل نشده است ارجاع مواردي كه وضعيت آن ها كنت•

 به پزشك مركز ماه يكبار3 فشارخون باال بيمارانارجاع•

 تكميل فرم ارجاع غير فوري به پزشك مركز بهداشتي درماني وتحويل يك نسخه از فرم به فرد بيمار•

وتحويل يك نسخه از فـرم بـه فـرد در صورت لزوميتكميل فرم ارجاع فوري به پزشك مركز بهداشتي درمان•

 بيمار

و دستورات الزم نوشته شده در فرم ارجاع• عودت داده شده به بيماريا به خانه( توسط پزشك ثبت نتيجه مراقبت

)با همكاري پزشك(در فرم مراقبت بيماران)بهداشت

مدثبت تاريخ مراجعه• و ثبت تاريخ مراجعه بعدي با اندر فرم پيگيري بيمارادفعلي با خودكار

و مراقبت هاي غير دارويي• كاهش وزن،رعايت(آموزش در مورد مصرف صحيح وبه موقع دارو ،رعايت دستورات

 .............)رژيم غذايي مناسب،انجام فعاليت بدني مناسب،

 در بار اول مبتال به فشارخون باالصدور دفترچه مراقبت بيماران•

ي در صورت لزومثبت اطالعات در زيج حيات•

 سطح ارائه خدمت

 خانه بهداشت•

 فرد ارائه دهنده خدمت

 بهورز•

و مهارت مورد نياز براي ارائه خدمت  دانش

 فشارخوني آشنايي با نحوه مراقبت بيماران•

و فرم پيگيري بيماران” آشنايي با نحوه تكميل• فـرم ارجـاع بـه سـطح"،“مبتال به فشار خون باالفرم مراقبت

 نحوه ثبت درزيج سالمتو"باالتر

و تعيين نمايه توده بدني•  آشنايي با نحوه اندازه گيري وزن،فشارخون



و مواد كمك آموزشي تجهيزات( ابزار مورد نياز براي ارائه خدمت و دفاتر )، موادمصرفي، دارو، فرمها

و فرم پيگيري بيماران•  مبتال به فشار خون باالفرم مراقبت

ف• و غير  وري به پزشك مركز بهداشتي درمانيفرم ارجاع فوري

 زيج سالمت•

 دفتر بازديد خانوار براي پيگيري•

 ،قد سنجخودكار، مداد،پاك كن،ترازو،دستگاه فشارسنج،گوشي•

و كنترل بيماري•  فشارخون باالمتن آموزشي بهورز درخصوص برنامه ادغام يافته پيشگيري

 زمان اجراي فرآيند

نف•  دقيقه5ر پيگيري براي مراجعه به ازاي هر

ب• و مراجعه فرد بيمار  دقيقه10به ازاي هر نفر مراقبت توسط بهورزه خانه بهداشت در روز تعيين شده
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)توسط پزشك مركز بهداشتي درماني(سه ماه يك بار فشارخون باالمراقبت افراد مبتال به بيماري•

و شيوه فرآيند خدمت : تعريف

مـاه3 با استفاده از فـرم پيگيـري بيمـاران دعوت براي حضور در روز مراجعه به پزشك توسط بهورزو پيگيري•

 يكبار

 معاينه افراد بيمارارجاع شده•

 الزم ارجاع براي انجام آزمايش•

 تكميل فرم ارجاع براي انجام آزمايش•

 بررسي عوارض بيماري ودر صورت لزوم ارجاع به پزشك متخصص•

تك•  ميل فرم ارجاع به سطح باالتروتحويل يك نسخه از فرم به فرد بيماردر صورت لزوم

و در فـرم ارجـاع بـه ان مبتال به بيماري فشـارخون بـاال ثبت نتيجه مراقبت ودستورات الزم درفرم مراقبت بيمار•



و عودت به بيمار )يا به خانه بهداشت(پزشك مركز بهداشتي درماني

ثبثبت تاريخ مراجعه• و اندر فرم پيگيري بيمارت تاريخ مراجعه بعدي با مدادفعلي با خودكار

 آموزش در خصوص بيماري•

 ماه يك بار3ويزيت منظم بيمار•

 سطح ارائه خدمت

)در صورت ارجاع غير فوري(خانه بهداشت•

 فرد ارائه دهنده خدمت

 پزشك مركز بهداشتي درماني•

و مهارت مورد نياز براي ارائه خدمت  دانش

آنفشارخون باالت افراد مبتالبه بيماري آشنايي با فرم مراقب• و نحوه ثبت

 آشنايي با نحوه تكميل فرم ارجاع به سطح باالترو فرم ارجاع به آزمايشگاه•

 بيماري فشارخون باالآشنايي با پروتكل تشخيصي،درماني ،معاينات وآزمايشات الزم•

ف تجهيزات( ابزار مورد نياز براي ارائه خدمت و مواد كمك آموزشي، موادمصرفي، دارو، و دفاتر )رمها

 فشارخون باالفرم مراقبت افراد مبتال به بيماري•

 فرم ارجاع به سطح باالتر،فرم ارجاع به آزمايشگاه•

 خودكار، مداد،پاك كن،دستگاه فشارسنج،گوشي،افتالموسكوپ،چكش رفلكس•

 دفترچه بازديد خانوار•

و كنترل بيماري متن آموزشي پزشك درخصوص برنامه ادغام يافته پيشگير•  فشارخون باالي

 زمان اجراي فرآيند

 دقيقه5پيگيري براي مراجعه•

 دقيقه10به ازاي هر نفر ارجاع شده بيمار معاينه افرادو مراجعه پزشك به خانه بهداشت در روز سياري•

 بررسي مجدد توسط پزشك پس ازمراجعه به آزمايشگاه در صورت لزوم•

از•  انجام معاينات تكميلي در صورت لزوم بررسي مجدد توسط پزشك پس
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و عروق(شش ماه يك بارطبق دستورالعمل فشارخون باالمراقبت منظم بيماران• )توسط پزشك متخصص قلب

و شيوه فرآيند خدمت : تعريف

و دفترچـه مرافبـت بيمـاران توسط بهورزصص پيگيري براي مراجعه به پزشك متخ• با استفاده از فرم پيگيـري

 مبتال به فشارخون باال

و تشكيل پرونده•  پذيرش بيماران ارجاع شده

و انجام الكترو كارديوگرام• و وزن ،معاينه و در صورت(گرفتن شرح حال واندازه گيري فشارخون دردسترس لزوم

 بيماران ارجاع شده)بودن

)در صورت لزوم(خون باالكنترل قند•

)در صورت لزوم(كنترل اختالل چربي خون•

و ادرار• )در صورت لزوم(ارجاع براي انجام آزمايش خون

آن• و بررسي ) در صورت لزوم( ارجاع يا انجام تست ورزش

آن• و بررسي )در صورت لزوم( ارجاع يا انجام اكو كارديو گرافي

و سپس بررسي• )در صورت لزوم(آن ارجاع براي انجام اسكن قلب

آن• و بررسي )درصورت لزوم(انجام آنژيوگرافي

 ارجاع به كارشناس تغذيه براي مشاوره رژيم غذايي مناسب•

و عروق• )درصورت لزوم(ارجاع به جراح قلب

ارزيابي درمان هاي قبلي واصالح درمان در صورتي كه برنامه درماني توصـيه شـده پزشـك مركـز يـا پزشـك•

 يامنطبق برپروتكل مصوب نباشد عمومي جواب ندهد 

و مجـاري(بررسي عوارض بيماري ودر صورت لزوم ارجاع به ساير پزشـكان متخصـص• و متابوليك،كليـه غـدد

و اعصاب،چشم،  ....)ادرار،مغز



 آموزش بيمار•

و• و عـودت بـه دفترچه مراقبت بيمـاران ثبت نتيجه مراقبت ودستورات الزم درفرم ارجاع به سطح بـاالتر

)به پزشك مركزبهداشتي درماني ارائه پسخوراند(بيمار

و دفترچه مراقبت بيمـاران كه ثبت نتيجه مراقبت ودستورات الزم• نوشـته شـده در درفرم ارجاع به سطح باالتر

 توسط بهورز فرم مراقبت بيماران فشارخون باال

و يا بر اساس نياز بيمار6ويزيت منظم•  ماه يك بار

 سطح ارائه خدمت

)درمانگاه بيمارستان يا مطب پزشك متخصص،واحد ديابت(شهرستان•

 فرد ارائه دهنده خدمت

و عروق• و عروق(پزشك متخصص قلب )عضو هيئت علمي دانشگاه يافوكال پوينت قلب

و مهارت مورد نياز براي ارائه خدمت  دانش

و كنترل بيماري•  فشارخون باالآشنايي با برنامه كشوري پيشگيري

مر•  توسط پزشك مركز بهداشتي درماني فشارخون باالاقبت بيماران آشنايي با نحوه

 فشارخون باالآشنايي بانحوه تكميل فرم ارجاع به سطح باالترو دفترچه مراقبت بيماران•

و درماني ،معاينات وآزمايشات الزم•  بيماري فشارخون باالآشنايي با پروتكل تشخيصي

و مواد كمك آموزشي، تجهيزات( ابزار مورد نياز براي ارائه خدمت و دفاتر )موادمصرفي، دارو، فرمها

 فشارخون باالدفترچه مراقبت بيماران•

 فرم ارجاع به سطح باالتر•

خودكار، مداد،پاك كن،پرونده بيمار،دستگاه فشارسنج،گوشي،افتالموسكوپ،چكش رفلكس،دستگاه الكتروكـارديو•

 ...گرام،

 اي پيگيري توسط بهورزبرو فرم پيگيري بيماران دفتر بازديد خانوار•

 زمان اجراي فرآيند

هر(مراجعه به پزشك متخصص• )ماه يك بار6معاينه بيماران



 بررسي مجدد توسط پزشك پس ازمراجعه به آزمايشگاه در صورت لزوم•

 بررسي مجدد توسط پزشك پس از انجام معاينات تكميلي در صورت لزوم•
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)توسط پزشك متخصص چشم(سالي يك باربيماران طبق دستورالعمل مراقبت منظم•

و شيوه فرآيند خدمت : تعريف

و دفترچـه مرافبـت پيگيري براي مراجعه به پزشك متخصص چشم توسط بهورز• بـا اسـتفاده از فـرم پيگيـري

 بيماران مبتال به فشارخون باال

و تشكيل پرونده•  پذيرش بيماران ارجاع شده

و معاينات(در بيماران مبتال به ديابت رتينوپاتي بررسي از نظر• كامل گرفتن شرح حال در مورد مشكالت چشمي

.به دستورلعمل برنامه ديابت ارجاع شود) چشم

 افتالموسكوپي با مردمك باز•

 visual acuity ارزيابي•

)در صورت امكان(فوندوس فتوگرافي•

)در صورت لزوم(آنژيو گرافي چشم•

)صورت لزومدر(دارو درماني•

)در صورت لزوم(تصحيح عيوب بينايي•

)در صورت لزوم(انجام جراحيهاي چشم•

)در صورت لزوم(ليزردرماني•

 انجام معاينه چشم بطور منظم بر اساس نياز بيمار•

ارزيابي درمان هاي قبلي واصالح درمان در صورتي كه برنامه كنترل توصيه شده توسط پزشك عمومي منطبق•

 شده نباشد بر روش توصيه



 آموزش بيمار•

و عودت بـه بيمـار• و دفترچه مراقبت بيماران ( ثبت نتيجه مراقبت ودستورات الزم درفرم ارجاع به سطح باالتر

)ارائه پسخوراندبه پزشك مركزبهداشتي درماني

و دفترچه مراقبت بيمـاران كه ثبت نتيجه مراقبت ودستورات الزم• شـده در نوشـته درفرم ارجاع به سطح باالتر

 توسط بهورز فرم مراقبت بيماران فشارخون باال

 ويزيت منظم بر اساس نياز بيمار•

 سطح ارائه خدمت

)درمانگاه بيمارستان يا مطب پزشك متخصص،واحد ديابت(شهرستان•

 فرد ارائه دهنده خدمت

 پزشك متخصص چشم•

و مهارت مورد نياز براي ارائه خدمت  دانش

و كنترل بيماري آشنايي با برنامه كشوري پيشگ•  فشارخون بااليري

 توسط پزشك مركز بهداشتي درماني فشارخون باالآشنايي با نحوه مراقبت بيماران•

 فشارخون باالو دفترچه مراقبت بيماران آشنايي بانحوه تكميل فرم ارجاع به سطح باالتر•

و درماني ومعاينات وآزمايشات الزم• ن باالبيماري فشارخوآشنايي با پروتكل تشخيصي

و مواد كمك آموزشي تجهيزات( ابزار مورد نياز براي ارائه خدمت و دفاتر )، موادمصرفي، دارو، فرمها

 فشارخون باال دفترچه مراقبت بيماران•

 فرم ارجاع به سطح باالتر•

 .................خودكار، مداد،پاك كن ،افتالموسكوپ،پرونده بيمار،•

تو•  سط بهورزدفتر بازديد خانواربراي پيگيري

 زمان اجراي فرآيند

 هر سال يك بار) مشاوره چشم(مراجعه به پزشك متخصص•

 بررسي مجدد توسط پزشك پس ازمراجعه به آزمايشگاه در صورت لزوم•



 بررسي مجدد توسط پزشك پس از انجام تكميلي در صورت لزوم•

15فرآيند شماره

: نام فرآيند

و مجاري ادرار(ي يك بارسالمراقبت منظم بيماران طبق دستورالعمل• )توسط پزشك متخصص كليه

و شيوه فرآيند خدمت : تعريف

و مجاري ادرار• و دفترچه توسط بهورز پيگيري براي مراجعه به پزشك متخصص كليه با استفاده از فرم پيگيري

 مرافبت بيماران مبتال به فشارخون باال

و تشكيل پرونده•  پذيرش بيماران ارجاع شده

و انجام آزمايشات الزمگرفتن شرح•  حال ،معاينه باليني

 بررسي از نظر نفروپاتي•

آن• و بررسي )در صورت لزوم(ارجاع براي انجام راديوگرافي از سيستم ادراري

آن• و بررسي )در صورت امكان(ارجاع براي انجام سونوگرافي از سيستم ادراري

)در صورت لزوم(ارجاع براي انجام آنژيو گرافي كليه•

ندرما•

و وسايل درماني در درمان•  Impotence استفاده از داروها

و مجاري ادراري براي انجام جراحيهاي سيستم ادراري• )در صورت لزوم( تناسلي-ارجاع به جراح كليه

و مجاري ادراري براي انجام شانت گذاري در موارد نارسايي كليوي براي دياليز• در صورت(ارجاع به جراح كليه

)لزوم

ابي درمان هاي قبلي واصالح درمان در صورتي كه برنامه كنترل توصيه شده توسط پزشك عمومي منطبق ارزي•

 بر روش توصيه شده نباشد

 آموزش•

و عودت به بيمار• و دفترچه مراقبت بيماران ( ثبت نتيجه مراقبت ودستورات الزم درفرم ارجاع به سطح باالتر



)درماني ارائه پسخوراندبه پزشك مركزبهداشتي

و دفترچه مراقبت بيمـاران كه ثبت نتيجه مراقبت ودستورات الزم• نوشـته شـده در درفرم ارجاع به سطح باالتر

 فرم مراقبت بيماران فشارخون باال توسط بهورز

و يادر صورت نياز بيمار•  ويزيت منظم سالي يك بار

 سطح ارائه خدمت

)ك متخصص،واحد ديابتدرمانگاه بيمارستان يا مطب پزش(شهرستان•

 فرد ارائه دهنده خدمت

و مجاري ادرار•  پزشك متخصص كليه

و مهارت مورد نياز براي ارائه خدمت  دانش

و كنترل بيماري قلبي عروقي•  آشنايي با برنامه كشوري پيشگيري

 توسط پزشك مركز بهداشتي درماني فشارخون باالآشنايي بانحوه مراقبت بيماران•

تك• و دفترچه مراقبت بيماران ميل فرم ارجاع به سطح باالترآشنايي بانحوه

و درماني ،معاينات وآزمايشات الزم•  بيماري فشارخون باالآشنايي با پروتكل تشخيصي

و مواد كمك آموزشي تجهيزات( ابزار مورد نياز براي ارائه خدمت و دفاتر )، موادمصرفي، دارو، فرمها

 دفترچه مراقبت بيماران•

 به سطح باالترفرم ارجاع•

 ....خودكار، مداد،پاك كن،پرونده بيمار،•

 دفتر بازديد خانواربراي پيگيري توسط بهورز•

 زمان اجراي فرآيند

 هر سال يك بار) مشاوره كليه(مراجعه به پزشك متخصص•

 بررسي مجدد توسط پزشك پس ازمراجعه به آزمايشگاه در صورت لزوم•

 يلي در صورت لزومبررسي مجدد توسط پزشك پس از انجام تكم•



 ساير مشاوره هاي تخصصي-16فرآيند شماره

: نام فرآيند

)توسط پزشكان متخصص مربوطه(مشاوره تخصصي بيماران طبق دستورالعمل•

و شيوه فرآيند خدمت : تعريف

و دفترچـه مرافبـت بيمـاران پيگيري براي مراجعه به پزشك متخصص توسط بهورز• با استفاده از فرم پيگيـري

 بتال به فشارخون باالم

و تشكيل پرونده•  پذيرش بيماران ارجاع شده

و تفسير تستهاي تشخيصي•  ارجاع يا انجام

 بررسي از نظر عوارض•

ارزيابي درمان هاي قبلي واصالح درمان در صورتي كه برنامه كنترل توصيه شـده توسـط پزشـك عمـومي يـا•

 متخصص منطبق بر روش توصيه شده نباشد

) پزشك مركز بهداشتي درماني(د به پزشك مسئول بيمارارائه پس خوران•

و عـودت بـه بيمـار• و دفترچه مراقبت بيماران ( ثبت نتيجه مراقبت ودستورات الزم درفرم ارجاع به سطح باالتر

)ارائه پسخوراندبه پزشك مركزبهداشتي درماني

نوشته شده در فرمو دفترچه مراقبت بيماران درفرم ارجاع به سطح باالتر كه ثبت نتيجه مراقبت ودستورات الزم•

 مراقبت بيماران فشارخون باال توسط بهورز

 ويزيت منظم بر اساس نياز بيمار•

 سطح ارائه خدمت

)درمانگاه بيمارستان يا مطب پزشك متخصص،واحد ديابت(شهرستان•

 فرد ارائه دهنده خدمت

 پزشكان متخصص•

و مهارت مورد نياز براي ارائه خدم تدانش

و كنترل بيماري•  فشارخون باالآشنايي با برنامه كشوري پيشگيري



با•  نحوه مراقبت بيماران توسط پزشك مركز بهداشتي درمانيآشنايي

و دفترچه مراقبت بيماران آشنايي بانحوه تكميل پسخوراند فرم ارجاع به سطح باالتر•

و آزمايشات الزم•  يماري فشارخون باالبآشنايي با پروتكل تشخيصي،درماني،معاينات

و مواد كمك آموزشي تجهيزات( ابزار مورد نياز براي ارائه خدمت و دفاتر )، موادمصرفي، دارو، فرمها

 دفترچه مراقبت بيماران،فرم ارجاع به سطح باالتر•

•،  .................خودكار، مداد،پاك كن ،پرونده بيمار

 دفتر بازديد خانواربراي پيگيري توسط بهورز•

و كنترل بيماريمت•  فشارخون باالن آموزشي پزشك درخصوص برنامه ادغام يافته پيشگيري

 زمان اجراي فرآيند

و نياز•  بيمار مراجعه به متخصصين براي بررسي افراد در معرض خطروبيماران ارجاع شده طبق دستورالعمل

)مشاوره تغذيه(17فرآيند شماره

: ام فرآيندن

 يمارانبمشاوره تغذيه•

و شيوه فرآيند خدمتتع : ريف

به• و دفترچه مرا توسط بهورز كارشناس تغذيهپيگيري براي مراجعه بت بيماران مبتالقبا استفاده از فرم پيگيري

 به فشارخون باال

و تشكيل پرونده•  پذيرش بيماران ارجاع شده

 ارزيابي رژيم هاي غذايي قبلي•

و حضـور برنامه ريزي رژيم غذايي مناسب براي(تغذيه درماني• افراد در معرض خطروبيماربر حسب نوع مشـكل

 ساير شرايط بيماري

)آموزش فردي،گروهي(آموزش تغذيه به بيماران•

 آموزش تغذيه به خانواده بيماران•



 برگزاري كالسهاي آموزشي•

 بررسي از نظر عوارض رژيم غذايي•

ارائه( مراقبت بيماران وعودت به بيمار ثبت نتيجه مشاوره ودستورات الزم درفرم ارجاع به سطح باالترو دفترچه•

)به پزشك مركزبهداشتي درماني پسخوراند

و دفترچه مراقبت بيماران كه ثبت نتيجه مراقبت ودستورات الزم• نوشته شده در فرم درفرم ارجاع به سطح باالتر

 مراقبت بيماران فشارخون باال توسط بهورز

 ويزيت منظم بر اساس نياز بيمار•

خ  دمتسطح ارائه

)درمانگاه بيمارستان يا مطب كارشناس تغذيه واحد ديابت(شهرستان•

 فرد ارائه دهنده خدمت

 كارشناس تغذيه•

و مهارت مورد نياز براي ارائه خدمت•  دانش

و كنترل بيماري•  فشارخون باالآشنايي با برنامه كشوري پيشگيري

 بت بيماران آشنايي بانحوه تكميل فرم ارجاع به سطح باالترو دفترچه مراق•

و ساير عوامل خطر همراهآشنايي با پروتكل رژيم درماني•  بيماران فشارخوني

و مواد كمك آموزشي تجهيزات( ابزار مورد نياز براي ارائه خدمت و دفاتر )، موادمصرفي، دارو، فرمها

 ،پرونده بيماربيماراندفترچه مراقبت بيماران، دفترچه مراقبت•

 ازو،قدسنج،نمودار نمايه توده بدني،دستگاه كاليپر،متر نواريخودكار، مداد،پاك كن ،تر•

و وسايل كمك آموزشي•  .....)پوستر ،پمفلت،كتابچه،اساليد،فيلم،(مواد

 دفتر بازديد خانواربراي پيگيري توسط بهورز•

 زمان اجراي فرآيند

اننياز بيمارطبق مراجعه به كارشناس تغذيه•



)مراقبت پرستاري(19فرآيند شماره

)توسط كارشناس پرستاري فشارخونيمربوط به بيماران(

: ام فرآيندن

و كنترل طبق دستورالعمل فشارخوني مبتال به بيماري ديابت مراقبت پرستاري بيماران• برنامه كشوري پيشگيري

 بيماري ديابت

و شيوه فرآيند خدمت : تعريف

به• ا توسط بهورز پرستار واحد ديابتپيگيري براي مراجعه و دفترچـه مرافبـت بيمـاران با ستفاده از فرم پيگيري

 مبتال به فشارخون باال

و تشكيل پرونده•  پذيرش بيماران ارجاع شده

)آموزش فردي،گروهي(آموزش به بيماران•

 آموزش به خانواده بيماران•

 برگزاري كالسهاي آموزشي•

 بررسي از نظر عوارض•

و• ( به سطح باالترو دفترچه مراقبت بيمـاران وعـودت بـه بيمـار دستورات الزم درفرم ارجاع ثبت نتيجه مشاوره

)ارائه پسخوراندبه پزشك مركزبهداشتي درماني

و دفترچه مراقبت بيماران كه ثبت نتيجه مراقبت ودستورات الزم• نوشته شده در فرم درفرم ارجاع به سطح باالتر

 مراقبت بيماران فشارخون باال توسط بهورز

ن•  ياز بيمارويزيت منظم بر اساس

 سطح ارائه خدمت

)درمانگاه بيمارستان يا واحد ديابت(شهرستان•

 فرد ارائه دهنده خدمت

 كارشناس پرستاري•



و مهارت مورد نياز براي ارائه خدمت•  دانش

و كنترل بيماري• و ديابتآشنايي با برنامه كشوري پيشگيري  فشارخون باال

و دفترچه مراقبت بيماران آشنايي بانحوه تكميل فرم ارجاع به سطح باالتر•

 فشارخون باالآشنايي با پروتكل مراقبت بيماران•

و مواد كمك آموزشي تجهيزات( ابزار مورد نياز براي ارائه خدمت و دفاتر )، موادمصرفي، دارو، فرمها

 دفترچه مراقبت بيماران ،پرونده بيمار•

كن•  خودكار، مداد،پاك

و وسايل كمك آموزشي•  .....)لت،كتابچه،اساليد،فيلم، پوستر ،پمف(مواد

 دفتر بازديد خانواربراي پيگيري توسط بهورز•

و كنترل بيماري•  ديابتمتن آموزشي كارشناس پرستاري درخصوص برنامه ادغام يافته پيشگيري

 زمان اجراي فرآيند

و نياز بيمار• انمراجعه به كارشناس پرستاري طبق دستورالعمل

(20فرآيندشماره )انيآموزش همگ:

(02-1فرآيندشماره )توسط بهورز:

آن فشارخون باالآموزش همگاني درباره بيماري: نام فرآيند و عوارض و عوامل خطرساز

و شيوه فرآيند خدمت : تعريف

 ......)پمفلت ،كتابچه،ليفلت،(توزيع مطالب آموزشي•

 پيگيري براي شركت در آموزش گروهي•

درخانـه بهداشـت،در امـاكن عمـومي،در(برنامه زمان بنـدي شـده برگزاري كالس هاي آموزشي همگاني طبق•

 ......)مدارس،

 ثبت برنامه آموزشي درفرم آموزش سالمت•



 سطح ارائه خدمت

 خانه بهداشت•

 فرد ارائه دهنده خدمت

 بهورز•

و مهارت مورد نياز براي ارائه خدمت•  دانش

و كنترل بيماري•  فشارخون باالآشنايي با برنامه كشوري پيشگيري

 آشنايي با روش هاي آموزشي•

 ...)الگوهاي رفتاري ،غذايي،فرهنگي،اجتماعي،(آشنايي با شيوه زندگي منطقه•

و مواد كمك آموزشي تجهيزات( ابزار مورد نياز براي ارائه خدمت و دفاتر )، موادمصرفي، دارو، فرمها

و وسايل كمك آموزشي•  وطهمرب.....)پوستر ،پمفلت،كتابچه،اساليد،فيلم،(مواد

 براي پيگيري شركت در كالس هاي آموزشي توسط بهورز دفتر بازديد خانوار•

و كنترل بيماري•  فشارخون باالمتن آموزشي بهورزدرخصوص برنامه ادغام يافته پيشگيري

 زمان اجراي فرآيند

و آموزش همگاني• )دقيقه30به ازاي هر برنامه( در روز تعيين شده توسط بهورز براي آموزش گروهي

(02-2فرآيندشماره ها: )توسط كارشناسان مبارزه با بيماري

با فشارخون باالآموزش همگاني درباره بيماري: نام فرآيند و عوارض آن توسط كارشناسان مبارزه و عوامل خطرساز

 بيماري ها

و شيوه فرآيند خدمت : تعريف

 ......)پمفلت ،كتابچه،ليفلت،(تهيه مطالب آموزشي•

 ......)پمفلت ،كتابچه،ليفلت،(زشيتوزيع مطالب آمو•

 برگزاري دوره هاي آموزش گروهي•

درمراكـز بهداشـتي درمـاني،در امـاكن(برگزاري كالس هاي آموزشي همگاني طبق برنامـه زمـان بنـدي شـده•



 ......)عمومي،در مدارس،

 ثبت برنامه آموزشي درفرم آموزش سالمت•

 سطح ارائه خدمت

و دانشگاه•  مركز بهداشت شهرستان

 رد ارائه دهنده خدمتف

ها•  كارشناس مبارزه با بيماري

و مهارت مورد نياز براي ارائه خدمت•  دانش

و كنترل بيماري•  فشارخون باالآشنايي با برنامه كشوري پيشگيري

و روش هاي آموزشي•  آشنايي بانحوه تهيه مطالب آموزشي

 ...)اعي،الگوهاي رفتاري ،غذايي،فرهنگي،اجتم(آشنايي با شيوه زندگي منطقه•

و مواد كمك آموزشي تجهيزات( ابزار مورد نياز براي ارائه خدمت و دفاتر )، موادمصرفي، دارو، فرمها

و وسايل كمك آموزشي•  مربوطه.....)پوستر ،پمفلت،كتابچه،اساليد،فيلم،(مواد

آن فشارخون باالدر خصوص بيمارييمتون آموزش• و عوامل خطرساز

و كنترل بيمارين درخصدانامتن آموزشي كار•  فشارخون باالوص برنامه ادغام يافته پيشگيري

 زمان اجراي فرآيند

و آموزش همگاني• )دقيقه30(در روز تعيين شده براي آموزش گروهي

 ساعت20تهيه مطالب آموزشي•

(21فرآيند شماره )آموزش بيماران توسط بهورز:

: ام فرآيندن

آن، باالفشارخون يماران درباره بيماريبآموزش• و عوارض  عوامل خطرساز

و شيوه فرآيند خدمت : تعريف

و چهره به چهره•  يماران طبق دستورالعملبآموزش فردي



درخانـه بهداشـت،در امـاكن عمـومي مثـل(آموزش گروهي افراددرمعـرض خطروبيمـاران طبـق دسـتورالعمل•

 ...)مدارس،مساجد،

 ......)پمفلت ،كتابچه،ليفلت،(توزيع مطالب آموزشي•

 پيگيري براي شركت در آموزش گروهي•

 برگزاري كالس هاي آموزشي بر اساس نياز بيمار•

 ثبت برنامه آموزشي درفرم مراقبت بيماران•

 ثبت برنامه آموزشي درفرم آموزش سالمت•

 سطح ارائه خدمت

 خانه بهداشت•

 فرد ارائه دهنده خدمت

 بهورز•

و مهارت مورد نياز براي ارائه خدمت  دانش

ب• و كنترل بيماري آشنايي با  فشارخون باالرنامه كشوري پيشگيري

 آشنايي با روش هاي آموزشي•

 ...)الگوهاي رفتاري ،غذايي،فرهنگي،اجتماعي،(آشنايي با شيوه زندگي منطقه•

و مواد كمك آموزشي تجهيزات( ابزار مورد نياز براي ارائه خدمت و دفاتر )، موادمصرفي، دارو، فرمها

آم• و وسايل كمك  مربوطه.....)پوستر ،پمفلت،كتابچه،اساليد،فيلم،(وزشيمواد

 دفتر بازديد خانواربراي پيگيري شركت دركالس هاي آموزشي توسط بهورز•

و كنترل بيماري•  فشارخون باالمتن آموزشي بهورزدرخصوص برنامه ادغام يافته پيشگيري

 زمان اجراي فرآيند

د• و نياز بيماراندرروزمراجعه به خانه بهداشت براي مراقبت طبق  دقيقه5زاي هر نفرابه ستورالعمل

 دقيقه30به ازاي هر برنامه در روز تعيين شده توسط بهورز براي آموزش گروهي•



(22فرآيند شماره و رسانه هاي آموزشي: )تهيه مطالب

)توسط بهورز:(22-1فرآيند شماره

: ام فرآيندن

و رسانه هاي آموزشي•  تهيه مطالب

ش و : يوه فرآيند خدمتتعريف

 تهيه محتوي آموزشي براي افراد در معرض خطر•

 تهيه محتوي آموزشي براي افراد بيمار•

 تهيه محتوي آموزشي براي عموم•

 سطح ارائه خدمت

 خانه بهداشت•

 فرد ارائه دهنده خدمت

 بهورز•

و مهارت مورد نياز براي ارائه خدمت  دانش

ب• و كنترل  فشارخون بااليماري آشنايي با برنامه كشوري پيشگيري

 آشنايي با روش هاي آموزشي•

 ...)الگوهاي رفتاري ،غذايي،فرهنگي،اجتماعي،(آشنايي با شيوه زندگي منطقه•

و مواد كمك آموزشي تجهيزات( ابزار مورد نياز براي ارائه خدمت و دفاتر )، موادمصرفي، دارو، فرمها

 مربوطه.....)پوستر ،پمفلت،كتابچه،اساليد،فيلم،(مواد كمك آموزشي•

و كنترل بيماري•  فشارخون باالمتن آموزشي بهورزدرخصوص برنامه ادغام يافته پيشگيري

 مان اجراي فرآيندز

 ساعت10به ازاي هر مطلب آموزشي از شروع برنامه•



(22-2فرآيند شماره )توسط كارشناسان آموزش بهداشت:

: ام فرآيندن

و رسانه هاي آموزشي•  ...), پمفلت, كتابچه, پوستر,اساليد(تهيه مطالب

و شيوه فرآيند خدمت : تعريف

و رسانه آموزشي براي افراد در معرض خطر•  ......)پمفلت ،كتابچه،ليفلت،(تهيه محتوي

و رسانه آموزشي براي افراد بيمار•  ......)پمفلت ،كتابچه،ليفلت،(تهيه محتوي

 ....)..پمفلت ،ليفلت،كتابچه،(تهيه محتوي آموزشي براي عموم•

 سطح ارائه خدمت

و دانشگاه•  مركز بهداشت شهرستان

 فرد ارائه دهنده خدمت

و دانشگاه•  كارشناس آموزش بهداشت شهرستان

و مهارت مورد نياز براي ارائه خدمت  دانش

و كنترل بيماري•  فشارخون باالآشنايي با برنامه كشوري پيشگيري

 آشنايي با روش هاي آموزشي•

 ...)الگوهاي رفتاري ،غذايي،فرهنگي،اجتماعي،(منطقهآشنايي با شيوه زندگي•

و مواد كمك آموزشي تجهيزات( ابزار مورد نياز براي ارائه خدمت و دفاتر )، موادمصرفي، دارو، فرمها

و وسايل كمك آموزشي•  مربوطه.....)پوستر ،پمفلت،كتابجه،اساليد،فيلم،(مواد

 مطالب آموزشي مربوطه•

در•  فشارخون باالخصوص برنامه ادغام يافته پيشگيري وكنترل بيماري متن آموزشي كارشناسان

 زمان اجراي فرآيند

 ساعت20به ازاي هر مطلب آموزشي از شروع برنامه•

:32فرآيند شماره



: ام فرآيندن

 غربالگري فشارخون باالدهي پايان ثبت داده ها در فرم گزارش•

و شيوه فرآيند خدمت : تعريف

ا• ز فرم غربالگري فشارخون باال از شروع غربالگري استخراج داده ها

 ارسال گزارش بعد از پايان غربالگري به مركز بهداشتي درماني•

 سطح ارائه خدمت

ب•  هداشت خانه

 فرد ارائه دهنده خدمت

 بهورز•

و مهارت مورد نياز براي ارائه خدمت  دانش

و كنترل بيماري•  فشارخون باالآشنايي با برنامه كشوري پيشگيري

هاآشنايي با روش هاي•  ثبت داده

با•  غربالگري فشارخون باالپايان فرم گزارش دهي آشنايي

و مواد كمك آموزشي تجهيزات( ابزار مورد نياز براي ارائه خدمت و دفاتر )، موادمصرفي، دارو، فرمها

و• م گزارش دهي پايان غربالگري آندستورالعمل تكميل فر

 فشارخون باالبرنامه ادغام يافته پيشگيري وكنترل بيماري درخصوص بهورزان متن آموزشي•

 زمان اجراي فرآيند

و براي تكميل فرم•  دقيقه 120پايان دوره غربالگري

به ارائه خدمات تخصصي بـه بيمـاران فشـارخوني اسـت در طـرح كشـوري19الي13فرآيندهاي* كه مربوط

و كنترل بيماري افزايش فشارخون ديده شده ـ است ولي دستورالعملي بـراي ارا پيشگيري ه ايـن خـدمات تهيـه ئ

به عنوان پيشنهاد ارائه مي گردد،نگرديده است آموزش نيـز دسـتورالعمل تهيـه فرآيندهاي براي.لذا اين خدمات

.نگرديده است



)درونداد مورد نياز براي ارائه خدمت(فهرست منابع

 نيروي انساني:الف

 مختلف از رسته هايي تعداد نيروي انسان-1

 حداقل دانش مورد نياز براي هر رسته در راستاي ارائه خدمت-2

 حداقل مهارت هاي مورد نياز براي ارائه خدمات-3

ف ادغام برنامه در نظام سالمت كشور

شرح وظايف سطوح مختلف ادغام برنامه ها در نظام سالمت كشور

)روستا(فعاليت هاي در نظر گرفته شده براي سطح جامعه

شخصــــيترديف

و حقيقــــي

 حقوقي

گروه هدففعاليت

شـــــوراي1

 اسالمي

كدخدابرگزاري جلسات توجيهي

معتمدين محليتامين تسهيالت الزم2

ــتاصالح محيط ــام جماع ام

 مساجد

و در دسـترس(كمك در تامين دسترسي كافي مردم مانند تهيه

 قرار دادن مواد غذايي تامين كننده سالمت قلبي عروقـي بـراي

)جامعه

جامعه

معلمـــــين

 روستا

كمك بـه ارتقـاء دانـش دانـش آمـوزان در رابطـه بـا بيمـاري

آن فشارخون باال و عوامل خطرساز

 برگزاري برنامه هاي آموزشي

دانش آموزان در

مقاطع تحصيلي

 مختلف



ــايتهيه مطالب آموزشي مناسب ــروه هـ گـ

 هدف

ــاي ــه ه خان

 ترويج

فشارخوندر رابطه با بيماريكمك به ارتقاء دانش عموم مردم

آن باال و عوامل خطرساز

و آموزشي  برگزاري جلسات توجيهي

كارگران

زنان خانه دارتوزيع نشريات آموزشي

و ترغيب افراد واجد شرايط به مراجعه براي غربالگري تشويق

رابطــــــين

 روستايي

و كاردان كمك به بهورز

مردم در رابطه با بيمـاري كمك به ارتقاء دانش عموموآموزش

آن فشارخون باال و عوامل خطر ساز مهم

ــان ــدتا(زن "عم

)خانه دار

توزيع نشريات آموزشي

و ترغيب افراد واجد شرايط به مراجعه براي غربالگري تشويق

پيگيري

ساير تشكل

 هاي مردمي

ونفشارخكمك به ارتقاء دانش عموم مردم در رابطه با بيماري

آن باال و عوامل خطر ساز مهم

جامعه

و وسايل آموزشي كمك درجهت توليد مطالب

 برگزاري جلسات توجيهي

و وسايل آموزشي  كمك درجهت توليد مطالب

ــاي ــروه هـ گـ

 مرتبط

ــش بخــــ

 خصوصي

جامعهبرگزاري جلسات توجيهي

و ترغيب افراد واجد شرايط به مراجعه براي غربالگري تشويق

و وسايل آموزشي كمك درجهت  توليد مطالب

 ارائه خدمات درماني

ــاي ــروه هـ گـ

 مرتبط



)شهر(فعاليت هاي در نظر گرفته شده براي سطح جامعه

شخصــــيترديف

و حقيقــــي

 حقوقي

گروه هدففعاليت

شـــــوراي1

 اسالمي

و بهداشتي براي بيماران,ايجاد تسهيالت حمايتي ,رفاهي

 كمك در جهت حسن اجراي برنامه

 جلسات توجيهي برگزاري

عمــوم مــردم

 جمعيت محلـي(

ــتا و)روســــــ

 بيماران

معتمدين محليتامين تسهيالت الزم2

اصالح محيط3

و در دسـترس(كمك در تامين دسترسي كافي مردم4 مانند تهيـه

قرار دادن مواد غذايي تامين كننده سالمت قلبي عروقـي بـراي

)جامعه

جامعه

سازمان هاي5

 غير دولتي

جامعهمك به اصالحات محيطيك

كمك به تامين تسهيالت الزم6

هيئت امنـاي7

و ــاجد مســ

 محله

و آموزشي ــتبرگزاري جلسات توجيهي ــام جماع ام

 مساجد

ــهتوزيع نشريات آموزشي8 مـــراجعين بـ

 مساجد

و ترغيب افراد واجد شرايط به مراجعه براي غربالگري9 تشويق



رابطــــــين10

 بهداشتي

كمك به ارتقاء دانش عموم مردم در رابطه با بيمـاريوشآموز

آن فشارخون باال و عوامل خطر ساز مهم

ــان ــدتا(زن "عم

)خانه دار

توزيع نشريات آموزشي11

و ترغيب افراد واجد شرايط به مراجعه براي غربالگري12 تشويق

پيگيري13

ساير تشكل14

 هاي مردمي

جامعهيبرگزاري جلسات توجيه

و ترغيب افراد واجد شرايط به مراجعه براي غربالگري15 ــايتشويق ــروه هـ گـ

 مرتبط

توزيع نشريات آموزشي16

و تفريحي17 برگزاري جلسات آموزشي

كمك به تامين تسهيالت الزم18

ــش19 بخــــ

 خصوصي

جامعهبرگزاري جلسات توجيهي

ب20 و ترغيب افراد واجد شرايط ه مراجعه براي غربالگريتشويق

و وسايل آموزشي  كمك درجهت توليد مطالب

 ارائه خدمات درماني

ــاي ــروه هـ گـ

 مرتبط

كمك به اصالحات محيطي21

كمك به تامين تسهيالت الزم22

و شهر(فعاليت هاي سطوح جامعه* و كنترل بيماري افزايش فشـارخون ديـده)روستا در طرح كشوري پيشگيري

.به عنوان پيشنهاد ارائه مي گرددوظايف لذا اين شده استن



 شرح وظايف سطح خانه بهداشت

،تعداد بيمار مبـتال)نفر 400%(40سال به باال30،گروه سني نفر 1000جمعيت تحت پوشش هرخانه بهداشت معادل{

}در نظر گرفته شده است))بيمار جديد%4/3بيمار قديمي،%6/5،)نفر36((%9ارخون باال به فش

ردي

ف

ــت پســـ

 سازماني

زمان واحدگروه هدفنام خدمت

ــر ــراي ه ب

 خدمت/نفر

ــداد تعـــ

ــات دفعــ

ــه  ارائــــ

ــدمت در خ

 ماه

ــط متوســ

ــه ــان ب زم

 دقيقه

ــورز زن1 به

و مرد

و باالتر30تعيين افراد سال

در فــرم مشخصـات ثبـتو

غربالگري بيماري فشارخون 

تهيه فهرست افراد واجد(باال

ــرايط ــالگري()شـ غربـ

)فعال

و باالتر30راداف يك بار(36/1دقيقه5سال

3در طــــول

)سال

400*5=

 دقيقه 2000

36/2000=

دقيقــه5/55

 در ماه 

و دعوت از افراد فوق2 توجيه

بـــراي انجـــام غربـــالگري

 بيماري فشاخون باال

و باالتر30افراد يك بار(1036/1سال

3در طــــول

)سال

400*10=

 دقيقه 4000

36/4000=

درهدقيق 111

 ماه

درفشارخون باالغربالگري3

انـدازه گيـري(گروه هدف

فشارخون ،سـابقه بيمـاري 

در) فشارخون بـاال  و ثبـت

و30افـــــراد ســـــال

مورد نوبـت 400(باالتر

نفرنوبت16يعني%4اول،

)دوم

دقيقه اندازه3

گيــري نوبــت

ــه1اول، دقيقـ

 نوبت دوم

36/1400*3=

 دقيقه 1200

16*1=16

 يقهدق



=16+1200فرم غربالگري

1216 

36/1216=

دقيقــه8/33

 در ماه

مشـكوك بـهتعيين افـراد4

ــاري ــارخونبيمـــ  فشـــ

ــاال ــارخون(ب ــانگين فش مي

و 90/140 ــوه ــر جي ميليمت

وو) بيشتر ثبـت افراد سالم

 نتيجه غربالگري در فرم 

و باالتر30افراد از(سال

داراي%95 نفـــــر 16

ــارخون  ــانگين فشـ ميـ

يعني 90/140باالتر از 

)نفر2/15

5/036/12/15*5/0=

 دقيقه6/7

36/6/7=

دقيقــه21/0

 در ماه

ــه5 ــتال ب ــراد مب ــين اف تعي

ــاال ــارخون ب ــاري فش بيم

ــتالء( ــابقه ابـ و) داراي سـ

ــه ــتال ب ــراد مب ــين اف تعي

ــاال ــارخون ب ــاري فش بيم

 90/140داراي فشــارخون

و باالتر  ميليمتر جيوه

و بـاالت30افراد رسال

ــي6/5%( ــار يعنـ بيمـ

ــر4/22 و ازايــــن نفــ

ــداد ــارخون%60تع فش

ــي  ــده يعن ــرل نش كنت

) نفر44/13

5/036/1101*5/0=

 دقيقه5/50

36/5/50=

در4/1 دقيقه

 ماه

ــه6 ــارداري مراجع ــين ب تعي

و ثبت در سـتون كننده زن

مالحظات فرم غربالگري 

و30زنان بـاردار سـال

 باالتر

5/036/1

و7 انجـام غربـالگريدعوت

ن باردار يك ماه بعـد در زنا

 وضع حملاز

و30زنان بـاردار سـال

 باالتر

2036/1



ــراد8 ــاع اف ــين وارج ــهتعي ب

ــتي ــز بهداش ــك مرك پزش

و ثبت تاريخ ارجاع درماني

 در فرم

و افـــراد مشـــكوك

بيمــاران مبــتال بــه

بيماري فشارخون باال

داراي فشـــــــارخون

ميليمتر جيوه 90/140

2/15(و بـــــــــاالتر

 نفر6/28=44/13+

536/16/28*5=

 دقيقه 143

36/143=4

 دقيقه در ماه

ثبت نتيجه بيماريابي افـراد9

ــرم ــده در فـ ــاع شـ ارجـ

 غربالگري

نفر ارجاع شـده6/28

نفر بيمار44/13(اند

و از قبل نتيجه قديمي

واز مشـــخص اســـت

مشـــــكوكنفر2/15

توســـــــــــط% 94

پزشك تاييد مي شوند

)نفر3/14عنيي

136/12/15*1=2/

 دقيقه 15

36/2/15=

دقيقــه42/0

 در ماه

ثبت اطالعـات مربـوط بـه10

در فـرم تاييد شده بيماران

فرم مراقبـت(هاي مربوطه

بيماران مبتال به فشارخون 

و فرم پيگيري بيماران  باال

در) و تكميل فرم مراقبـت

ــت ــين مراقبـــــ اولـــــ

)قسمت باالي فرم(بيماران

افـــــرادي كـــــه در

و بيماريابي غربالگري

و بيمارشناخته شده اند

4/22( بيماران قديمي

و از نفر بيمار قـديمي

قبل نتيجـه مشـخص 

2/15اســــــــت واز 

نفرمشــــــــــكوك

توســـــــــــط% 94

236/17/36*2=

 دقيقه4/73

36/4/73=2

 دقيقه در ماه



پزشك تاييد مي شوند

ــي 3/14يعنـــــــــ

ــوع 7/36نفر،درمجمـ

)نفر

و مراقبـت11 مـنظمپيگيري

و ثبـت افـراد ماهانه بيمـار

اقـــدامات در فـــرم هـــاي 

و پيگيري  مراقبت

37(بيماران فشارخوني

)نفر

5137*5*1=

درهدقيق 185

 ماه

ــه پزشــك مركــز12 ارجــاع ب

ــاني ــتي درم ــاه3بهداش م

 يكبار

37(بيماران فشارخوني

)نفر

112/437*1*4=

 دقيقه 148

12/148=

دقيقــه3/12

 در ماه

افراد بيمار به پزشكارجاع13

مركز بهداشتي درمـاني در

 خارج از زمـان صورت لزوم 

 مراقبت

37(فشارخونيبيماران

)نفر

112/237*1*4=

 دقيقه 74

12/74=

در2/6 دقيقه

 ماه

ــع14 و توزي ــه ــوزش جامع آم

 نشريات آموزشي

120=4*3012/430جامعه

دقيقـــــه در

12/120سال

ــه10= دقيقـ

 در ماه

=5*1*375137(فشارخونيبيمارانارانآموزش بيم15



دقيقه در185)نفر

 ماه

اســتخراج داده هــا از فــرم16

و ثبت داده ها در غربالگري

 فــــرم گــــزارش دهــــي

غربــــالگري در پايــــان

 غربالگري

-6036/160*1=60

 دقيقه

36/60=7/1

 دقيقه در ماه

فرم گـزارش دهـيارسال17

 غربالگري تكميل شده

36/1-درمانيمركز بهداشتي

و30افـرادغربالگري18 سـال

غربــالگري غيــر(بــاالتر

غير بيمار فشارخوني)فعال

ــارخون( ــري فش ــدازه گي ان

،ســابقه بيمــاري فشــارخون 

كه بـه خانـه بهداشـت)باال

ــد  ــرده ان ــه ك ــت مراجع وثب

دفتـر در آن هـا مشخصات 

ــق  ــاران طب ــام بيم ــت ن ثب

ــان  ــد از پاي دســتورالعمل بع

و در طـول زمان غربالگري 

سال فاصله غربالگري بـه3

ماه از آخـرين3شرط اينكه 

اندازه گيري فشارخون فـرد 

 گذشته باشد

و30افـــــراد ســـــال

-400(غير بيمـار باالتر

ــر 363=37  367از)نفـ

ــر ــي%4نف 7/14يعن

 نوبت دوم نفر

دقيقه نوبت3

ــه1اول، دقيق

 نوبت دوم

12/4

مـاه3حداقل

يكبار در طول 

در3 ــال ســ

ــورت  صـــــ

مراجعــه بــه 

 خانه بهداشت

367*3*4=

ــه 4404 دقيق

 در سال

7/14*1*4=

ــه8/58 دقيقـ

 در سال

8/58+4404

دقيقه 4463=

 سالدر 

12/4463=

در 372 دقيقه

 ماه



مشـكوك بـهتعيين افـراد19

ــاري ــارخونبيمـــ  فشـــ

ــاال ــارخون(ب ــانگين فش مي

و 90/140 ــوه ــر جي ميليمت

وو) بيشتر ثبـت افراد سالم

د  فتـر نتيجه غربـالگري در

 ثبت نام بيماران

و باالتر30افراد از(سال

كه 363 يعنـي%4نفر

نفـــر مشـــكوك5/14

.هستند

5/012/45/14*5/0*

ــه29=4 دقيق

 درسال

12/29=4/2

 دقيقه در ماه

ــراد20 ــاع افـ ــين وارجـ تعيـ

به پزشـك مركـز مشكوك

و ثبــت بهداشــتي درمــاني

تاريخ ارجاع در دفتـر ثبـت

 نام بيماران

بافراد ا فشارخونبيمار

ــانگين( داراي ميـــــ

ــار  90/140خون فشــ

و باالتر )ميليمتر جيوه

ــر5/14از% 95 نفـــ

 نفر8/13يعني 

512/48/13*5*4=

در 276 دقيقه

 سال

12/286=23

 دقيقه در ماه

ثبت اطالعـات مربـوط بـه21

در فـرم تاييد شده بيماران

فرم مراقبـت(هاي مربوطه

بيماران مبتال به فشارخون 

و فر م پيگيري بيماران باال

در) و تكميل فرم مراقبـت

ــت ــين مراقبـــــ اولـــــ

)قسمت باالي فرم(بيماران

و بيماران ارجاع شـده

ــد شــده توســط تايي

ــك  ــاع%94پزش ارج

 نفر13شده ها يعني 

212/413*2*4=

در 104 دقيقه

 سال 

12/104=

در7/8 دقيقه

 ماه

و مراقبـت22 مـنظمپيگيري

و جديـد بيمـار افراد ماهانه

بت اقدامات در فرم هـايث

13(بيماران فشارخوني

ــد در ــار جدي ــر بيم نف

طول سال اول بعـد از 

5150*1*13=

در 650 دقيقه

 ماه



و پيگيري )غربالگريمراقبت

ــه پزشــك مركــز23 ارجــاع ب

ــاني ــتي درم ــاه3بهداش م

 يكبار

13(بيماران فشارخوني

)نفر بيمار جديد

112/413*1*4=

در 52 ــه دقيق

 سال

12/52=3/4

 دقيقه در ماه

 روستاييبهداشتي درماني شرح وظايف سطح مركز

پســــترديف

 سازماني

زمــان واحــدگروه هدفنام خدمت

بـــراي هـــر

 خدمت/نفر

تعداد دفعات

ارائه خـدمت

 در ماه

ــط متوســ

ــه ــان ب زم

 دقيقه

مديريت1

 مركز

و تامين تجهيزاتاعالم نياز

فشارسنج،گوشي،ترازو،(الزم

ــنج،تجهيزات  قدســـــــــ

مايشگاهي،فرم هاي مورد آز

)لزوم

مركـــــــــز

بهداشــــــت

 شهرستان

12/2

و2 تامين داروهاياعالم نياز

اناالپريل،كاپتوپريل،آتن(الزم

ــامترن  ولول،پروپرانولول،تري

اچ ،فوروســـــــــــــمايد، 

)هيدراالزين،پرازوسين

مركـــــــــز

بهداشــــــت

 شهرستان

12/2

و3 تـامين نيـروياعالم نياز

 انساني الزم

مركـــــــــز

 بهداشــــــت

 شهرستان

12/2



مركـــــــــزنظارت بر فعاليت هاي مركز4

ــتي بهداشـــ

ــاني  درمـــــ

 روستايي

1

پزشــك5

 خانواده

و بيماريابي در افرادبررسي

و ــده ــاع ش ــكوك ارج  مش

ــود ــد وجـ ــاري تاييـ بيمـ

 فشارخون باال 

ــراد افـــــــ

ــكوك مشـــ

ارجاع شده در 

ــه  برنامــــــ

 غربالگري

)نفر2/15(

2036/12/15*20*1

 دقيقه 304=

36/304=

در دقيقه5/8

 ماه

ارجاع براي انجام آزمـايش6

و ادرار )نوبت اول(خون

بيمـــــــاران

ــارخوني فشــ

تاييــد شــده 

ــي94%( يعنـ

)نفر3/14

136/13/14*1*1=

 دقيقه3/14

36/3/14=

در4/0 دقيقه

 ماه

و تاييد وجود سـاير7 بررسي

 عوامل خطرساز

بيمـــــــاران

ــارخوني فشــ

ــد  ــد تايي جدي

 شده 

536/13/14*5*1=

 دقيقه5/71

36/5/71=2

 دقيقه در ماه

بيماران فشـارخونيبررسي8

و  كنترل نشده ارجاع شـده

 درمان آن ها

بيمـــــــاران

ــارخوني فشــ

قبلي كنتـرل 

44/13(نشده 

)نفر

1536/144/13*15*

1=202 

 دقيقه

36/202=

در6/5 دقيقه



ماه

به پزشكبيمارارجاع افراد9

در صــــورت متخصــــص

مر(لزوم و در حله غربالگري

)بيماريابي

بيمـــــــاران

ــارخوني فشــ

و  جديـــــــد

)37(قديمي

136/137*1*1=

 دقيقه37

36/37=1

 دقيقه در ماه

ثبــت نتيجــه بيماريــابي در10

ــس ــه پ و ارائ ــرم ارجــاع ف

 خوراند 

ــورز ــراي(به ب

)نفر6/28

136/16/28*1*1=

 دقيقه6/28

36/6/28=

دقيقــه25/1

 در ماه

و مراقبــت11 افــرادپيگيــري

ماه يكبار3بيمار فشارخوني

بيمـــــــاران

ــارخوني فشــ

و قديم ( جديد

)نفر 37

512/437*5*4=

 دقيقه 740

12/740=62

 دقيقه در ماه

ارجاع براي انجام آزمـايش12

و ادرار  ماه يكبار6خون

بيمـــــــاران

ــارخوني فشــ

و  جديـــــــد

)نفر37(قديم

5/012/237*5/0*2=

 دقيقه37

12/37=3

 دقيقه در ماه

و ارائـه13 تكميل فرم ارجـاع

 پس خوراند

=4*1*112/437بهورز

 دقيقه148

12/148=3/

در 12 دقيقه

 ماه

8=4*1*112/47/3بيمـــــــارانارجاع بيماران به متخصص14



ــده در ــا پزشــك دوره دي ي

 صورت لزوم

ــارخوني فشــ

و جديـــــــد

ــديمي %10(ق

7/3يعنــــي

)نفر

دقيقه14/

12/8/14=2/

در1 ــه دقيقـ

 ماه

نظـــــارت بـــــر تـــــيم15

و(ســـــالمت بهـــــورزان

)كاردانان

4

كاردان يـا16

كارشناس

مبــارزه بــا 

 بيماري ها

سال30تاييد شناسايي افراد

تاييد تكميل فـرموو باالتر

 باال غربالگري فشارخون

ــورز ــرم-به ف

 غربالگري

6036/160*1=60

 دقيقه

36/60=7/1

 دقيقه در ماه

و17 ــالگري تاييــد انجــام غرب

ماريابي يـك مـاه بعـد از بي

 زايمان در زنان باردار

ــورز ــرم-به ف

 غربالگري

دقيقه136/110

36/10=3/0

 دقيقه در ماه

و ارجـاع افـراد18 تاييد تعيين

و بيمــــاران مشــــكوك

بـه فشارخوني كنترل نشده 

ــتي  ــز بهداش ــك مرك پزش

 درماني

فــرم-بهــورز

 غربالگري

دقيقه5/036/120

36/20=6/0

م اهدقيقه در

تاييد ثبت اطالعات مربوط19

بيماران فشارخوني جديد به

ــايو قـــديم ــرم هـ در فـ

فــرم-بهــورز

ــالگري -غرب

فرم مراقبـت

دقيقه136/110

36/10=3/0

 دقيقه در ماه



و پيگيري بيماران ــرممراقبت و فـــــ

 پيگيري

1036/1بهورزان)نمونه(نظارت بر غربالگري20

مـاه6در طول

غربالگري هفته 

ي يك بارا

4*10*6=

دقيقه در 240

 ماه6

36/240=

در7/6 دقيقه

 ماه

و21 نظـــارت بـــر پيگيـــري

بيماران فشارخونيمراقبت

ــورز ــرم/به ف

و ــت مراقبــ

 پيگيري

ــي20=5*512/44 دق

 قه

12/20=7/1

 دقيقه در ماه

ــاع22 ــد ارجـ ــارانتاييـ بيمـ

به پزشك مركز فشارخوني

بهداشتي درماني در صورت 

 ان مراقبتلزوم در زم

ــاران بيمــــ

ــارخوني /فش

 فرم مراقبت

512/44*5=20

 دقيقه

12/20=7/1

 دقيقه در ماه

120=4*3012/430بهورزانآموزش بهورزان23

12/120=10

 دقيقه در ماه

د24 تاييد صحت ثبت داده ها

رفرم گزارش دهـي پايـان

 غربالگري

-بهــــورزان

فرم گـزارش

 دهي

2036/120*4=80

12/80=7/6

 قيقه در ماهد

فـــرم هـــايجمـــع آوري25

از سطح خانه گزارش دهي

فرم گـزارش

دهــي پايــان

3036/130*1=30

36/30=8/0



و اسـتخراج هاي بهداشـت

 داده ها

دقيقه در ماهغربالگري

بـه مركـزارسال اطالعات26

 بهداشت شهرستان

فرم گـزارش

دهــي پايــان

 غربالگري

36/1

هايكاليبره كردن دستگاه27

 فشارخون سنج،ترازو

ــتگاه دســــ

 فشارسنج

1012/210*2=20

36/20=5/0

 دقيقه در ماه

كاردان يـا28

كارشناس

آزمايشگاه 

ــز در(مركـ

ــورت صــ

)وجود

در زماننمونه گيري خون

ــاران ــخيص بيمـــ تشـــ

 فشارخوني

افــراد ارجــاع

شده توسـط

 پزشك مركز

در غربالگري

)نفر3/14(

536/13/14*5*1=

5/71

36/71=2

 دقيقه در ماه

وانجــام آزمايشــات29 خــون

ــترول،تري(ادرار قند،كلســ

ــيد،گليسيريد اوره،اســــــ

كراتينين ،شـمارش اوريك،

و تهيه) گلبولي ،كامل ادرار

و ارائـه پاسخ برگه آزمايش

ــه پزشــك  ــد ب پــس خوران

)در غربالگري(مركز

نمونـه هـاي

 خون

2036/13/14*20*1

=6/38

36/6/38=

دقيقــه7/76

 در ماه

و30 انجـــامنمونـــه گيـــري

و ادرار ــون و آزمايشــات خ

افــراد ارجــاع

شده توسـط

2512/237*25*2=

1850 



و تهيه پاسخ برگه آزمايش

ارائه پس خوراند به پزشك

 مركز

پزشك مركز

ــت در مراقبـ

ــاران  بيمــــ

ــارخوني (فش

)نفر37

12/1850=

در 154 دقيقه

 ماه

درخواســت كــاليبره كــردن31

 تجهيزات

10=2*512/25مدير مركز

12/10=

دقيقــه83/0

 در ماه

و32 و اعالم نياز مـواد برآورد

وســــايل الزم در زمــــان

 غربالگري

30=1*3036/130مدير مركز

36/30=

دقيقــه83/0

 در ماه

و33 و اعالم نياز مـواد برآورد

 وسايل الزم

3012/130مدير مركز

12/30=5/2

 دقيقه در ماه

ــرآوردارو يار34 وب ــازد دارواعــالم ني

هــاي الزم بــراي بيمــاران

شــناخته شــده فشــارخوني 

ــق  ــديم طبـ و قـ ــد جديـ

داروهاي پيش بينـي شـده 

 در برنامه 

3012/130مدير مركز

12/30=5/2

 دقيقه در ماه

كارشناس35

ــه در(تغذي

ارزيابي الگوي غذايي افراد

بيمـــاران(ارجـــاع شـــده

ــاران بيمــــ

ــارخوني فشـ

2012/220*2=40

12/40=3/3



حال حاضر

ــود موجــ

)نيست

ــدون ــارخوني ب ــلفش عام

و بيماران فشـارخوني خطر

داراي ساير عوامل خطر يـا 

ديابت،(بيماري هاي همراه 

)چاقي، اختالل چربي خون

و قديم دقيقه در ماهجديد

رژيـم غـذاييبرنامه ريزي36

بيمــاران فشــارخوني بــراي

و بيماران  بدون عامل خطر

ــارخوني دارا ــاير فشـ ي سـ

عوامــل خطــر يــا بيمــاري

ــراه  ــاي همـ ــت،(هـ ديابـ

)چاقي،اختالل چربي خون

ــاران بيمــــ

ــارخوني فشـ

و قديم جديد

2012/220*2=40

12/40=3/3

 دقيقه در ماه

ــارانآموزش بيماران37 بيمــــ

 فشارخوني

1012/210*2=20

12/20=7/1

 دقيقه در ماه

ــاي38 ــالس ه ــزاري ك برگ

 آموزشي

ــاران بيمــــ

 فشارخوني

3012/230*2=60

12/60=5

 دقيقه در ماه

ــم39 ــرل رژي و كنت ــري پيگي

 غذايي بيماران

ــاران بيمــــ

 فشارخوني

1012/210*2=20

12/20=7/1

 دقيقه در ماه



 شرح وظايف سطح پايگاه بهداشتي شهري

پســــترديف

 سازماني

ــانگروه هدفنام خدمت زمــ

ــد واحــ

براي هر 

خدم/نفر

ت

تعداد دفعات

ارائه خـدمت

ر ماهد

ــط متوس

زمان بـه

 دقيقه

مديريت1

 مركز

و تامين تجهيزاتاعالم نياز

فشارسنج،گوشي،ترازو،(الزم

قدســنج ،فــرم هــاي مــورد 

)لزوم

مركــز بهداشــتي

 درماني شهري

12/2

 دو بار در سال

و2 تامين داروهاياعالم نياز

اناالپريل،كاپتوپريل،آتن(الزم

ــامترن  ولول،پروپرانولول،تري

وســـــــــــــمايد، اچ ،فور

در)هيدراالزين،پرازوســــين

ــتن ــورت داشــ صــ

 داروخانه

12/2

و3 تـامين نيـروياعالم نياز

 انساني الزم

مركــز بهداشــتي

 درماني شهري

12/2

ــاي4 ــت ه ــر فعالي نظــارت ب

 پايگاه

1پايگاه بهداشتي

پزشــك5

 خانواده

و بيماريابي در افرادبررسي

و ــده ــاع ش ــكوك ارج  مش

مشـــكوكافـــراد

ــده در ــاع شـ ارجـ

2036/12/15*20

*1=304 



ــود ــد وجـ ــاريتاييـ بيمـ

 فشارخون باال

دقيقهبرنامه غربالگري

36/304=

دقيقــه5/8

 در ماه

ارجاع براي انجام آزمـايش6

و ادرار )نوبت اول(خون

بيماران فشارخوني

 تاييد شده

136/13/14*1*

1=3/14

 دقيقه

36/3/14=

دقيقــه4/0

 در ماه

و تاييد وجود سـايربررس7 ي

 عوامل خطرساز

بيماران فشارخوني

 جديد تاييد شده

536/13/14*5*

1=5/71

 دقيقه

36/5/71=

در2 دقيقه

 ماه

بيماران فشـارخونيبررسي8

و  كنترل نشده ارجاع شـده

 درمان آن ها

بيماران فشارخوني

قبلي كنترل نشده

1536/144/13*

15*1=

 دقيقه 202

36/202=

قيقــهد6/5

 در ماه

به پزشكبيمارارجاع افراد9

متخصــــص در صــــورت

بيماران فشارخوني

و قديمي  جديد

136/137*1*1=

 دقيقه37



و(لزوم در مرحله غربالگري

)بيماريابي

36/37=1

ــه در دقيقـ

 ماه

ثبــت نتيجــه بيماريــابي در10

ــس ــه پ و ارائ ــرم ارجــاع ف

 خوراند 

*1*136/16/28كاردان پايگاه

1=6/28

 دقيقه

36/6/28=

25/1

ــه در دقيقـ

 ماه

و مراقبــت افــراد11 پيگيــري

ماه يكبار3بيمار فشارخوني

بيماران فشارخوني

و قديم  جديد

512/437*5*4=

 دقيقه 740

12/740=

دقيقــه 62

 در ماه

ارجاع براي انجام آزمـايش12

و ادرار  ماه يكبار6خون

بيماران فشارخوني

و قديم  جديد

5/012/237*5/0*

2=37

 دقيقه

12/37=3

ــه در دقيقـ

 ماه

و ارائـه13 تكميل فرم ارجـاع

 پس خوراند

=4*1*112/437كاردان پايگاه

 دقيقه148

12/148=



دقيقه3/12

 در ماه

ارجاع بيماران به متخصص14

ــده در ــا پزشــك دوره دي ي

 صورت لزوم

بيماران فشارخوني

و قديمي  جديد

112/47/3*1*4

=8/14

 دقيقه

12/8/14=

دقيقــه2/1

 در ماه

نظـــــارت بـــــر تـــــيم15

)كاردانان(سالمت

4

كاردان يـا16

كارشناس

 بهداشتي 

و باالتر30تعيين افراد سال

و ثبـت مشخصـات در فــرم

غربالگري بيماري فشارخون

تهيه فهرست افراد واجد(باال

)شرايط

ــراد و30اف ــال س

 باالتر

ــار(36/1دقيقه5 يــك ب

)سال3در طول

400*5=

2000 

 دقيقه

36/2000=

5/55

ــه در دقيقـ

 ماه 

دعوت از افـراد فـوق بـراي17

ــاري ــالگري بيم انجــام غرب

 فشاخون باال

ــراد و30اف ــال س

 باالتر

ــار(1036/1 يــك ب

)سال3در طول

400*10=

4000 

 دقيقه

36/4000=

دقيقه 111

 در ماه

ــراددرفشارخون باالغربالگري18 و30اف ــال =3*36/1400دقيقـــــه3س



انـدازه گيـري(گروه هدف

رخون ،سـابقه بيمـاري فشا

در) فشارخون بـاال  و ثبـت

 فرم غربالگري

ــدازهباالتر انــــ

گيــــــري

نوبــــــت 

دقيقه1اول،

 نوبت دوم

1200

 دقيقه

16*1=16

 دقيقه

1200+16

=1216 

36/1216=

8/33

ــه در دقيقـ

 ماه

مشـكوك بـهتعيين افـراد19

ــاري ــارخونبيمـــ  فشـــ

ــاال ــارخو(ب ــانگين فش ن مي

و 90/140 ــوه ــر جي ميليمت

وو) بيشتر ثبـت افراد سالم

 نتيجه غربالگري در فرم 

ــراد و30اف ــال س

 باالتر

5/036/12/15*5/0

=6/7

 دقيقه

36/6/7=

21/0

ــه در دقيقـ

 ماه

ــه20 ــتال ب ــراد مب ــين اف تعي

ــاال ــارخون ب ــاري فش بيم

ــتالء( ــابقه ابـ و) داراي سـ

ــه ــتال ب ــراد مب ــين اف تعي

ــاال  ــارخون ب ــاري فش بيم

 90/140داراي فشــارخون

و باالتر  ميليمتر جيوه

ــراد و30اف ــال س

 باالتر

5/036/1101*5/0

=

5/50

 دقيقه

36/5/50=

دقيقــه4/1

 در ماه



ــه21 ــارداري مراجع ــين ب تعي

و ثبت در سـتون كننده زن

مالحظات فرم غربالگري 

سال30زنان باردار

و باالتر

5/036/1

و22 ريانجـام غربـالگدعوت

در زنان باردار يك ماه بعـد

 وضع حملاز 

سال30زنان باردار

و باالتر

2036/1

ــراد23 ــاع اف ــين وارج ــهتعي ب

و بهداشـتي پايگـاه پزشك

 ثبت تاريخ ارجاع در فرم

و افراد مشـكوك

بيماران مبتال بـه

بيماري فشارخون 

ــاال داراي  بـــــ

ــارخون  فشــــــ

ميليمتــر 90/140

و باالتر  جيوه

536/16/28*5=

 دقيقه 143

36/143=4

ــه در دقيقـ

 ماه

ثبت نتيجه بيماريابي افـراد24

ــرم ــده در فـ ــاع شـ ارجـ

 غربالگري

-136/12/15*1=

2/15

 دقيقه

36/2/15=

42/0

ــه در دقيقـ

 ماه

ثبت اطالعـات مربـوط بـه25

در فـرم تاييد شده بيماران

فرم مراقبـت(هاي مربوطه

بيماران مبتال به فشارخون 

افــرادي كــه در

و ــالگري غربــــ

بيماريـــــــــابي 

بيمارشناخته شده 

236/17/36*2=

4/73

 دقيقه

36/4/73=



و فرم پيگ يري بيمارانباال

در) و تكميل فرم مراقبـت

ــت ــين مراقبـــــ اولـــــ

)قسمت باالي فرم(بيماران

ــد ــارانانـ و بيمـ

 قديمي

دقيقه در2

 ماه

و مراقبـت26 مـنظمپيگيري

و ثبـت افـراد ماهانه بيمـار

م هـــاي اقـــدامات در فـــر

و پيگيري  مراقبت

ــاران بيمــــــــ

 فشارخوني

5137*5*1=

دقيقه 185

 در ماه

پايگــاهارجــاع بــه پزشــك27

 ماه يكبار3بهداشتي

ــاران بيمــــــــ

 فشارخوني

112/437*1*4=

 دقيقه 148

12/148=

دقيقــه3/2

 در ماه

ارجاع افراد بيمار به پزشك28

بهداشتي در صـورت پايگاه

تمراقب خارج از زمانلزوم 

ــاران قلبـــي بيمـ

 عروقي

112/237*1*4=

 دقيقه 74

12/74=

دقيقــه2/6

 در ماه

ــع29 و توزي ــه ــوزش جامع آم

 نشريات آموزشي

=4*3012/430جامعه

دقيقه 120

 در سال

12/120=

دقيقــه 10



در ماه

=5*1*5137بيمارانآموزش بيماران30

دقيقه 185

 در ماه

اســتخراج داده هــا از فــرم31

وغربالگر دري ثبت داده ها

 فــــرم گــــزارش دهــــي

غربــــالگري در پايــــان

 غربالگري

-6036/160*1=60

 دقيقه

36/60=

دقيقــه7/1

 در ماه

فرم گـزارش دهـيارسال32

 غربالگري تكميل شده

ــتي ــز بهداش مرك

 درماني

-36/1

كاليبره كردن دستگاه هاي33

 فشارخون سنج،ترازو

ــه3دستگاه فشارسنج دقيقــ

نوبــــــت

1اول،

دقيقه نوبت

 دوم

12/4

ــداقل ــاه3ح م

3يكبار در طول 

سال در صورت

مراجعه به خانـه 

 بهداشت

367*3*4

=4404 

ــه در دقيقـ

 سال

7/14*1*

4=8/

دقيقه در 58

 سال

8/58+

4404=

4463 

ــه در دقيقـ

 سال



12/4463=

دقيقه 372

 در ماه

و30افـرادغربالگري34 سـال

غير بيمار فشـارخوني باالتر

ــدازه( ــارخون ان ــري فش گي

،ســابقه بيمــاري فشــارخون 

كه به پايگاه بهداشـتي)باال

ــد  ــرده ان ــه ك ــت مراجع وثب

دفتـر در آن هـا مشخصات 

ــق  ــاران طب ــام بيم ــت ن ثب

ــان  ــد از پاي دســتورالعمل بع

و در طـول  زمان غربالگري

سال فاصله غربالگري بـه3

ماه از آخـرين3شرط اينكه 

اندازه گيري فشارخون فـرد 

ربـالگريغ(گذشته باشـد 

)غير فعال

ــراد و30اف ــال س

 باالتر

5/012/45/14*5/0

*4=29

ــه دقيقــــ

 درسال

12/29=

دقيقــه4/2

 در ماه

مشـكوك بـهتعيين افـراد

ــاري ــارخونبيمـــ  فشـــ

ــاال ــارخون(ب ــانگين فش مي

و 90/140 ــوه ــر جي ميليمت

وو) بيشتر ثبـت افراد سالم

نتيجه غربـالگري در دفتـر 

ــراد ــال30اف وس

 باالتر

512/48/13*5*

4=276 

ــه در دقيقـ

 سال

12/286=

دقيقــه 23



در ماهثبت نام بيماران

ــراد35 ــاع افـ ــين وارجـ تعيـ

به پزشـك مركـز مشكوك

و ثبــت بهداشــتي درمــاني

تاريخ ارجاع در دفتـر ثبـت

 نام بيماران

ــكوك ــراد مش اف

داراي ميــــانگين

ــارخون  فشــــــ

ميليمتــر 90/140

و باالتر  جيوه

212/413*2*4=

دقيقه 104

 سال در 

12/104=

دقيقــه7/8

 در ماه

ثبت اطالعـات مربـوط بـه

در فـرم تاييد شده بيماران

فرم مراقبـت(هاي مربوطه

بيماران مبتال به فشارخون 

و فرم پيگيري بيماران  باال

در) و تكميل فرم مراقبـت

ــت ــين مراقبـــــ اولـــــ

)قسمت باالي فرم(بيماران

بيمــاران ارجــاع

و تاييد شده شده

 توسط پزشك 

5150*1*13

=650 

ــه در دقيقـ

 ماه

و مراقبـت36 مـنظمپيگيري

و ثبـت افـراد ماهانه بيمـار

اقـــدامات در فـــرم هـــاي 

و پيگيري   مراقبت

ــاران بيمــــــــ

 فشارخوني

112/413*1*4=

دقيقــه 52

 در سال

12/52=

دقيقــه3/4

 در ماه

ــه پزشــك مركــز37 ارجــاع ب

ــاني ــتي درم ــاه3بهداش م

 يكبار

ــاران بيمــــــــ

 فشارخوني

ــار(36/1يقهدق5 يــك ب

)سال3در طول

400*5=

2000 

 قيقهد



36/2000=

5/55

ــه در دقيقـ

 ماه 

 شرح وظايف سطح مركز بهداشتي درماني شهري

پســــترديف

 سازماني

ــروهنام خدمت گــ

 هدف

زمان واحد

ــر ــراي ه ب

 خدمت/نفر

ــداد تعـــ

ــات دفعــ

ــه  ارائــــ

ــدمت در خ

 ماه

ــط متوسـ

زمــان بــه

 دقيقه

مديريت1

 مركز

ــ واعــالم ني ــزاتاز ــامين تجهي ت

فشارسنج،گوشي،ترازو،قدسن(الزم

ــگاهي،فرم  ــزات آزمايش ج،تجهي

)هاي مورد لزوم

مركــــــز

بهداشــــت

 شهرستان

12/2

و2 ــاز ــامين داروهــاياعــالم ني ت

اناالپريل،كاپتوپريل،آتنولول،(الزم

ــامترن اچ  پروپرانولول،تريـــــــ

ــمايد،  ،فوروســــــــــــــــــ

)هيدراالزين،پرازوسين

مركــــــز

بهداشــــت

 شهرستان

12/2

و3 تامين نيروي انسانياعالم نياز

 الزم

مركــــــز

بهداشــــت

12/1



شهرستان

كاركنــــاننظارت بر فعاليت هاي مركز4

مركــــــز

ــتي بهداشـ

درمـــــاني 

 شهري

دائمي-

پزشــك5

 خانواده

و بيماريـــــــابيبررســـــــي

)غربالگري غير فعال(

30افـــراد

و ــال ســـ

ــاالتر  بــــ

مراجعـــــه 

ــه  ــده ب كنن

 مركز

1512/415*4=60

 دقيقه

12/60=5

دقيقه در ماه

به ازاي هـر 

 فرد

ارجاع براي انجام آزمايش خون6

و ادرار

بيمــــاران

فشــارخوني

 تاييد شده 

112/21*2=2

12/2=2/0

دقيقه در ماه

به ازاي هـر 

 فرد

ــاير7 ــود س ــد وج و تايي ــي بررس

 عوامل خطرساز

بيمــــاران

فشــارخوني

جديد تاييد 

 شده 

512/25*2=10

12/10=

دقيقــه83/0

ــه  ــاه ب در م

 ازاي هر فرد

بيمــــارانبيماران فشارخونيدرمان8

فشارخوني

2036/120*1=20

12/20=7/1



دقيقه در ماه

به ازاي هـر

 بيمار

بـه پزشـكبيمـارارجاع افـراد9

و مجاري متخصص چشم، كليه

 در صورت لزومادرار 

بيمــــاران

فشارخوني

112/112/1=08/0

ماه دقيقه در

به ازاي هـر 

 بيمار

دفتـرثبت نتيجـه بيماريـابي در10

 ثبت نام

-112/41*4=4

12/4=33/0

دقيقه در ماه

به ازاي هـر 

 فرد

و مراقبت افـراد11 بيمـارپيگيري

 ماه يكبار3فشارخوني

بيمــــاران

فشارخوني

512/45*4=20

12/20=7/1

دقيقه در ماه

به ازاي هـر 

 فرد

قلبران به متخصصارجاع بيما12

 در صورت لزومو عروق

بيمــــاران

فشارخوني

5/012/25/0*2=1

12/1=08/0

دقيقه در ماه

به ازاي هـر 

 فرد

ونظارت13 كاردانــان

كارشناسان

دقيقه به30130

ــر ازاي هـــ



ــاه پايگــــ

)بهداشتي

ــاه پايگـــــ

 بهداشت

كاردان يـا14

كارشناس

 بهداشتي 

وگاهنظارت بر فعاليت كاركنان پاي كاردانــان

كارشناسان

ــاه  پايگــــ

 بهداشتي

دقيقه به60160

ــر ازاي هـــ

ــاه  پايگـــــ

 بهداشت

و توزيع نشـريات15 آموزش جامعه

 آموزشي

120=4*3012/430جامعه

12/120=

به 10 دقيقه

ــر  ازاي هـــ

ــاه  پايگـــــ

 بهداشت

دقيقــه بــه515بيمارانآموزش بيماران16

ــر ازاي هـــ

 بيمار

و كارشناسـانانكاردانآموزش17

 پايگاه

كاردانـــان

 پايگاه

3012/430*4=120

12/120=

به 10 دقيقه

ــر  ازاي هـــ

ــاه  پايگـــــ

 بهداشت

د18 تاييــد صــحت ثبــت داده هــا

ــان ــي پاي ــزارش ده ــرم گ رف

 غربالگري

كاردانـــان

-پايگـــاه

ــرم فـــــ

2036/120*1=20

12/20=7/1

دقيقـــه بـــه



گــــزارش

 دهي

ــر ازاي هـــ

ــاه پايگـــــ

 بهداشت

فـرم هـاي گـزارشجمع آوري19

 پايگـاه از سطح غربالگري دهي

و اسـتخراج دادهيهاي بهداشت

 ها

ــرم فـــــ

گــــزارش

دهــــــي 

پايــــــان 

 غربالگري

3036/130*1=30

12/30=

 دقيقه5/2

ــات20 ــال اطالع ــزارس ــه مرك ب

 بهداشت شهرستان

ــرم فـــــ

گــــزارش

دهــــــي 

پايــــــان 

 غربالگري

دقيقه36/130

كــاليبره كــردن دســتگاه هــاي21

 ون سنج،ترازو فشارخ

دســــتگاه

 فشارسنج

1012/210*2=20

12/20=7/1

دقيقـــه بـــه

ــر  ازاي هـــ

پايگـــاه يـــا 

ــز  مركــــــ

يبهداشت

كاردان يـا22

كارشناس

آزمايشگاه 

ــز در(مركـ

ــري خــون ــه گي ــاننمون در زم

 تشخيص بيماران فشارخوني

ــراد افــــ

ارجاع شده

توســـــط 

ــك  پزشــ

536/15*1=5

36/5=13/0

دقيقـــه بـــه

ــر ازاي هـــ



ــورت صــ

)وجود

ــاه درپايگ

 غربالگري

بيمار

ــات23 ــام آزمايشـ وانجـ ــون خـ

قند،كلســـــــــترول،تري(ادرار

اوره،اســـــــــــــيد،گليسيريد

كراتينين ،شــــمارش اوريــــك،

ــل ادرار  ــولي ،كام ــه) گلب و تهي

و ارائه پـس پاسخ برگه آزمايش

 خوراند به پزشك مركز

ــه نمونـــ

هاي خون

2036/120*1=20

36/20=

دقيقــه55/0

به ازاي هـر 

ربيما

و24 انجام آزمايشـاتنمونه گيري

و ادرار و تهيه پاسخ برگـه خون

و ارائه پس خورانـد بـه آزمايش

 پزشك مركز

ــراد افــــ

ارجاع شده

توســـــط 

ــك  پزشــ

ــز در  مركـ

مراقبــــت 

بيمــــاران 

فشارخوني

2512/225*2=50

12/50=2/4

دقيقـــه بـــه

ــر  ازاي هـــ

 بيمار

ــردن ــاليبره كـ ــت كـ درخواسـ

 تجهيزات

ــدير مــــ

 مركز

512/25*2=10

12/10=7/1

 در ماهدقيقه

و25 ــواد ــاز م ــالم ني و اع ــرآورد ب

 وسايل الزم در زمان غربالگري

ــدير مــــ

 مركز

3036/136/30=

دقيقه0/ 83

 در ماه

و26 ــواد ــاز م ــالم ني و اع ــرآورد ــديرب 5/2=3012/112/30مــــ



دقيقه در ماهمركزوسايل الزم

ودارو يار27 دارو هـاياعـالم نيـازبرآورد

فشـارخوني الزم براي بيمـاران

ــديم و ق ــد ــده جدي ــناخته ش ش

طبق داروهاي پيش بيني شـده

 در برنامه 

ــدير مــــ

 مركز

3012/112/30=5/2

 دقيقه در ماه

كارشناس28

ــه در(تغذي

حال حاضر

ــود  موجــ

)نيست

ــراد ــابي الگــوي غــذايي اف ارزي

بيماران فشارخوني(ارجاع شده

و بيمــارا ن بــدون عامــل خطــر

فشارخوني داراي سـاير عوامـل

خطر يـا بيمـاري هـاي همـراه 

ديابت، چـاقي، اخـتالل چربـي(

)خون

بيمــــاران

فشارخوني

و  جديــــد

 قديم

2012/220*2=40

12/40=3/3

 دقيقه در ماه

به ازاي هـر

 بيمار

رژيم غذايي بـرايبرنامه ريزي29

بيماران فشارخوني بدون عامـل

و بيماران فشارخوني داراي  خطر

ساير عوامـل خطـر يـا بيمـاري

ــاي همــــراه  ديابــــت،(هــ

)چاقي،اختالل چربي خون

بيمــــاران

فشارخوني

و  جديــــد

 قديم

2012/220*2=40

12/40=3/3

دقيقه در ماه

به ازاي هـر 

 بيمار

بيمــــارانآموزش بيماران30

فشارخوني

1012/210*2=20

112/20=

ــه7/1 دقيقـ

ــه  ــاه ب در م

ــر  ازاي هـــ



بيمار

بيمــــاراني كالس هاي آموزشيبرگزار31

فشارخوني

3012/210*2=30

12/30=5/2

 دقيقه در ماه

و كنترل رژيـم غـذايي32 پيگيري

 بيماران

بيمــــاران

فشارخوني

1012/210*2=20

12/20=7/1

 دقيقه در ماه

به ازاي هـر

 بيمار

 مركز بهداشت شهرستانستاد شرح وظايف سطح

پســــترديف

 سازماني

زمان واحـده هدفگرونام خدمت

ــر ــراي ه ب

 خدمت/نفر

ــداد تعــــ

دفعات ارائه

خــدمت در 

 ماه

متوســــط

ــه ــان ب زم

 دقيقه

ــيس1 رئـ

 مركز

 بهداشت

و ــاز ــالم نيـ ــاميناعـ تـ

ــزات تجهيــــــــــــــ

فشارسنج،گوشي،تراز(الزم

و،قدســـــــنج،تجهيزات 

ــاي  ــگاهي،فرم ه آزمايش

)مورد لزوم

مركز بهداشت

دانشگاه/استان

12/2

و2 ــاز ــالم نيـ ــاميناعـ تـ

وهـــــــــــــــــاي دار

مركز بهداشت

دانشگاه/استان

12/2



اناالپريل،كاپتوپريل،آ(الزم

تنولول،پروپرانولول،تريامتر

ــمايد،  ن اچ ،فوروســــــ

ــين )هيدراالزين،پرازوســ

 براي سطوح مختلف

تامين نيرويواعالم نياز3

 انساني الزم

مركز بهداشت

دانشگاه/استان

12/1

و4 ــب ــه قل ــكيل كميت تش

 شهرستان عروق

عضـــــــايا

*كميته

دقيقه180فقط يكبار180

برگزاري جلسـات كميتـه5

و عروق شهرستاني  قلب

480=4*12012/4120اعضاي كميته

12/480=40

 دقيقه در ماه

و سرپرستي6 ــزنظارت مراكـــــــ

ــتي بهداشــــ

و خانه  درماني

 هاي بهداشت

دائمي-

ــاي7 ــزاري دوره هـ برگـ

مربوط به برنامه آموزشي

ب االفشارخون

و ــورزان بهـــ

و كاردانـــــان

ــان  كارشناســ

و  مربوطـــــه

 پزشكان

480(يك روزه

)دقيقه

دقيقه12/1480

12/480=40

 دقيقه در ماه

و اســـتخراج8 دريافـــت

 اطالعات

ــز مراكـــــــ

ــتي بهداشــــ

 درماني

دقيقه10110



مركز بهداشتگزارش اطالعات9

دانشگاه/استان

دقيقه10110

ايجــاد ســطح تخصصــي10

و عـروق در مطـب قلب

يــا درمانگــاه بيمارســتان 

بـــا ســـطح شهرســـتان

ي امور درمان   همكار

پزشك داخلي

يــا متخصــص

و عروق  قلب

فقط يكبار-

و11 بررسي وضعيت موجود

ــاي ــرح هـ ــراي طـ اجـ

و گـزارش بـه تحقيقاتي

مركــــــز بهداشــــــت

 دانشگاه/استان

حسب مورد--

واحـــــد12

مبارزه بـا 

بيماري ها

و نيـــازاعـــالمبـــرآورد

و فرم هـا تجهيزات الزم

30برحسب تعـداد افـراد

و باالتر ) غربالگري(سال

ــارخوني و بيمـــاران فشـ

 براي سطوح مختلف

مراكزبهداشتي

 درماني

12/2

و13 پيش بينـي داروبرآورد

برحسب تعداد هاي الزم

بيماران فشارخوني بـراي 

 سطوح مختلف

مراكزبهداشتي

 درماني

12/2

ــزاري14 ــايبرگـ دوره هـ

و باز آموزي  آموزشي

كاركنان مراكز

ــتي در بهداشـ

480(يك روزه

)دقيقه

12/112/480=40

 دقيقه در ماه



ــاني ــهم و خان

 هاي بهداشت

ــب15 ــاپ مطال و چ ــه تهي

ــراي ســطوح آموزشــي ب

 مختلف

كاركنـــــــان

ــتي بهداشــــ

 درماني

180012/112/1800=

 دقيقه 150

د رماه

ــب16 ــاپ مطال و چ ــه تهي

ي آموزش

=180012/112/1800جامعه

 دقيقه 150

د رماه

ــد17 واحــ

ــرح طــ

 گسترش

و تـــامين اعـــالم نيـــاز

ــزات الزم ــراي تجهيـ بـ

ــطوح مختلـــــف   ســـ

ــرازو،( ــگاهي ،تـ  آزمايشـ

و قدسنج،فشارســــــنج

) گوشي

ــز مراكـــــــ

ــتي بهداشــــ

و  ــاني درمـــ

ــاي  ــه هـ خانـ

 بهداشت

12/2

پيش بيني نيروي انساني18

 الزم

ــز مراكـــــــ

ــتي بهداشــــ

ــاني  و درمـــ

ــاي ــه هـ خانـ

 بهداشت

12/1

ــد19 واحــ

ــوزش آم

 بهداشت

ــاي ــزاري دوره هـ برگـ

آموزشـــي آشـــنايي بـــا

روشهاي آموزش سالمت 

مراكزكاركنان

ــتي بهداشــــ

و  ــاني درمـــ

ــاي  ــه هـ خانـ

 بهداشت

48012/112/480=40

 دقيقه در ماه



و چــاپ20 كمــك در تهيــه

ــريات و نشــ ــب مطالــ

 آموزشي

مراكزكاركنان

ــتي بهداشــــ

ــاني  و درمـــ

ــاي ــه هـ خانـ

 بهداشت

48012/112/480=40

 دقيقه در ماه

و چــاپ21 كمــك در تهيــه

ــريات و نشــ ــب مطالــ

 آموزشي

40=48012/112/480جامعه

 دقيقه در ماه

ــد22 واحــ

 دارويي

يپــيش بينــي دارو هــا

مورد نياز طبق فارماكوپـه

دارويي پيش بيني شده در 

 اين برنامه

بيمـــــــاران

 فشارخوني

12/2

و بموقـع23 توزيع عادالنـه

 در سطح مراكز دارو

بيمـــــــاران

 فشارخوني

1

نظارت بـر صـحت ثبـتواحد آمار24

در فـرم هـاي اطالعـات

بيمـــاري مربـــوط بـــه 

 فشارخون باال

ــز مراكــــــ

ــتي بهداشـــ

و  ــاني درمــ

خانــه هــاي 

 بهداشت

3012/230*2=60

12/60=5

 دقيقه در ماه

ــاي25 ــزاري دوره هـ برگـ

نـان آموزشي بـراي كارك

و  ــت ــور ثبـ ــه منظـ بـ

اســـــتخراج صـــــحيح 

 اطالعات

ــان كاركنــــ

ــز مراكــــــ

ــتي  بهداشـــ

و  ــاني درمــ

خانــه هــاي 

48012/112/480=40

 دقيقه در ماه



بهداشت

ــاي26 ــرم ه ــع آوري ف جم

آماري از سطوح پايين تر

ــز مراكــــــ

ــتي بهداشـــ

و  ــاني درمــ

خانــه هــاي 

 بهداشت

دقيقه60160

ارسال فرم هاي استخراج27

 شده

مركـــــــــز

بهداشــــــت

 استان

دقيقه10110

و عـروق شهرسـتان)1 و(اعضاي كميتـه قلـب رئـيس مركـز بهداشت،مسـئول امـور درمـان ،مسـئول امـوردارو

بيماري ها،كارشناس غيرواگير،كارشناس توسعه شبكه وارتقاء سالمت،كارشناس بهورزي،هماهنـگ واحد غذا،مدير

و عروق يا داخلي  ،كارشناس آموزش بهداشت)تفوكال پوين(كننده علمي متخصص قلب

پدر)2 و كنترل بيماي فشارخون باال شرح وظايف واحـدهاي گسـترش،آموزش بهداشـت برنامه كشوري يشگيري

و آمار بصورت كلي در وظايف مركز بهداشت ديده شده است . ،دارويي

 ستان شهرستانرشرح وظايف سطح بيما

ــترديف پســـ

 سازماني

زمان واحـدگروه هدفنام خدمت

ــرا ــر ب ي ه

 خدمت/نفر

ــداد تعــــ

دفعات ارائه

خــدمت در 

 ماه

متوســــط

ــه ــان ب زم

 دقيقه



ــديريت1 مـ

 بيمارستان

ــه ــا برنامـ ــاري بـ همكـ

و ــگيري ــوري پيشـ كشـ

كنترل بيماي فشار خـون 

 باال

--مديريت

ــان بخــش2 ــه كاركن توجي

و ــذيرش و پـ ــس اورژانـ

پزشكان متخصص بـراي 

 همكاري با برنامه 

كاركنان بخش

و اورژانـــــس

و پـــــذي رش

پزشـــــــكان 

 متخصص

12012/112/120=10

 دقيقه در ماه

پـــــذيرش بيمـــــاران3

فشارخوني در درمانگاه ها

با رعايت حق تقـدم ايـن 

 بيماران

بيمـــــــاران

فشـــــارخوني

ارجاع شـده از 

ــز  ســطح مراك

ــتي  بهداشــــ

 درماني

--

پذيرش بيمـاران نيازمنـد4

بســتري بــا رعايــت حــق

 تقدم اين بيماران

بيمـــــــاران

ني فشـــــارخو

ارجاع شـده از 

ــز  ســطح مراك

ــتي  بهداشــــ

 درماني

--



پزشــــكان5

 متخصص

ــا( ــي ي داخل

و  قلــــــب

)عروق

پـــــذيرش بيمـــــاران

و و بررســي فشــارخوني

 درمان آن ها

بيمـــــــاران

فشـــــارخوني

ارجاع شـده از 

ــز  ســطح مراك

ــتي  بهداشــــ

 درماني

3012/230*2=60

12/60=5

دقيقــه در مــاه

ــر  ــه ازاي ه ب

 بيمار

و ارائـهتكميل فرم ارجا6 ع

 پس خوراند

مركز بهداشتي

 درماني

512/25*2=10

12/10=83/0

دقيقــه در مــاه

ــر  ــه ازاي ه ب

 بيمار

پزشــــكان

 متخصص

چشم ،كليـه(

ــاري  و مجــ

)ادرار،

پـــــذيرش بيمـــــاران

و و بررســي فشــارخوني

 درمان آن ها

بيمـــــــاران

فشـــــارخوني

ارجاع شـده از 

ــز  ســطح مراك

ــتي  بهداشــــ

 درماني

3012/112/30=5/2

دقيقــه در مــاه

ــر  ــه ازاي ه ب

 بيمار

و ارائـه7 تكميل فرم ارجاع

 پس خوراند

مركز بهداشتي

 درماني

512/25*2=10

12/10=83/0

دقيقــه در مــاه

ــر  ــه ازاي ه ب

 بيمار



و كنترل بيماي فشارخون باال شرح وظايف يبمارستان بصورت كلي در وظايف مركزدر)1 برنامه كشوري پيشگيري

ش . ده استبهداشت ديده

 شرح وظايف سطح مديريت شبكه

پســــترديف

 سازماني

زمان واحـدگروه هدفنام خدمت

ــر ــراي ه ب

 خدمت/نفر

ــداد تعــــ

دفعات ارائه

خــدمت در 

 ماه

متوســــط

ــه ــان ب زم

 دقيقه

ــيس1 رئـ

 مركز

 بهداشت

و ــاز ــالم نيـ ــاميناعـ تـ

ــزات تجهيــــــــــــــ

فشارسنج،گوشي،تراز(الزم

و،قدســـــــنج،تجهيزات 

ــاي  ــگاهي،فرم ه آزمايش

)لزوممورد 

مركز بهداشت

دانشگاه/استان

12/2

و2 ــاز ــالم نيـ ــاميناعـ تـ

داروهـــــــــــــــــاي

اناالپريل،كاپتوپريل،آ(الزم

تنولول،پروپرانولول،تريامتر

ــمايد،  ن اچ ،فوروســــــ

)هيدراالزين،پرازوسين

مركز بهداشت

دانشگاه/استان

12/2

و3 تامين نيروياعالم نياز

 انساني الزم

مركز بهداشت

شگاهدان/استان

12/1

و سرپرستي4 ــزنظارت دائمي-مراكـــــــ



ــتي بهداشــــ

و خانه درماني

 هاي بهداشت

ايجــاد ســطح تخصصــي5

و عـروق در مطـب قلب

يا در درمانگاه بيمارستان 

 سطح شهرستان

پزشك داخلي

يــا متخصــص

و عروق  قلب

فقط يكبار-

ايجاد هماهنگي در سطح6

برگـــزاري(شهرســـتان

)جلسات توجيهي

احــــــدهايو

مختلـــــــف

ــت،درما بهداش

ــتيبا ن،دارو،پش

نــــــــــــي 

،آمو،آزمايشگاه

زشــــــــگاه 

 بهورزي

12012/2120*2=240

12/240=20

 دقيقه در ماه

كمك بـه ادغـام برنامـه7

و كنتـــرل پيشـــگيري

بيماري فشارخون بـاالدر 

ســـــــطح شـــــــبكه 

برگـــزاري(شهرســـتان

)جلسات توجيهي

كاركنان مراكز

ــتني بهداشـــ

و خانه  درماني

ــاي  هــــــــ

ــ ت،آموزبهداش

 شگاه بهورزي

12012/2120*2=240

12/240=20

 دقيقه در ماه

و كنترل بيماي فشارخون باال شرح وظايف شبكه بصـورت كلـي در وظـايف مركـزدر)1 برنامه كشوري پيشگيري

. بهداشت ديده شده است



 ستان استانرشرح وظايف سطح بيما

ــترديف پســـ
 سازماني

زمان واحـدگروه هدفنام خدمت
ــراي ــر ب ه
 خدمت/نفر

ــداد تعــــ
دفعات ارائه

خــدمت در 
 ماه

متوســــط
ــه ــان ب زم

 دقيقه

ــديريت1 مـ

 بيمارستان

ــه ــا برنامـ ــاري بـ همكـ

و ــگيري ــوري پيشـ كشـ

يركنترل بيما

 فشار خون باال

--مديريت

ــان بخــش2 ــه كاركن توجي

و ــذيرش و پـ ــس اورژانـ

پزشكان متخصص بـراي 

 همكاري با برنامه 

كاركنان بخش

و اورژانـــــس

و پـــــذي رش

پزشـــــــكان 

 متخصص

12012/112/120=10

 دقيقه در ماه

پـــــذيرش بيمـــــاران3

فشارخوني در درمانگاه ها

با رعايت حق تقـدم ايـن 

 بيماران

بيمـــــــاران

فشـــــارخوني

ارجاع شـده از 

ــز  ســطح مراك

بهداشـــــــت 

 شهرستان

--

پذيرش بيمـاران نيازمنـد4

بســتري بــا رعايــت حــق

 تقدم اين بيماران

بيمـــــــاران

ني فشـــــارخو

ارجاع شـده از 

ــز  ســطح مراك

بهداشـــــــت 

--



شهرستان

پزشــــكان5

 متخصص

ــا( ــي ي داخل

و  قلــــــب

)عروق

پـــــذيرش بيمـــــاران

و و بررســي فشــارخوني

 درمان آن ها

بيمـــــــاران

فشـــــارخوني

ارجاع شـده از 

ــز  ســطح مراك

بهداشـــــــت 

 شهرستان

3012/230*2=60

12/60=5

دقيقــه در مــاه

ــر  ــه ازاي ه ب

 بيمار

و ارائـهتكميل فرم ارجا6 ع

 پس خوراند

مركز بهداشتي

 درماني

512/25*2=10

12/10=83/0

دقيقــه در مــاه

ــر  ــه ازاي ه ب

 بيمار

پزشــــكان7

 متخصص

چشم ،كليـه(

ــاري  و مجــ

)ادرار

پـــــذيرش بيمـــــاران

و و بررســي فشــارخوني

 درمان آن ها

بيمـــــــاران

فشـــــارخوني

ارجاع شـده از 

ــز  ســطح مراك

ــتي  بهداشــــ

 درماني

3012/112/30=5/2

دقيقــه در مــاه

ــر  ــه ازاي ه ب

 بيمار

و ارائـه8 تكميل فرم ارجاع

 پس خوراند

مركز بهداشتي

 درماني

512/25*2=10

12/10=83/0

دقيقــه در مــاه

ــر  ــه ازاي ه ب

 بيمار



و كنترل بيماي فشارخون باال شرح وظايف يبمارستان بصورت كلي در وظايف مركزدر)1 برنامه كشوري پيشگيري

ش . ده استبهداشت ديده

 شرح وظايف معاونت درمان دانشگاه

پســــترديف

 سازماني

زمان واحـدگروه هدفنام خدمت

ــر ــراي ه ب

 خدمت/نفر

ــداد تعــــ

دفعات ارائه

خــدمت در 

 ماه

متوســــط

ــه ــان ب زم

 دقيقه

ــت1 معاون

 درمان

ــه ــا برنامـ ــاري بـ همكـ

و ــگيري ــوري پيشـ كشـ

كنترل بيماي فشار خـون 

 باال

--مديريت

ــا2 ــه كاركن ــرايتوجي ن ب

ــه ــا برنامـ ــاري بـ همكـ

)برگزاري جلسات(

حوزهكاركنان

و درمـــــــان

 بيمارستان ها

12012/112/120=10

 دقيقه در ماه

و3 ــاز ــالم نيـ ــاميناعـ تـ

در سـطوح داروهاي الزم

و  مراكز بهداشتي درمـاني

 تخصصي

معاونـــــــت

سالمت وزارت

اداره(بهداشــت

 كل امـور دارو 

)و غذا

12/2

و4 ــاز ــالم نيـ ــاعـ امينتـ

و ــي ــات تشخيصـ امكانـ

ــاني ــطوح الزم درم در س

معاونـــــــت

و ــتيباني پشــ

و  امور درمـان

12/2



و مراكز بهداشتي درمـاني

 تخصصي

ــگاه آزمايشـــ

معاونـــــــت

وزارت سالمت

 بهداشت

ايجــاد ســطح تخصصــي5

و عـروق در مطـب قلب

يــا درمانگــاه بيمارســتان 

ســـطح شهرســـتان بـــا 

ي مركز بهداشت  همكار

 استان

پزشك داخلي

يــا متخصــص

و عروق  قلب

فقط يكبار-

و كنترل بيماي فشارخون باال شرح وظايفدر)1 . شده استنديده معاونت درمانبرنامه كشوري پيشگيري

 ستانامركز بهداشت ستاد شرح وظايف سطح

پســــترديف
 سازماني

زمان واحـدگروه هدفنام خدمت
ــر ــراي ه ب

 خدمت/نفر

ــداد تعــــ
دفعات ارائه

خــدمت در 
هما

متوســــط
ــه ــان ب زم

 دقيقه

ــيس1 رئـ

 مركز

 بهداشت

و ــاز ــالم نيـ ــاميناعـ تـ

ــزات تجهيــــــــــــــ

فشارسنج،گوشي،تراز(الزم

و،قدســـــــنج،تجهيزات 

ــاي  ــگاهي،فرم ه آزمايش

)مورد لزوم

معاونـــــــت

ــالمت  ســـــ

معاونــــــتو

ــتيباني  پشــــ

وزارت

 بهداشت

12/2



و2 ــاز ــالم نيـ ــاميناعـ تـ

در سـطوح داروهاي الزم

و  مراكز بهداشتي درمـاني

 صصيتخ

معاونـــــــت

و ــالمت ســـ

و  معاونت غـذا

داروي وزارت 

 بهداشت

12/2

و3 تامين نيروياعالم نياز

 انساني الزم

معاونـــــــت

پشتيباني،معاون

ــالمت  ت ســ

وزارت

 بهداشت

12/1

و4 ــب ــه قل ــكيل كميت تش

 دانشگاه/عروق استان

اعضـــــــاي

*كميته

دقيقه180فقط يكبار180

برگزاري جلسـات كميتـه5

و عروق استانيقلب

480=4*12012/4120اعضاي كميته

12/480=40

 دقيقه در ماه

و سرپرستي6 مراكز بهداشتنظارت

 شهرستان

دائمي-

ــاي7 ــزاري دوره هـ برگـ

آموزشي مربوط به برنامه

 فشارخون باال

و كاردانـــــان

ــان كارشناســ

و  مربوطـــــه

 پزشـــــــكان

 شهرستاني

480(يك روزه

)دقيقه

12/112/480=40

 دقيقه در ماه

و اســـتخراج8 دريافـــت

 اطالعات

مراكز بهداشت

 شهرستان

دقيقـــه در10110

 ماه



مركز مديريتگزارش اطالعات9

 بيماري ها

دقيقـــه در10110

 ماه

ايجــاد ســطح تخصصــي10

و عـروق در مطـب قلب

يــا درمانگــاه بيمارســتان 

ســـطح شهرســـتان بـــا 

ي معاونت درمان  همكار

 دانشگاه

داخليپزشك

يــا متخصــص

و عروق  قلب

فقط يكبار-

و11 بررسي وضعيت موجود

ــاي ــرح هـ ــراي طـ اجـ

و گـزارش بـه  تحقيقاتي

مركز مديريت بيماري ها 

ــاير حـــوزه هـــاي  و سـ

 مربوطه

حسب مورد--

گـــــروه12

مبــارزه بــا

 بيماري ها

و اعـــالم نيـــاز بـــرآورد

و فرم هـا تجهيزات الزم

30برحسب تعـداد افـراد

و ) غربالگري(باالتر سال

ــارخوني و بيمـــاران فشـ

 براي سطوح مختلف

مراكز بهداشت

 شهرستان

3012/230*2=60

12/60=5

 دقيقه در ماه

و13 پيش بينـي داروبرآورد

برحسب تعداد هاي الزم

بيماران فشارخوني بـراي

 سطوح مختلف

مراكز بهداشت

 شهرستان

3012/230*2=60

12/60=5

 دقيقه در ماه



ــاي14 ــزاري دوره هـ برگـ

و باز آموزي  آموزشي

وكار دانـــــان

ــان  كارشناســ

مراكز بهداشت

 شهرستان

480(يك روزه

)دقيقه

12/112/480=40

 دقيقه در ماه

ــب15 ــاپ مطال و چ ــه تهي

ــراي ســطوح آموزشــي ب

 مختلف

كاركنـــــــان

ــتي بهداشــــ

 درماني

180012/112/1800=

150 

12/150=

در5/12 دقيقه

 ماه

و16 ــه ــبتهي ــاپ مطال چ

 آموزشي

=180012/112/1800جامعه

150 

12/150=

در5/12 دقيقه

 ماه

ــروه17 گــ

ــرح طــ

 گسترش

و تـــامين اعـــالم نيـــاز

ــزات الزم ــراي تجهيـ بـ

ــطوح مختلـــــف  ســـ

ــرازو،( ــگاهي ،تـ آزمايشـ

و  قدسنج،فشارســــــنج

) گوشي

مراكز بهداشت

 شهرستان

12/2

پيش بيني نيروي انساني18

 الزم

مراكز بهداشت

 شهرستان

12/1

ــروه19 گــ

ــوزش آم

ــاي ــزاري دوره هـ برگـ

آموزشـــي آشـــنايي بـــا

مراكز بهداشت

 شهرستان

48012/112/480=40

 دقيقه در ماه



روشهاي آموزش سالمتبهداشت

و چــاپ20 كمــك در تهيــه

ــريات و نشــ ــب مطالــ

 آموزشي

مراكز بهداشت

 شهرستان

48012/112/480=40

 دقيقه در ماه

و چــاپكمــك در ته21 يــه

ــريات و نشــ ــب مطالــ

 آموزشي

40=48012/112/480جامعه

 دقيقه در ماه

ــد22 واحــ

 دارويي

يپــيش بينــي دارو هــا

مورد نياز طبق فارماكوپـه

دارويي پيش بيني شده در 

 اين برنامه

مراكز بهداشت

 شهرستان

12/2

و بموقـع23 توزيع عادالنـه

 در سطح مراكز دارو

مراكز بهداشت

 شهرستان

1

نظارت بـر صـحت ثبـتواحد آمار24

در فـرم هـاي اطالعـات

بيمـــاري مربـــوط بـــه 

 فشارخون باال

ــز مراكــــــ

بهداشــــــت

 شهرستان

3012/230*2=60

12/60=5

 دقيقه در ماه

ــاي25 ــزاري دوره هـ برگـ

آموزشي بـراي كاركنـان

و  ــت ــور ثبـ ــه منظـ بـ

اســـــتخراج صـــــحيح 

 اطالعات

ــان كاركنــــ

ــز مراكــــــ

بهداشــــــت 

 شهرستان

48012/112/480=40

 دقيقه در ماه

ــاي26 ــرم ه ــع آوري ف جم

آماري از سطوح پايين تر

ــز مراكــــــ

بهداشــــــت

دقيقه60160



شهرستان

ارسال فرم هاي استخراج27

 شده

مديريتمركز

 بيماري ها

دقيقه10110

و عروق شهرستان)1 ، معاونت،معاونت بهداشتي(اعضاي كميته قلب و غذا،معاونت درمان مـديرگروه بيمـاري دارو

ب كارشـناس،شـبكه مسئول غيرواگير،مدير گروه گسترش ها،كارشناس  هورزي،هماهنـگ كننـده علمـي مسـئول

و عروق يا داخلي  آموزش بهداشتمسئول ،كارشناس)فوكال پوينت(متخصص قلب

و كنترل بيماي فشارخون باال شرح وظايفدر)2 اشـت هاي گسـترش،آموزش بهد گروه برنامه كشوري پيشگيري

و آمار بصورت كلي در وظايف مركز بهداشت ديده شده است . ،دارويي

دانشو مهارت مورد نياز براي هر يك از ارائه كنندگان خدمت براي انجام وظايف در نظر گرفته

 شده در برنامه

ــطح ســ

ــه ارائـــ

 خدمت

الزم براي اجراي شرح وظايفو مهارتدانشارائه كننده خدمت

ــه خانــــ

 بهداشت

و زنبهورز و كنتـرل بيمـاريدربهـورزيآموزشـتنمـآشنايي بامرد برنامـه پيشـگيري

ــاال ــارخون ب ــل(فش ــارخون ،عوام ــواع فش ــدي ،ان ــيم بن ــف ،تقس تعري

خطر،عالئم،عوارض،درمان فشـارخون باال،وظـايف بهـورز در برنامـه،نحوه 

وغربالگري، ، نحوه اندازه گيـري شرايط ، فشـارخون  شـرايط شـرايط ارجـاع

و مر بيماري فشـارخون نحوه آموزش در مورد،باالاقبت فشارخون پيگيري

)باال

و تاريخ تكميـل فهرسـت محاسبه سن گروه هدف با استفاده از تاريخ تولد

 فرم غربالگري



تكميل فرم هاي غربالگري ،فرم مراقبت بيماران مبتال به بيماي فشارخون

و فرم گزارش دهي پايان غر  بالگريباال، فرم پيگيري بيماران

و وزن اندازه گيري فشارخون،قد

محاسبه نمايه توده بدني با استفاده از نمودار

تعيين ميانگين فشارخون

تعيين افراد مشكوك به فشارخون باال

و مراقبت بيماران ارجاع ،پيگيري

و ديابت تكميل دفترچه مراقبت بيماران فشارخوني

و عوامل خطر آنآموزش در مورد بيماري فش ارخون باال

مركــــــز

ــتي بهداش

ــاني  درمــ

 روستايي

و كنتـرل بيمـاري فشـارخون بـاالو پروتكـلباآشناييمديريت مركز برنامـه پيشـگيري

و درماني  تشخيصي

و كنتـرل بيمـاريآموزشـيتنمـآشنايي باپزشك خانواده پزشـك در برنامـه پيشـگيري

و درماني،فشارخون باال درو پروتكل تشخيصي داروهاي پيش بيني شـده

 برنامه

آشنايي با فرم هاي غربالگري ،فرم مراقبت بيماران مبتال به بيماي

 فشارخون باالو فرم پيگيري بيماران

و ارسال پس خوراند آشنايي با نحوه ارجاع به متخصصين

و درمانيآشنايي با پروتكل تشخيصي

كاردان ياكارشـناس

 بهداشتي مركز

و كنترل بيماريدربهورزيآموزشتنميي باآشنا برنامه پيشگيري

تعريف ،تقسيم بندي ،انواع فشارخون ،عوامل(فشارخون باال



خطر،عالئم،عوارض،درمان فشارخون باال،وظايف بهورز در برنامه،نحوه

غربالگري،شرايط ونحوه اندازه گيري فشارخون ،شرايط ارجاع ،شرايط

و مراقبت فشارخون  باال،نحوه آموزش در مورد بيماري فشارخون پيگيري

)باال

و كنترل بيماريكاردانآموزشيتنمآشنايي با در برنامه پيشگيري

 فشارخون

چك ليست هاي پايشتكميل

و ترازو كاليبره كردن دستگاه فشارسنج

آموزش بهورزان

كاردان ياكارشـناس

 آزمايشگاه مركز

)در صورت وجود(

و كنترل بيماري فشارخون باالو پروتكلباآشنايي برنامه پيشگيري

و درماني  تشخيصي

و ادرار نمونه گيري خون

و ادرار اورهقند ناشتا،تري گليسيريد،كلسترول،(انجام آزمايشات خون

)،اسيداوريك،كامل ادرار،شمارش گلبولي

برآورد داروهاي مورد نيازدارويار

پايگـــــاه

 شهري

و كنترل بيماري فشارخون باالو پروتكلباآشناييزمديريت مرك برنامه پيشگيري

و درماني  تشخيصي

كاردان يا كارشناس

 بهداشتي مرد يازن

و كنتـرل بيمـاريدربهـورزيآموزشـتنمـآشنايي با برنامـه پيشـگيري

ــاال ــارخون ب ــل(فش ــارخون ،عوام ــواع فش ــدي ،ان ــيم بن ــف ،تقس تعري

ون باال،وظـايف بهـورز در برنامـه،نحوه خطر،عالئم،عوارض،درمان فشـارخ 

غربالگري،شرايط ونحوه اندازه گيـري فشـارخون ،شـرايط ارجـاع ،شـرايط 

و مراقبت فشارخون باال،نحوه آموزش در مورد بيماري فشـارخون  پيگيري



)باال

و تاريخ تكميـل فهرسـت محاسبه سن گروه هدف با استفاده از تاريخ تولد

 فرم غربالگري

م هـاي غربـالگري ،فـرم مراقبـت بيمـاران مبـتال بـه بيمـاريتكميل فر

و فرم گزارش دهي پايان غربالگري  فشارخون باال، فرم پيگيري بيماران

و وزن اندازه گيري فشارخون،قد

محاسبه نمايه توده بدني با استفاده از نمودار

تعيين ميانگين فشارخون

تعيين افراد مشكوك به فشارخون باال

و ديابت تكميل دفترچه مراقبت بيماران فشارخوني

و عوامل خطر آن آموزش در مورد بيماري فشارخون باال

مركــــــز

ــتي بهداش

ــاني  درمــ

 شهري

و كنتـرل بيمـاري فشـارخون بـاالو پروتكـلباآشناييمديريت مركز برنامه پيشـگيري

و درماني  تشخيصي

و كنتـرل بيمـاريپزشـكآموزشـيتنمـآشنايي باپزشك خانواده در برنامـه پيشـگيري

و درماني،فشارخون باال در پروتكل تشخيصي و داروهاي پيش بيني شـده

 برنامه

آشنايي با فرم هاي غربالگري ،فرم مراقبت بيماران مبتال به بيماي

 فشارخون باالو فرم پيگيري بيماران

و ارسال پس خوراند آشنايي با نحوه ارجاع به متخصصين

و درمانيآشنايي با پروتكل تشخيصي



كاردان يا كارشناس

و مرد  بهداشتي زن

و كنترل بيماري فشارخون باالآشنايي با برنامه پيشگيري

تكميل چك ليست هاي پايش

و ترازو كاليبره كردن دستگاه فشارسنج

و كنترل بيماري فشارخون باالباآشناييدارويار رو هاي پـيشدا(برنامه پيشگيري

)بيني شده در برنامه

برآورد داروهاي مورد نياز

مركــــــز

ــت بهداش

 شهرستان

ــز ــيس مركــ رئــ

 بهداشت

و كنتـرل بيمـاري فشـارخون بـاالو پروتكـلباآشنايي برنامه پيشـگيري

و درماني  تشخيصي

واحــد مبــارزه بــا

 بيماري ها

و كنترل بيماري فشارخونباآشنايي باالبرنامه پيشگيري

وباآشنايي و پزشـك وشرح وظـايف بهورز،كـاردان پروتكـل تشخيصـي

 درماني

تكميل چك ليست پايش

و وزن اندازه گيري فشارخون،قد

محاسبه نمايه توده بدني با استفاده از نمودار

و كنترل بيماري فشارخونباآشناييواحد طرح گسترش باالبرنامه پيشگيري

وشرح وظـباآشنايي و پزشـك وايف بهورز،كـاردان پروتكـل تشخيصـي

 درماني

واحــــد آمــــوزش

 بهداشت

و كنترل بيماري فشارخونباآشنايي باالبرنامه پيشگيري



برنامه ريزي آموزشي

تهيه مطالب آموزشي

آموزش كاركنان بهداشتي درماني

و كنترل بيماري فشارباآشناييواحد دارويي دارو هاي پـيش(باالخونبرنامه پيشگيري

)بيني شده در برنامه

برآورد ميزان داروي مورد نياز برحسب جمعيت بيمار

و كنترل بيماري فشارخونباآشناييواحد آمار باالبرنامه پيشگيري

و تكميل فرم هاي گزارش دهي جمع آوري

بيمارستان

 شهرستان

باالو كنترل بيماري فشارخونبرنامه پيشگيريباآشناييمديريت بيمارستان

و كنتــرل بيمــاريتوجيــه كاركنــان مربوطــه در مــورد برنامــه پيشــگيري

 باالفشارخون

پزشكان متخصـص

ــا( و عــروق ي ــب قل

)داخلي

و كنتـرل بيمـاريآموزشـيتنمآشنايي با پزشـك در برنامـه پيشـگيري

و درماني،فشارخون باال شـ پروتكل تشخيصي درو داروهاي پيش بيني ده

 برنامه

و ارائه پس خوراندآشنايي با نحوه ارجاع

و ديابت تكميل دفترچه مراقبت بيماران مبتال به فشارخون باال

پزشكان متخصـص

و( چشـــــــم،كليه

)مجاري ادرار

و كنتـرل بيمـاريآموزشـيتنمآشنايي با پزشـك در برنامـه پيشـگيري

و درماني،فشارخون باال درو پروتكل تشخيصي داروهاي پيش بيني شـده

 برنامه

و ارائه پس خوراند آشنايي با نحوه ارجاع

و ديابت تكميل دفترچه مراقبت بيماران مبتال به فشارخون باال



ــديريت مـ

 شبكه

و كنتـرل بيمـاريآموزشـيتنمآشنايي بامدير شبكه پزشـك در برنامـه پيشـگيري

و درماني،فشارخون باال در پروتكل تشخيصي و داروهاي پيش بيني شـده

 برنامه

بيمارستان

مركــــــز

 استان

و كنتـرل بيمـاريآموزشـيتنمآشنايي بامديريت بيمارستان پزشـك در برنامـه پيشـگيري

و درماني،فشارخون باال در پروتكل تشخيصي و داروهاي پيش بيني شـده

 برنامه

پزشكان متخصـص

ــا( و عــروق ي ــب قل

)داخلي

و كنتـرل بيمـاريزشـيآموتنمآشنايي با پزشـك در برنامـه پيشـگيري

و درماني،فشارخون باال در پروتكل تشخيصي و داروهاي پيش بيني شـده

 برنامه

و ارائه پس خوراند آشنايي با نحوه ارجاع

و ديابت تكميل دفترچه مراقبت بيماران مبتال به فشارخون باال

پزشكان متخصـص

و( چشـــــــم،كليه

)مجاري ادرار

و كنتـرل بيمـاريآموزشـيتنمآشنايي با پزشـك در برنامـه پيشـگيري

و درماني،فشارخون باال در پروتكل تشخيصي و داروهاي پيش بيني شـده

 برنامه

و ارائه پس خوراند آشنايي با نحوه ارجاع

و ديابت تكميل دفترچه مراقبت بيماران مبتال به فشارخون باال

معاونـــت

 درمان

و كنتـرل بيمـاريآموزشـيتنميي باآشنا پزشـك در برنامـه پيشـگيري

و درماني،فشارخون باال در پروتكل تشخيصي و داروهاي پيش بيني شـده

 برنامه

مركــــــز

ــت بهداش

 استان

ــز ــيس مركــ رئــ

 بهداشت

و كنتـرل بيمـاري فشـارخون بـاالو پروتكـلباآشنايي برنامه پيشـگيري

و درماني  تشخيصي



واحــد مبــارزه بــا

هاب  يماري

و كنترل بيماري فشارخونباآشنايي باالبرنامه پيشگيري

وباآشنايي و پزشـك وشرح وظـايف بهورز،كـاردان پروتكـل تشخيصـي

 درماني

تكميل چك ليست پايش

و وزن اندازه گيري فشارخون،قد

محاسبه نمايه توده بدني با استفاده از نمودار

و كنترل بيماري فشارخونابآشناييواحد طرح گسترش باالبرنامه پيشگيري

وباآشنايي و پزشـك وشرح وظـايف بهورز،كـاردان پروتكـل تشخيصـي

 درماني

واحــــد آمــــوزش

 بهداشت

و كنترل بيماري فشارخونباآشنايي باالبرنامه پيشگيري

برنامه ريزي آموزشي

تهيه مطالب آموزشي

د رمانيآموزش كاركنان بهداشتي

و كنترل بيماري فشارخونباآشناييواحد دارويي دارو هاي پـيش(باالبرنامه پيشگيري

)بيني شده در برنامه

و كنترل بيماري فشارخونباآشناييواحد آمار باالبرنامه پيشگيري

و تكميل فرم هاي گزارش دهي جمع آوري



:مواد-ب

 مواد مصرفي.1

 دارو.2

و دفات.3 رفرم ها

 دول مربوط به مواد مصرفيج.1

هزينه يكسـاله

 تامين مواد

قيمت واحد نفر1000تعداد بازاء

ــاني ــك دوره زم در ي

 مشخص

نام ماده مصرفي سطح استفاده

ــات از اطالعـ

 كننده

رديف

يــك نســخه بــه ازاي هــر

 بهورز

بهورزمتن آموزشي خانه بهداشت 1

نوشت افزار خانه بهداشت 2

بــه ازاي هــريــك نســخه

 كاردان

متن آموزشي كاردان مراكــز بهداشــتي

 درماني روستايي

3

يــك نســخه بــه ازاي هــر

 پزشك

ــي ــتن آموزشـــ مـــ

)كتاب(پزشك

مراكــز بهداشــتي

 درماني روستايي

نوشت افزار مراكــز بهداشــتي

 درماني روستايي

4

يــك نســخه بــه ازاي هــر

 كاردان

متن آموزشي بهورز بهداشتيپايگاه 5

يــك نســخه بــه ازاي هــر

 كاردان

متن آموزشي كاردان بهداشتيپايگاه 6

نوشت افزار بهداشتيپايگاه 7

يــك نســخه بــه ازاي هــر متن آموزشي بهورز مراكــز بهداشــتي 8



كاردان شهريدرماني

يــك نســخه بــه ازاي هــر

 كاردان

متن آموزشي كاردان مراكــز بهداشــتي

 شهريدرماني

9

ن ســخه بــه ازاي هــريــك

 پزشك

ــي ــتن آموزشـــ مـــ

)كتاب(پزشك

مراكــز بهداشــتي

 شهريدرماني

10

نوشت افزار مراكــز بهداشــتي

 شهريدرماني

11

ــه ازاي ــخه بـ ــك نسـ يـ

 هركارشناس مربوطه

بهورزمتن آموزشي مركز بهداشت

 شهرستان

12

يــك نســخه بــه ازاي هــر

 كارشناس مربوطه

متن آموزشي كاردان تمركز بهداش

 شهرستان

13

يــك نســخه بــه ازاي هــر

 پزشك مربوطه

ــي ــتن آموزشـــ مـــ

)كتاب(پزشك

مركز بهداشت

 شهرستان

14

ــه ازاي ــخه بـ ــك نسـ يـ

 هركارشناس مربوطه

بهورزمتن آموزشي مركز بهداشت

 استان

15

يــك نســخه بــه ازاي هــر

 كارشناس مربوطه

متن آموزشي كاردان مركز بهداشت

 استان

16

ازاي هــريــك نســخه بــه

 پزشك مربوطه

ــي ــتن آموزشـــ مـــ

)كتاب(پزشك

مركز بهداشت

 استان

17



 جدول مربوط به دارو.2

ــه هزينـــ
يكســـاله
 تامين دارو

قيمــت
 واحد

تعداد بازاء
نفر 1000

ــك  در يــ
دوره 

زمـــــاني 
 مشخص

نام دارو ــطح ســ
استفاده از

اطالعــات 
 كننده

رديف

ريامترناناالپريل،كاپتوپريل،آتنولول،پروپرانولول،ت(

)اچ ،فوروسمايد، هيدراالزين،پرازوسين

مراكــــــز

بهداشـــتي

درمـــــاني 

 روستايي

1

اناالپريل،كاپتوپريل،آتنولول،پروپرانولول،تريامترن(

)اچ ،فوروسمايد، هيدراالزين،پرازوسين

مراكــــــز

بهداشـــتي

درمـــــاني 

 شهري

2

و دفاتر-1  به ازاي هر خانه بهداشت در سالجدول مربوط به فرمها

ــالههزي ــه يكسـ نـ
و دفتر  تامين فرم

قيمت
 واحد

نفر در1000تعداد بازاء
يك دوره زماني مشخص

و نام فرم
ــر دفتــــ
 موردنياز

سطح استفاده
از اطالعــــات

 كننده

رديف

سال يك بار3 نفر1000برگ براي هر100

 برگ 120= پرت2%+

فـــــــــرم

 غربالگري

خانه بهداشت 1

سالي يك بار %2+ربــرگ بــراي هــر نفــ2

 برگ02/2= پرت

 برگ75=02/2*37

فرم مراقبـت

ــاران بيمــــ

)نفر37(

خانه بهداشت 2



ــالههزي ــه يكسـ نـ
و دفتر  تامين فرم

قيمت
 واحد

نفر در1000تعداد بازاء
يك دوره زماني مشخص

و نام فرم
ــر دفتــــ
 موردنياز

سطح استفاده
از اطالعــــات

 كننده

رديف

سالي يك بار %2+نفر10برگ براي هر1

 برگ02/1= پرت

برگ40=02/1*40=10/400

فرم پيگيري

 بيماران

يبهداشتپايگاه 3

سال يك بار3 برگ2 فرم گـزارش

دهــي پايــان

 غربالگري

4

يك بارسالي يــك نســخه بــه ازاي هــر

%2+)بيمارفشارخوني37(بيمار

38=پرت

ــه دفترچــــ

ــت مراقبــــ

 بيماران

5

سال يك بار3 برگ2 فرم گـزارش

دهــي پايــان

 غربالگري

ــتي ــز بهداش مرك

 روستاييدرماني

6

سال يك بار3 برگ2 فرم گـزارش

دهــي پايــان

 غربالگري

ــتي ــز بهداش مرك

 شهري درماني

7

ب3 ارسال يك برگ2 فرم گـزارش

دهــي پايــان

 غربالگري

مركــز بهداشــت

 شهرستان

8

سال يك بار3 برگ2 فرم گـزارش

دهــي پايــان

 غربالگري

مركــز بهداشــت

 استان

9



ــالههزي ــه يكسـ نـ
و دفتر  تامين فرم

قيمت
 واحد

نفر در1000تعداد بازاء
يك دوره زماني مشخص

و نام فرم
ــر دفتــــ
 موردنياز

سطح استفاده
از اطالعــــات

 كننده

رديف

يك نسخه به ازاي هر بهورز

 برگ30= برگ30* بهورز1

متن آموزشي خانه بهداشت 10

يك نسخه به ازاي هر پزشك

 100= بـرگ 100* پزشك1

 برگ

متن آموزشي

 پزشك

ــتي ــز بهداش مراك

 روستايي درماني

11

يك نسخه به ازاي هر كاردان

برگ40= برگ40* كاردان1

ن آموزشيتم

 كاردان

ــتي ــز بهداش مراك

 روستايي درماني

12

يك نسخه به ازاي هر كاردان

برگ40= برگ40* كاردان1

متن آموزشي

 كاردان

پايگاه بهداشتي 13

ه به ازاي هر پزشكيك نسخ

 100= بـرگ 100* پزشك1

 برگ

متن آموزشي

 پزشك

ــتي ــز بهداش مراك

 شهري درماني

14

يك نسخه به ازاي هر كاردان

برگ40= برگ40* كاردان1

متن آموزشي

 كاردان

ــتي ــز بهداش مراك

 شهري درماني

15

يك نسخه به ازاي هر پزشك

 100= بـرگ 100* پزشك1

 برگ

متن آموزشي

 پزشك

مركــز بهداشــت

 شهرستان

16

يــك نســخه بــه ازاي هــر

 شناس مربوطهكار

برگ40= برگ40* كاردان1

متن آموزشي

 كاردان

مركــز بهداشــت

 شهرستان

17



يــك نســخه بــه ازاي هــر

 كارشناس مربوطه

 برگ30= برگ30* بهورز1

يمتن آموزش

 بهورز

مركــز بهداشــت

 شهرستان

18

يك نسخه به ازاي هر پزشك

 100= بـرگ 100* زشكپ1

 برگ

متن آموزشي

 پزشك

مركــز بهداشــت

 استان

19

يــك نســخه بــه ازاي هــر

 كارشناس مربوطه

برگ40= برگ40* كاردان1

متن آموزشي

 كاردان

مركــز بهداشــت

 استان

20

يــك نســخه بــه ازاي هــر

 كارشناس مربوطه

 برگ30= برگ30* بهورز1

متن آموزشي

 بهورز

مركــز بهداشــت

 استان

21

)به ازاي هر خانه(تجهيزات–ج

هزينـــه تـــامين

 وسيله

ــت قيمــــ

)ريال(واحد

تعداد مورد نياز نام وسيله سطح استفاده

از اطالعــــات

 كننده

رديف

100000 دستگاه1 فشارسنج خانه بهداشت 1

100000 دستگاه1 فشارسنج ــتي ــز بهداش مراك

 روستايي درماني

2

50000 دستگاه1 گوشي اشتخانه بهد 3

50000 دستگاه1 گوشي ــتي ــز بهداش مراك

 روستايي درماني

4



به ازاي هر مركز بهداشتي

 دستگاه1درماني

ترازو ــتي ــز بهداش مراك

 درماني روستايي

5

به ازاي هر مركز بهداشتي

 دستگاه1درماني

قد سنج ــتي ــز بهداش مراك

 روستايي درماني

6

به ازاي هر مركز بهداشتي

 دستگاه1يدرمان

افتالموسكوپ ــتي ــز بهداش مراك

 روستايي درماني

7

100000 دستگاه1 فشارسنج يبهداشتپايگاه 8

100000 دستگاه1 فشارسنج ــتي ــز بهداش مراك

 شهري درماني

9

50000 دستگاه1 گوشي يبهداشتپايگاه 10

50000 دستگاه1 گوشي ــتي ــز بهداش مراك

 شهري درماني

11

1بـه ازاي هـردستگاه1

بهداشـتي پايگـاه دستگاه

 درماني 

ترازو يبهداشتپايگاه 12

ــتگاه1 ــردس ــه ازاي ه ب

 بهداشتي درماني پايگاه

قد سنج يبهداشتپايگاه 13

ــتگاه1 ــردس ــه ازاي ه ب

 مركز بهداشتي درماني

افتالموسكوپ ــتي ــز بهداش مراك

 شهري درماني

14

ــتگاه1 ــردس ــه ازاي ه ب

 شتي درماني مركز بهدا

ترازو مراكز بهداشتي

شهري درماني  

15

ــتگاه1 ــردس ــه ازاي ه ب

 مركز بهداشتي درماني

قد سنج مراكز بهداشتي

شهري درماني  

16



و ارزشيابي برنامه  پايش

شاخص هاي ارزشيابي-1

(1شاخص شماره )بر اساس گزارش غربالگري:

و باالتر30درصد جمعيت ، برنامه تحت پوششسال و كنترل بيماري فشارخون باال به تفكيك سن پيشگيري

و منطقه جغرافيايي  ) روستا،شهر،شهرستان،دانشگاه،كشور(جنس

:تعريف شاخص

و منطقه جغرافيايي30تعداد جمعيت و باالتر تحت پوشش برنامه فشارخون باال به تفكيك جنس 100×سال

م30تعدادكل جمعيت و و باالتر به تفكيك جنس  نطقه جغرافياييسال

:شيوه محاسبه

 تعيين ميزان با استفاده از برنامه نرم افزاري

:ابزار جمع آوري تعريف شده

 فرم گزارش دهي پايان غربالگري

:حجم نمونه

و باالتر30افراد  سال

ها شيوه جمع آوري :داده

فر ثبت جاري داده در زمان غربالگري و پس از استخراج ثبت در م گزارش دهي غربالگريدر فرم غربالگري

:محل جمع آوري داده ها

و يا اولين محل توليد داده و تيم سيار .هستند مركز بهداشتي درماني شهري/پايگاه بهداشتيخانه هاي بهداشت

:توالي جمع آوري داده ها

 سال يك بار در پايان غربالگري3

:سطحي كه شاخص مورد استفاده قرار مي گيرد



هامركز بهداشت شهرست  ان،مركز بهداشت استان،مركز مديريت بيماري

:معيار

%100پوشش-

(2شاخص شماره )بر اساس گزارش غربالگري:

و كنترل بيماري فشارخون باالي30درصد جمعيت و باالتر تحت پوشش برنامه پيشگيري در( غربالگري شدهسال

و منطقه جغرافيايي) ماه غربالگري6طول و جنس  به تفكيك سن

:تعريف شاخص

و منطقه جغرافيايي30تعداد جمعيت و باالترغربالگري شده به تفكيك سن، جنس 100×سال

و منطقه جغرافيايي30تعدادكل جمعيت ، جنس و باالتر درابتداي غربالگري به تفكيك سن  سال

:شيوه محاسبه

 تعيين ميزان با استفاده از برنامه نرم افزاري

:ابزار جمع آوري تعريف شده

 فرم گزارش دهي پايان غربالگري

:حجم نمونه

و باالتر30افراد  سال

ها شيوه جمع آوري :داده

و پس از استخراج ثبت در فرم گزارش دهي غربالگري ثبت جاري داده در زمان غربالگري  در فرم غربالگري

:محل جمع آوري داده ها

و يا اولين محل توليد داده و تيم سيار .هستند مركز بهداشتي درماني شهري/پايگاه بهداشتيخانه هاي بهداشت

:توالي جمع آوري داده ها

 سال يك بار در پايان غربالگري3

:سطحي كه شاخص مورد استفاده قرار مي گيرد



 مركز بهداشت شهرستان،مركز بهداشت استان،مركز مديريت بيماري ها

:معيار

%100پوشش-

(3شاخص شماره )جاريبر اساس گزارشات:

به30در افراد فشارخون باال ميزان بروز و كنترل بيماري فشارخون باال و باالترتحت پوشش برنامه پيشگيري سال

و منطقه جغرافيايي ، جنس  تفكيك سن

:تعريف شاخص

و موقعيت را فشا90ميليمتر جيوه وبيشترو يا دياستول 140فشارخون سيستول و بيشتر در چند نوبت رخون ميليمتر جيوه

.باال گويند

و30تعداد موارد شناخته شده جديد فشارخون باال در افراد ، جنس و باالتر در طول يك سال به تفكيك سن سال
 1000×منطقه جغرافيايي
و منطقه جغرافيايي30تعداد كل افراد ، جنس و باالتر همان سال به تفكيك سن تعداد افراد مبتالي قبال شناخته-سال

 شده

م :حاسبهشيوه

 تعيين ميزان با استفاده از برنامه نرم افزاري

:ابزار جمع آوري تعريف شده

)در صورت پيش بيني فرم گزارش دهي بيماري در برنامه پزشك خانواده(بيماريفرم گزارش دهي-

 زيج سالمت-

:حجم نمونه

و باالتر30افراد  سال

ها شيوه جمع آوري :داده

و پس از استخراج ثبت در فرم گزارش دهي بيماريمراقثبت جاري داده در زمان  بت



:محل جمع آوري داده ها

و يا مركز بهداشتي درماني شهرياولين محل توليد داده و تيم سيار .هستند خانه هاي بهداشت

:توالي جمع آوري داده ها

 يك باريسال

:سطحي كه شاخص مورد استفاده قرار مي گيرد

هامركز بهداشت شهرستان،مركز  بهداشت استان،مركز مديريت بيماري

:معيار

 كاهش ميزان بروز فشارخون باال-

(4شاخص شماره )بر اساس گزارش غربالگري:

و كنترل بيماري فشارخون باالدر30در افراد شيوع فشارخون باال ميزان و باالتر تحت پوشش برنامه پيشگيري سال

من6طول  و  طقه جغرافياييماه غربالگري به تفكيك سن ،جنس

: تعريف شاخص

و قبلي(تعداد موارد موجود بيماري فشارخون باال و30در افراد) شناخته شده جديد ، جنس و باالتر به تفكيك سن سال

 1000×منطقه جغرافيايي 

و باالتر30تعدادكل جمعيت و منطقه جغرافيايي) ماه6غربالگري شده در طول(سال ، جنس  به تفكيك سن

:ه محاسبهشيو

 تعيين ميزان با استفاده از برنامه نرم افزاري

:ابزار جمع آوري تعريف شده

 فرم گزارش دهي پايان غربالگري

:حجم نمونه

و باالتر30افراد  سال



ها شيوه جمع آوري :داده

و پس از استخراج ثبت در فرم گزارش دهي غربالگ ثبت جاري داده در زمان غربالگري ريدر فرم غربالگري

:محل جمع آوري داده ها

و يا اولين محل توليد داده و تيم سيار .هستند مركز بهداشتي درماني شهري/پايگاه بهداشتيخانه هاي بهداشت

:توالي جمع آوري داده ها

 سال يك بار در پايان غربالگري3

:سطحي كه شاخص مورد استفاده قرار مي گيرد

هامركز بهداشت شهرستان،مركز بهداشت اس  تان،مركز مديريت بيماري

:معيار

 كاهش ميزان شيوع فشارخون باال-

(5شاخص شماره )بر اساس گزارش غربالگري:

و كنترل بيماري6درصد بيمار شناخته شده جديد در طول ماه غربالگري در برنامه پيشگيري

و جنسو منطقه جغرافيايي   فشارخون باال به تفكيك سن

:تعريف شاخص

ب و منطقه جغرافيايي6يمار شناخته شده جديد در طول تعداد ، جنس 100×ماه غربالگري به تفكيك سن

، قبلي(تعدادكل بيمار شناخته شده و منطقه جغرافيايي)جديد  در طول غربالگري به تفكيك سن ،جنس

:شيوه محاسبه

 تعيين ميزان با استفاده از برنامه نرم افزاري

:ابزار جمع آوري تعريف شده

 فرم گزارش دهي پايان غربالگري

:حجم نمونه

و باالتر30افراد  سال



ها شيوه جمع آوري :داده

و پس از استخراج ثبت در فرم گزارش دهي غربالگري ثبت جاري داده در زمان غربالگري  در فرم غربالگري

:محل جمع آوري داده ها

و يا اولين محل توليد داده و تيم سيار .هستند مركز بهداشتي درماني شهري/يگاه بهداشتيپاخانه هاي بهداشت

:توالي جمع آوري داده ها

 سال يك بار در پايان غربالگري3

:سطحي كه شاخص مورد استفاده قرار مي گيرد

 مركز بهداشت شهرستان،مركز بهداشت استان،مركز مديريت بيماري ها

-: معيار

(6شاخص شماره )بر اساس گزارش غربالگري:

ماه6در بيماران مبتال به فشارخون باالي شناخته شده قبلي در طول فشارخون باالي كنترل شدهدرصد

و منطقه جغرافيايي  و جنس و كنترل بيماري فشارخون باال به تفكيك سن  غربالگري در برنامه پيشگيري

:تعريف شاخص

و فشارخون دياستول كمتر از ميلي متر جيو 140فشارخون كنترل شده يعني فشارخون سيستول كمتر از ميلي متر90ه

 جيوه 

ماه غربالگري داراي فشارخون كنترل شده به تفكيك6تعداد بيمار مبتال به فشارخون باالي شناخته شده قبلي در طول

و منطقه جغرافيايي ، جنس  100×سن

و منطقـه تعدادكل بيمار مبتال به فشارخون باالي شناخته شـده قبلـي در طـول غربـالگري بـ ه تفكيـك سـن ،جـنس

 جغرافيايي



:شيوه محاسبه

 تعيين ميزان با استفاده از برنامه نرم افزاري

:ابزار جمع آوري تعريف شده

 فرم گزارش دهي پايان غربالگري-

در صورت پيش بيني فرم گزارش دهي بيماري در برنامه پزشك(بيماريفرم گزارش دهي در خارج از برنامه غربالگري-

)خانواده

:حجم نمونه

و باالتر30افراد  سال

ها شيوه جمع آوري :داده

و پس از استخراج ثبت در فرم گزارش دهي غربالگري ثبت جاري داده در زمان غربالگري-  در فرم غربالگري

يراثبت جاري در زمان مراقبت بيماران فشارخوني در فرم مراقبت بيماران مبتال به بيمدر خارج از برنامه غربالگري-

در(و پس از استخراج ثبت در فرم گزارش دهي بيماريفشارخون باال در صورت پيش بيني فرم گزارش دهي بيماري

)برنامه پزشك خانواده

:محل جمع آوري داده ها

و يا اولين محل توليد داده و تيم سيار .هستند مركز بهداشتي درماني شهري/پايگاه بهداشتيخانه هاي بهداشت

هاتوالي جمع :آوري داده

 سال يك بار در پايان غربالگري3-

 سالي يك بار-

:سطحي كه شاخص مورد استفاده قرار مي گيرد

 مركز بهداشت شهرستان،مركز بهداشت استان،مركز مديريت بيماري ها

:معيار

 افزايش فشارخون باالي كنترل شده-



(7شاخص شماره )بر اساس گزارشات جاري:

و كنترل بيماري فشارخون باالبه بروز عوارضميزان بيماري فشارخون باال در بيماران تحت پوشش برنامه پيشگيري

و منطقه جغرافيايي ، جنس  تفكيك سن

:تعريف شاخص

و قلبي عروقي است ، مغزي ، كليوي . منظور از عوارض،عوارض چشمي

و منطقه تعداد موارد جديد عوارض ناشي از فشارخون باالبه تفكيك در طول يك سال ، جنس بر حسب سن

 1000×جغرافيايي

و منطقه جغرافيايي ، جنس  تعداد كل افراد مبتال به فشارخون باالدر طول يك سال به تفكيك سن

:شيوه محاسبه

 تعيين ميزان با استفاده از برنامه نرم افزاري

:ابزار جمع آوري تعريف شده

درثبت عواردر صورت پيش بيني(بيماريفرم گزارش دهي- )فرم گزارش دهي بيماري در برنامه پزشك خانوادهض

 پرسشنامه بررسي-

:حجم نمونه

و باالتر30افراد  سال

ها شيوه جمع آوري :داده

و پس از استخراج ثبت در فرم گزارش دهي بيماريثبت جاري داده در زمان-  مراقبت

 بررسي-

:محل جمع آوري داده ها

و يا مركز بهداشتي درماني شهريخانه هاي اولين محل توليد داده و تيم سيار .هستند بهداشت

شد- .در بررسي از محل هاي متفاوت استفاده خواهد

:توالي جمع آوري داده ها

 يك باريسال



:سطحي كه شاخص مورد استفاده قرار مي گيرد

 مركز بهداشت شهرستان،مركز بهداشت استان،مركز مديريت بيماري ها

:معيار

 نارسايي قلبي ناشي از فشارخون باال كاهش بروز-

 كاهش بروزنارسايي كليوي ناشي از فشارخون باال-

 كاهش بروز اختالالت بينايي ناشي از فشارخون باال-

 كاهش بروز اختالالت مغزي ناشي از فشارخون باال-

(8شاخص شماره )بر اساس گزارشات جاري:

بي شيوع عوارضميزان و كنترل بيماري فشارخون بيماري فشارخون باال در ماران تحت پوشش برنامه پيشگيري

و منطقه جغرافيايي ، جنس  باالبه تفكيك سن

:تعريف شاخص

و قلبي عروقي است ، مغزي . منظور از عوارض ،عوارض چشمي،كليوي

و منطقه جغرافيايي ، جنس  1000×تعداد موارد موجودعوارض ناشي از فشارخون باال به تفكيك بر حسب سن

و منطقه جغرافيايي ، جنس  تعداد كل افراد مبتال به فشارخون باالبه تفكيك سن

:شيوه محاسبه

 تعيين ميزان با استفاده از برنامه نرم افزاري

:ابزار جمع آوري تعريف شده

)در صورت پيش بيني ثبت عوارض در فرم گزارش دهي بيماري در برنامه پزشك خانواده(فرم گزارش دهي بيماري

 بررسي سشنامهپر-

:حجم نمونه

و باالتر30افراد  سال



ها شيوه جمع آوري :داده

و پس از استخراج ثبت در فرم گزارش دهي بيماريثبت جاري داده در زمان-  مراقبت

 بررسي-

:محل جمع آوري داده ها

و يا مركز بهداشتي درماني شهرياولين محل توليد داده و تيم سيار .ندهست خانه هاي بهداشت

:توالي جمع آوري داده ها

 يك باريسال

:سطحي كه شاخص مورد استفاده قرار مي گيرد

 مركز بهداشت شهرستان،مركز بهداشت استان،مركز مديريت بيماري ها

شد- .در بررسي از محل هاي متفاوت استفاده خواهد

:معيار

و سكته قلبي ناشي از فشارخون باال-  كاهش شيوع نارسايي

و دياليز ناشي از فشارخون باالكاهش شيو- ع نارسايي كليوي

و كوري ناشي از فشارخون باال-  كاهش شيوع اختالالت بينايي

و سكته مغزي ناشي از فشارخون باال-  كاهش شيوع اختالالت

(9شاخص شماره يا براساس: )SURVEY ثبت جاري

پ مرگميزان و كنترل بيماري فشارخون ناشي از عوارض حاد فشارخون باالدر بيماران تحت وشش برنامه پيشگيري

و منطقه جغرافيايي ، جنس  باالبه تفكيك سن

:تعريف شاخص

و كليوي است و مغزي ونارسايي قلبي .عوارض حاد فشارخون باال شامل سكته قلبي



و منطقه ، جنس تعداد موارد مرگ ناشي از عوارض حاد فشارخون باالبه تفكيك در يك سال بر حسب سن

 1000×جغرافيايي

و منطقه جغرافيايي ، جنس  تعداد كل بيماران مبتال به فشارخون باال در همان سال به تفكيك سن

:شيوه محاسبه

 تعيين ميزان با استفاده از برنامه نرم افزاري

:ابزار جمع آوري تعريف شده

عل( فرم گزارش دهي موارد مرگ- ت دقيق مرگ در برنامه در صورت پيش بيني فرم گزارش دهي مرگ بر حسب

)پزشك خانواده

 پرسشنامه بررسي-

:حجم نمونه

و باالتر30افراد  سال

ها شيوه جمع آوري :داده

و پس از استخراج ثبت در فرم گزارش دهي موارد مرگثبت-  جاري داده در زمان مراقبت

 بررسي-

:محل جمع آوري داده ها

و اولين محل توليد داده- و يا مركز بهداشتي درماني شهريخانه هاي بهداشت .هستند تيم سيار

شد- .در بررسي از محل هاي متفاوت استفاده خواهد

:توالي جمع آوري داده ها

 يك باريسال

:سطحي كه شاخص مورد استفاده قرار مي گيرد

 مركز بهداشت شهرستان،مركز بهداشت استان،مركز مديريت بيماري ها

: معيار

ي از عوارض حاد فشارخون باال كاهش ميزان مرگ ناش-



(10شاخص شماره )بر اساس گزارشات جاري:

در بيمارستان ناشي از عوارض فشارخون باال در بيماران تحت پوشش برنامه موارد بستريدرصد

، جنسو منطقه جغرافيايي و كنترل بيماري فشارخون باالبه تفكيك سن  پيشگيري

:تعريف شاخص

و منطقه تعداد موارد بستري در ، جنس و عوارض آن در يك سال به تفكيك سن بيمارستان ناشي از فشارخون باال

 100×جغرافيايي

و منطقه جغرافيايي ، جنس  تعدا كل بيماران مبتال به فشارخون باال در همان سال به تفكيك سن

:شيوه محاسبه

 تعيين ميزان با استفاده از برنامه نرم افزاري

:يف شدهابزار جمع آوري تعر

دفرم گزارش دهي ثبت موارد بستري در در صورت پيش بيني(فرم گزارش دهي بيماري- ر برنامه پزشك بيماري

)خانواده

 پرسشنامه بررسي-

:حجم نمونه

و باالتر30افراد  سال

ها شيوه جمع آوري :داده

و پس از استخراج ثبت در فرم گزارش دهي بيماثبت جاري داده در زمان- ريمراقبت

 بررسي-

:محل جمع آوري داده ها

و يا مركز بهداشتي درماني شهرياولين محل توليد داده- و تيم سيار .هستند خانه هاي بهداشت

شد-- .در بررسي از محل هاي متفاوت استفاده خواهد

:توالي جمع آوري داده ها



 يك باريسال

:سطحي كه شاخص مورد استفاده قرار مي گيرد

ش هامركز بهداشت  هرستان،مركز بهداشت استان،مركز مديريت بيماري

:معيار

آن به علتكاهش درصد بستري در بيمارستان- و عوارض  فشارخون باال

(11شاخص شماره )جاريبر اساس گزارش:

و باالتر30در افراد شيوع چاقيميزان و كنترل بيماريمبتال به فشارخون باالي سال  تحت پوشش برنامه پيشگيري

و منطقه جغرافيايي و جنس  فشارخون باال به تفكيك سن

:تعريف شاخص

نمايه توده بدني طبق فرمول وزن بر حسب كيلوگرم. است) =<30BMI(و بيشتر30منظورازچاقي نمايه توده بدني

. بر حسب مترمحاسبه مي شود2تقسيم بر قد به توان 

و باالتر30تعداد موارد موجودچاقي در افراد و منطقه جغرافياييمبتال به فشارخون باال سال ، جنس 100×بر حسب سن

و باالتر30تعدادكل جمعيت و منطقه جغرافياييبهمبتال به فشارخون باال سال ، جنس  تفكيك سن

:شيوه محاسبه

 تعيين ميزان با استفاده از برنامه نرم افزاري

:ابزار جمع آوري تعريف شده

ص(فرم گزارش دهي بيماري- دفرم گزارش دهي ثبت عوامل خطر در ورت پيش بيني در ر برنامه پزشك بيماري

)خانواده

 زيج حياتي-

 پرسشنامه بررسي-

:حجم نمونه

و باالتر30افراد  سال



ها شيوه جمع آوري :داده

و پس از استخراج ثبت در فرم گزارش دهي بيماريثبت جاري داده در زمان-  مراقبت

 بررسي-

د هامحل جمع آوري :اده

و يا مركز بهداشتي درماني شهرياولين محل توليد داده- و تيم سيار .هستند خانه هاي بهداشت

شد- .در بررسي از محل هاي متفاوت استفاده خواهد

:توالي جمع آوري داده ها

 يك باريسال

:سطحي كه شاخص مورد استفاده قرار مي گيرد

هامركز بهداشت شهرستان،مركز بهداشت استان،م  ركز مديريت بيماري

:معيار

 كاهش شيوع چاقي-

(20شاخص شماره )جاريبر اساس گزارش:

و باالتر30ميزان شيوع مصرف دخانيات در افراد و كنترل مبتال به فشارخون باالي سال تحت پوشش برنامه پيشگيري

و منطقه جغرافيايي و جنس  بيماري فشارخون باال به تفكيك سن

:تعريف شاخص

و قليان است ، چپق . منظورازدخانيات ،سيگار ،پيپ

و باالتر30تعداد موجودافراد و منطقه مبتال به فشارخون باالسال ، جنس كه دخانيات مصرف مي كنند بر حسب سن

 100×جغرافيايي



و باالتر30تعدادكل جمعيت و منطقه جغرافيايي مبتال به فشارخون باال سال ، جنس  به تفكيك سن

:ه محاسبهشيو

 تعيين ميزان با استفاده از برنامه نرم افزاري

:ابزار جمع آوري تعريف شده

دفرم گزارش دهي ثبت عوامل خطر در در صورت پيش بيني(فرم گزارش دهي بيماري- ر برنامه پزشك بيماري

)خانواده

 يج حياتيز-

 پرسشنامه بررسي-

:حجم نمونه

و باالتر30افراد  سال

ها شيوه جمع آوري :داده

و پس از استخراج ثبت در فرم گزارش دهي بيماريثبت جاري داده در زمان-  مراقبت

 بررسي-

:محل جمع آوري داده ها

و يا مركز بهداشتي درماني شهرياولين محل توليد داده- و تيم سيار .هستند خانه هاي بهداشت

شد- .در بررسي از محل هاي متفاوت استفاده خواهد

هاتوالي جمع :آوري داده

 يك باريسال

:سطحي كه شاخص مورد استفاده قرار مي گيرد

 مركز بهداشت شهرستان،مركز بهداشت استان،مركز مديريت بيماري ها

:معيار

 كاهش شيوع مصرف دخانيات-



شاخص هاي پايش-2

(1شاخص شماره )بر اساس گزارش غربالگري:

ب30درصد جمعيت و باالتر تحت پوشش و كنترل بيماري فشارخون باالي ساله در غربالگري شدهرنامه پيشگيري

و منطقه جغرافيايي، غربالگري ماه6به تفكيك هر ماه از طول دوره طول و جنس  سن

:تعريف شاخص

و باالتر غربالگري شده30تعداد جمعيت و منطقه، غربالگري ماه6به تفكيك هر ماه از طول دوره سال سن ،جنس

 100×ياييجغراف

به30تعدادكل جمعيت و كنترل بيماري فشارخون باال در ابتداي غربالگري و باالتر تحت پوشش برنامه پيشگيري ساله

و منطقه جغرافيايي  تفكيك سن ،جنس

:شيوه محاسبه

 فرمول دستي تعيين ميزان با استفاده از

:ابزار جمع آوري تعريف شده

 فرم غربالگري

:حجم نمونه

و باالتر30افراد  سال

ها شيوه جمع آوري :داده

 در فرم غربالگري ثبت جاري داده در زمان غربالگري

:محل جمع آوري داده ها

و يا اولين محل توليد داده و تيم سيار .هستند مركز بهداشتي درماني شهري/پايگاه بهداشتيخانه هاي بهداشت

:توالي جمع آوري داده ها

در3  غربالگريهما6طول سال يك بار

:سطحي كه شاخص مورد استفاده قرار مي گيرد



 مركز بهداشت شهرستان،مركز بهداشت استان،مركز مديريت بيماري ها

:معيار

 ماه6در طول%100پوشش-

:معيار

 پوشش برحسب برنامه تعيين شده در مقاطع زما ني مختلف-

(2شاخص شماره )بر اساس گزارش غربالگري:

ي30درصد جمعيت و كنترل بيماري فشارخون باال و باالتر تحت پوشش برنامه پيشگيري به ساله ارجاع شده

و منطقه جغرافيايي، غربالگري ماه6به تفكيك هر ماه از طول دوره پزشك مركز بهداشتي درماني ، جنس  سن

:تعريف شاخص

و باالتر ارجاع شده به پزشك مركز بهداشتي30تعداد جمعيت تسال  غربالگري ماه6فكيك هر ماه از طول دوره به

و منطقه جغرافيايي.سن،  100×جنس

و منطقه جغرافيايي30تعدادكل جمعيت و باالتر غربالگري شده به تفكيك سن ،جنس  سال

:شيوه محاسبه

 فرمول دستي تعيين ميزان با استفاده از

:ابزار جمع آوري تعريف شده

 فرم غربالگري

:حجم نمونه

و باالتر30افراد  سال

ها شيوه جمع آوري :داده

 در فرم غربالگري ثبت جاري داده در زمان غربالگري

:محل جمع آوري داده ها



و يا اولين محل توليد داده و تيم سيار .هستند مركز بهداشتي درماني شهري/پايگاه بهداشتيخانه هاي بهداشت

:توالي جمع آوري داده ها

 غربالگرياهم6طول يك بار در ماهي

:سطحي كه شاخص مورد استفاده قرار مي گيرد

 مركز بهداشت شهرستان،مركز بهداشت استان،مركز مديريت بيماري ها

:معيار

 ماه6در طول%100 ارجاع موارد واجد شرايط-

:معيار

 پوشش برحسب برنامه تعيين شده در مقاطع زما ني مختلف-

(3شاخص شماره )الگريبر اساس گزارش غرب:

ي30درصد جمعيت و كنترل بيماري فشارخون باال و باالتر تحت پوشش برنامه پيشگيري ويزيت شده ساله

و منطقه، غربالگري ماه6به تفكيك هر ماه از طول دوره توسط پزشك مركز بهداشتي در ماني و جنس سن

 جغرافيايي 

:تعريف شاخص

و باالترويزيت شده توس30تعداد جمعيت ،، غربالگري ماه6به تفكيك هر ماه از طول دورهط پزشك مركزسال سن

و منطقه جغرافيايي  100×جنس

و منطقـه30تعدادكل جمعيت و باالتر ارجاع شده به پزشك مركز در طول غربـالگري بـه تفكيـك سـن ،جـنس ساله

 جغرافيايي

:شيوه محاسبه

 فرمول دستي تعيين ميزان با استفاده از

:ري تعريف شدهابزار جمع آو

 فرم غربالگري



:حجم نمونه

و باالتر30افراد  سال

ها شيوه جمع آوري :داده

 در فرم غربالگري ثبت جاري داده در زمان غربالگري

:محل جمع آوري داده ها

و يا اولين محل توليد داده و تيم سيار .هستند مركز بهداشتي درماني شهري/پايگاه بهداشتيخانه هاي بهداشت

هاتو :الي جمع آوري داده

 غربالگري ماه6طول يك بار در ماهي

:سطحي كه شاخص مورد استفاده قرار مي گيرد

 مركز بهداشت شهرستان،مركز بهداشت استان،مركز مديريت بيماري ها

:معيار

 ماه6در طول%100ويزيت موارد ارجاع شده-

:معيار

ن- ي مختلفپوشش برحسب برنامه تعيين شده در مقاطع زما

(4شاخص شماره )بر اساس گزارشات جاري:

و كنترل ارجاع شده به پزشك متخصصدرصد بيماران مبتال به فشارخون باالي تحت پوشش برنامه پيشگيري

و منطقه جغرافيايي  و جنس  بيماري فشارخون باال به تفكيك سن

:تعريف شاخص

و منطقه يك پزشك متخصص در تعداد بيمار مبتال به فشارخون باالي ارجاع شده به ، جنس فصل به تفكيك سن

 100×جغرافيايي

و منطقه جغرافيايي  تعدادكل بيمار مبتال به فشارخون باالي مراقبت شده در همان فصل به تفكيك سن ،جنس



:شيوه محاسبه

 برنامه نرم افزاري تعيين ميزان با استفاده از

:ابزار جمع آوري تعريف شده

)در صورت پيش بيني ثبت موارد ارجاعي در فرم در برنامه پزشك خانواده(بيماران گزارش دهيفرم

:حجم نمونه

و باالتر30افراد  سال

ها شيوه جمع آوري :داده

و استخراج از ثبت جاري داده در زمان مراقبت بيماران مبتال به فشارخون باال ودفترچه مراقبت بيماران فرم مراقبت

ب و ديابتمبتال به فشارخون  اال

:محل جمع آوري داده ها

و يا اولين محل توليد داده و تيم سيار .هستند مركز بهداشتي درماني شهري/پايگاه بهداشتيخانه هاي بهداشت

:توالي جمع آوري داده ها

)فصلي(يك بار ماه3

:سطحي كه شاخص مورد استفاده قرار مي گيرد

هامركز بهداشت شهرستان،مركز بهداشت استان،  مركز مديريت بيماري

: معيار

)در صورت كنترل مناسب فشارخون باال(كاهش موارد ارجاع به پزشك متخصص-

(5شاخص شماره )بر اساس گزارشات جاري:

و كنتـرل بيمـاري فشارخون كنترل شدهدرصد بيماران مبتال به فشارخون باالبا تحت پوشـش برنامـه پيشـگيري

و و منطقه جغرافيايي فشارخون باال به تفكيك سن  جنس

:تعريف شاخص



، فشارخون سيستول كمتر از از 140منظور از فشارخون كنترل شده و فشارخون دياستول كمتر 90ميلي متر جيوه

.ميلي متر جيوه است

و منطقـهXتعداد بيمار مبتال به فشارخون باالي داراي فشارخون كنترل شـده در فصـل ، جـنس بـه تفكيـك سـن

 100×افياييجغر

و منطقه جغرافيايي  تعدادكل بيمار مراقبت شده در همان فصل به تفكيك سن ،جنس

:شيوه محاسبه

 برنامه نرم افزاري تعيين ميزان با استفاده از

:ابزار جمع آوري تعريف شده

)در صورت پيش بيني ثبت موارد كنترل شده در فرم در برنامه پزشك خانواده(گزارش دهي بيمارانفرم

:حجم نمونه

و باالتر30افراد  سال

ها شيوه جمع آوري :داده

و استخراج از ثبت جاري داده در زمان  مراقبت بيماران مبتال به فشارخون باال فرم مراقبت

:محل جمع آوري داده ها

و يا اولين محل توليد داده و تيم سيار شه/پايگاه بهداشتيخانه هاي بهداشت .هستندريمركز بهداشتي درماني

:توالي جمع آوري داده ها

)فصلي(يك بار ماه3

:سطحي كه شاخص مورد استفاده قرار مي گيرد

 مركز بهداشت شهرستان،مركز بهداشت استان،مركز مديريت بيماري ها

:معيار

 افزايش فشارخون كنترل شده-



(6شاخص شماره )بر اساس گزارشات جاري:

باالو كنترل بيماري فشارخون تحت پوشش برنامه پيشگيري مراقبت شدهباالي درصد بيماران مبتال به فشارخون

و منطقه جغرافيايي  و جنس  به تفكيك سن

:تعريف شاخص

. منظور از بيمار مراقبت شده اين است كه بيماران بايستي هر ماه تحت مراقبت بهورزان قرار گيرند

و منطقه جغرافياييXه در فصل تعداد بيمار مبتال به فشارخون باالي مرا قبت شد ، جنس  100×به تفكيك سن

و منطقه جغرافيايي  تعدادكل بيمار شناخته شده تا همان فصل به تفكيك سن ،جنس

:شيوه محاسبه

 برنامه نرم افزاري تعيين ميزان با استفاده از

:ابزار جمع آوري تعريف شده

)د مراقبت شده در فرم در برنامه پزشك خانوادهدر صورت پيش بيني ثبت موار(گزارش دهي بيمارانفرم

:حجم نمونه

و باالتر30افراد  سال

ها شيوه جمع آوري :داده

و استخراج از ثبت جاري داده در زمان و دفترچه مراقبت بيماران فرم مراقبت مراقبت بيماران مبتال به فشارخون باال

و ديابت  مبتال به فشارخون باال

:ها محل جمع آوري داده

و يا اولين محل توليد داده و تيم سيار .هستند مركز بهداشتي درماني شهري/پايگاه بهداشتيخانه هاي بهداشت

:توالي جمع آوري داده ها

)فصلي(يك بار ماه3

:سطحي كه شاخص مورد استفاده قرار مي گيرد

 مركز بهداشت شهرستان،مركز بهداشت استان،مركز مديريت بيماري ها



: معيار

 افزايش موارد مراقبت شده-

(7شاخص شماره )بر اساس گزارشات جاري:

و كنترل مصرف كننده دخانيات بيماران مبتال به فشارخون بااليدرصد تحت پوشش برنامه پيشگيري

و منطقه جغرافيايي  و جنس  بيماري فشارخون باال به تفكيك سن

:تعريف شاخص

ق ، ، چپق و پيپ استمنظور از دخانيات سيگار .ليان

و منطقـهXتعداد بيمار مبتال به فشـارخون بـاالي مصـرف كننـده دخانيـات در فصـل ، جـنس بـه تفكيـك سـن

 100×جغرافيايي

و منطقه جغرافيايي  تعدادكل بيمار مراقبت شده در همان فصل به تفكيك سن ،جنس

:شيوه محاسبه

 برنامه نرم افزاري تعيين ميزان با استفاده از

:ار جمع آوري تعريف شدهابز

)در صورت پيش بيني ثبت موارد مصرف كننده دخانيات در فرم در برنامه پزشك خانواده(گزارش دهي بيمارانفرم

:حجم نمونه

و باالتر30افراد  سال

ها شيوه جمع آوري :داده

و استخراج از ثبت جاري داده در زمان ن باال ودفترچه مراقبت بيماران مراقبت بيماران مبتال به فشارخوفرم مراقبت

و ديابت  مبتال به فشارخون باال

:محل جمع آوري داده ها

و يا اولين محل توليد داده و تيم سيار .هستند مركز بهداشتي درماني شهري/پايگاه بهداشتيخانه هاي بهداشت

:توالي جمع آوري داده ها



)فصلي(يك بار ماه3

:مي گيرد سطحي كه شاخص مورد استفاده قرار

 مركز بهداشت شهرستان،مركز بهداشت استان،مركز مديريت بيماري ها

 كاهش مصرف دخانيات: معيار

(8شاخص شماره )بر اساس گزارشات جاري:

و كنترل بيماري فشارخون باال تحت پوشش برنامه پيشگير چاق بيماران مبتال به فشارخون بااليدرصد بهي

و منطقه جغر و جنس  افيايي تفكيك سن

:تعريف شاخص

.استو بيشتر30نمايه توده بدني منظور از چاق

و منطقه جغرافياييXتعداد بيمار مبتال به فشارخون باالي چاق در فصل ، جنس  100×به تفكيك سن

و منطقه جغرافيايي  تعدادكل بيمار شناخته شده تا همان فصل به تفكيك سن ،جنس

:شيوه محاسبه

از تعيين ميزان  برنامه نرم افزاري با استفاده

:ابزار جمع آوري تعريف شده

)در صورت پيش بيني ثبت موارد چاق در فرم در برنامه پزشك خانواده(گزارش دهي بيمارانفرم

:حجم نمونه

و باالتر30افراد  سال

ها شيوه جمع آوري :داده

و استخراج از ثبت جاري داده در زمان بفرم مراقبت يماران مبتال به فشارخون باال ودفترچه مراقبت بيماران مراقبت

و ديابت  مبتال به فشارخون باال

:محل جمع آوري داده ها



و يا اولين محل توليد داده و تيم سيار .هستند مركز بهداشتي درماني شهري/پايگاه بهداشتيخانه هاي بهداشت

:توالي جمع آوري داده ها

)فصلي(يك بار ماه3

:شاخص مورد استفاده قرار مي گيردسطحي كه

 مركز بهداشت شهرستان،مركز بهداشت استان،مركز مديريت بيماري ها

 كاهش چاقي: معيار

(8شاخص شماره )بر اساس گزارشات جاري:

و كنترل بيماري دليل عدم مراقبت بيماراندرصد مبتال به فشارخون باالي تحت پوشش برنامه پيشگيري

ت و منطقه جغرافيايي فشارخون باال به و جنس و بر حسب سن  فكيك

:تعريف شاخص

و ساير داليل تقسيم بندي شده است ، مهاجرت .دليل عدم مراقبت بر حسب فوت، عدم تمايل

و منطقـه و برحسب سـن، جـنس تعداد عدم مراجعه بيماران مبتال به فشارخون باال به تفكيك دليل در طول يك سال

 100×جغرافيايي

و منطقه جغرافياييتعداد  كل بيمار شناخته شده تا همان سال به تفكيك سن ،جنس

:شيوه محاسبه

 برنامه نرم افزاري تعيين ميزان با استفاده از

:ابزار جمع آوري تعريف شده

و دليل عدم مراقبت در فرم در برنامه پزشك خانواده(گزارش دهي بيمارانفرم )در صورت پيش بيني ثبت موارد

:نهحجم نمو

و باالتر30افراد  سال

ها شيوه جمع آوري :داده



و استخراج از ثبت جاري داده در زمان مراقبت بيماران مبتال به فشارخون باال ودفترچه مراقبت بيماران فرم مراقبت

و ديابت  مبتال به فشارخون باال

:محل جمع آوري داده ها

و تيم سياراولين محل توليد داده يا خانه هاي بهداشت .هستند مركز بهداشتي درماني شهري/پايگاه بهداشتيو

:توالي جمع آوري داده ها

)فصلي(يك بار ماه3

:سطحي كه شاخص مورد استفاده قرار مي گيرد

 مركز بهداشت شهرستان،مركز بهداشت استان،مركز مديريت بيماري ها

 كاهش قطع مراجعه: معيار

:نظام محاسبه شاخص

، بررسي: العاتشيوه جمع آوري اط و تكميل فرم هاي آماري  ثبت اطالعات

 از سطح خانه بهداشت به باال: سطح جمع آوري اطالعات

 تعيين ميزان با استفاده از برنامه نرم افزاري: شيوه محاسبه شاخص



و اعتبارات در اختيار ساالنه برنامه ات اعم از رديـف هـاي متمركـز سـتادي يـا اعتبـار(منابع مالي

):جاري

 30318برنامه 129200رديف

و گزارش دهي  نظام ثبت

)به صورت دفترچه(فرم غربالگري بيماري فشارخون باال-

)در پرونده خانوار(فرم مراقبت بيماران مبتال به بيماري فشارخون باال-

)به صورت دفترچه(فرم پيگيري بيماران-

)مه طراحي گرديده استبراي برنا"جديدا(فرم گزارش دهي پايان غربالگري-

و ديابت-  دفترچه مراقبت بيماران مبتال به بيماري فشارخون باال

:اجراي فاز آزمايشي برنامه

:مستندات

و كنترل بيماري فشارخون باال-  برنامه كشوري پيشگيري

 متن آموزشي بهورز-

 متن آموزشي كاردان-

در"بعدا(متن آموزشي پزشك- و مـان فشـارخون بـاال بـراي به شكل كتـاب رزيابي،تشـخيص

)پزشكان چاپ گرديد

و كنترل بيماري ديابت-1371سال:شروع برنامه آزمايشي  بطور مشترك با برنامه كشوري پيشگيري

:شهرهاي منتخب پايلوت

استان(،كاشان)استان زنجان(،طارم عليا)استان آذربايجان شرقي(،مرند)استان يزد(تفتشبكه روستايي شهرستان هاي

و بختياري(وبروجن)استان خراسان رضوي(،نيشابور)اصفهان )استان چهارمحال

و تفت طرح پايلوت فشارخون بطور مشترك با طرح ديابت اجراء گرديد  در شهرهاي نيشابور، كاشان

 1372سال: برنامه انجام ارزشيابي

 1373:بازنگري طرح



 1373:ادغام برنامه در شبكه بهداشتي درماني روستايي كشور

 1380سال:گري مجددبازن

 1381سال:اعالم مجدد برنامه براي ادغام در شبكه بهداشتي درماني روستايي كشور

 1383سال:ارزشيابي برنامه

 تغييرات در اهداف،استراتژي هاو فعاليت ها بر اساس نتايج پايلوت

پ- و كنترل بيماري فشارخون باال از برنامه كشوري و كنترل بيماري جدا سازي برنامه كشوري پيشگيري يشگيري

گران بودن استفاده از نوار قند خون توسط بهورز براي شناسايي(به علت مشكالت اجرايي در طرح ديابت(2نوع ديابت 

و ارجاع به پزشك در جمعيت  )سال به باال15افراد مشكوك

از- به15تغيير گروه سني هدف ي فشارخون باال در گروه سني به علت پايين بودن ميزان شيوع بيمار( سال30سال

و هماهنگي با برنامه ديابت نوع30تا 15 )2سال

هر( تغيير فاصله غربالگري از يك سال به سه سال يكبار- به علت اضافه شدن حجم زيادي از كار بر دوش بهورزان در

و عدم تغيير قابل توجه در بروز فشارخون باال در هر سال )سال

و تصميم از سه بار اندازه گيري فشارخون به دو بار اندازه گيريتغيير شيوه غربالگري- و محاسبه ميانگين فشارخون

و"پس از ارجاع مجددابه فشارخون باال افراد مشكوك چون(گيري براي ارجاع به پزشك توسط پزشك مورد معاينه

ف اندازه گيري فشارخون قرار مي گيرند و عالوه بر آن حجم لذا لزومي براي اندازه گيري نوبت سوم كار شارخون نبود

)بودسال به باال نيز زياد30با توجه به حجم باالي جمعيت هورزانب

و مصرف دخانيات(حذف غربالگري عوامل خطر- به(از برنامه) سابقه خانوادگي فشارخون باال در اقوام درجه يك،چاقي

و بهورزان عمالما6 مي بايست علت اينكه افراد شناسايي شده در معرض خطر "ه يكبار مورد مراقبت قرار مي گرفتند

و ساده كارخاصي انجام نمي دادند ضمن اينكه با توجه به شيوع باالي افراد در معرض خطر مراقبت جز آموزش جزيي

و عمال ضمن اينكه با آموزش. اكثر مراقبت ها انجام نمي گرفت"اين افراد حجم كار بهورزان را افزايش مي داد

)گاني مي توان اين افراد را پوشش دادمه

و- از( تغيير پروتكل درمان تغيير متن آموزشي پزشك و كشف نسل جديدي به علت پيشرفت در درمان بيماري

)داروها 


