
و كنترل بيماري فشارخون باال  شاخص هاي ارزشيابي در برنامه پيشگيري

 شاخص هاي ارزشيابي-1

(1شاخص شماره )بر اساس گزارش غربالگري:
و باالتر30درصد جمعيت و منطقه جغرافيايي تحت پوششسال ، جنس و كنترل بيماري فشارخون باال به تفكيك سن برنامه پيشگيري

) ستان،دانشگاه،كشورروستا،شهر،شهر(
:تعريف شاخص

و منطقه جغرافيايي30تعداد جمعيت و باالتر تحت پوشش برنامه فشارخون باال به تفكيك جنس  100×سال
و منطقه جغرافيايي30تعدادكل جمعيت و باالتر به تفكيك جنس  سال

:معيار
%100پوشش-

(2شاخص شماره )بر اساس گزارش غربالگري:
و كنترل بيماري فشارخون باالي30 درصد جمعيت و باالتر تحت پوشش برنامه پيشگيري ) ماه غربالگري6در طول( غربالگري شدهسال

و منطقه جغرافيايي و جنس  به تفكيك سن
:تعريف شاخص

و منطقه جغرافيايي30تعداد جمعيت و باالترغربالگري شده به تفكيك سن، جنس  100×سال
و منطقه جغرافيايي سال30تعدادكل جمعيت ، جنس و باالتر درابتداي غربالگري به تفكيك سن

:معيار
%100پوشش-

(3شاخص شماره )بر اساس گزارشات جاري:
، جنس30در افراد فشارخون باال ميزان بروز و كنترل بيماري فشارخون باال به تفكيك سن و باالترتحت پوشش برنامه پيشگيري سال

يو منطقه جغرافياي

:تعريف شاخص
و موقعيت را فشارخون باال گويند90ميليمتر جيوه وبيشترو يا دياستول 140فشارخون سيستول و بيشتر در چند نوبت .ميليمتر جيوه

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

: معيار
 كاهش ميزان بروز فشارخون باال-



(4شاخص شماره )بر اساس گزارش غربالگري:
و باالتر تحت پوشش برنا30در افراد شيوع فشارخون باال ميزان و كنترل بيماري فشارخون باالدر طول سال ماه غربالگري6مه پيشگيري

و منطقه جغرافيايي  به تفكيك سن ،جنس
: تعريف شاخص

و قبلي(تعداد موارد موجود بيماري فشارخون باال و منطقه جغرافيايي30در افراد) شناخته شده جديد ، جنس و باالتر به تفكيك سن سال
×1000 

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

:معيار
)در ابتداي برنامه افزايش شيوع خواهيم داشت(كاهش ميزان شيوع فشارخون باال-

(5شاخص شماره )بر اساس گزارش غربالگري:
و ماه غربالگري در برنام6در طول بيمار شناخته شده جديددرصد و جنس و كنترل بيماري فشارخون باال به تفكيك سن ه پيشگيري

 منطقه جغرافيايي
:تعريف شاخص

و منطقه جغرافيايي6تعداد بيمار شناخته شده جديد در طول ، جنس  100×ماه غربالگري به تفكيك سن
، قبلي(تعدادكل بيمار شناخته شده و منط)جديد  قه جغرافياييدر طول غربالگري به تفكيك سن ،جنس

-: معيار

(6شاخص شماره )بر اساس گزارش غربالگري:
ماه غربالگري در برنامه پيشگيري6در 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
ش :اخصتعريف

از 140فشارخون كنترل شده يعني فشارخون سيستول كمتر از و فشارخون دياستول كمتر  ميلي متر جيوه90ميلي متر جيوه

و منطقه6تعداد بيمار مبتال به فشارخون باالي شناخته شده قبلي در طول ، جنس ماه غربالگري داراي فشارخون كنترل شده به تفكيك سن
 100×جغرافيايي

و منطقه جغرافياييتعد  ادكل بيمار مبتال به فشارخون باالي شناخته شده قبلي در طول غربالگري به تفكيك سن ،جنس

:معيار
 افزايش فشارخون باالي كنترل شده-

(7شاخص شماره )بر اساس گزارشات جاري:
ك بروز عوارضميزان و و بيماري فشارخون باال در بيماران تحت پوشش برنامه پيشگيري ، جنس نترل بيماري فشارخون باالبه تفكيك سن

 منطقه جغرافيايي
:تعريف شاخص



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

و منطقه جغرافيايي ، جنس  1000×تعداد موارد جديد عوارض ناشي از فشارخون باالبه تفكيك در طول يك سال بر حسب سن
و منطقه جغرافياييتعداد كل افراد مب ، جنس  تال به فشارخون باالدر طول يك سال به تفكيك سن

:معيار
 كاهش بروز نارسايي قلبي ناشي از فشارخون باال-
 كاهش بروزنارسايي كليوي ناشي از فشارخون باال-
 كاهش بروز اختالالت بينايي ناشي از فشارخون باال-
 ون باالكاهش بروز اختالالت مغزي ناشي از فشارخ-

(8شاخص شماره )بر اساس گزارشات جاري:
، جنس شيوع عوارضميزان و كنترل بيماري فشارخون باالبه تفكيك سن بيماري فشارخون باال در بيماران تحت پوشش برنامه پيشگيري

و منطقه جغرافيايي
:تعريف شاخص

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

و منطقه جغرافياييتعد ، جنس  1000×اد موارد موجودعوارض ناشي از فشارخون باال به تفكيك بر حسب سن
و منطقه جغرافيايي ، جنس  تعداد كل افراد مبتال به فشارخون باالبه تفكيك سن

:معيار
و سكته قلبي ناشي از فشارخون باال-  كاهش شيوع نارسايي
و دياليز-  ناشي از فشارخون باال كاهش شيوع نارسايي كليوي
و كوري ناشي از فشارخون باال-  كاهش شيوع اختالالت بينايي
و سكته مغزي ناشي از فشارخون باال-  كاهش شيوع اختالالت

(9شاخص شماره )SURVEYبراساس:
فش مرگميزان و كنترل بيماري ، ناشي از عوارض حاد فشارخون باالدر بيماران تحت پوشش برنامه پيشگيري ارخون باالبه تفكيك سن

و منطقه جغرافيايي  جنس
:تعريف شاخص

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

و منطقه جغرافيايي ، جنس  1000×تعداد موارد مرگ ناشي از عوارض حاد فشارخون باالبه تفكيك در يك سال بر حسب سن
و منطقه جغرافياييتعداد كل بيماران مبت ، جنس ال به فشارخون باال در همان سال به تفكيك سن

: معيار
 كاهش ميزان مرگ ناشي از عوارض حاد فشارخون باال-

(10شاخص شماره )بر اساس گزارشات جاري:



و موارد بستريدرصد كنترل بيماري فشارخون در بيمارستان ناشي از عوارض فشارخون باال در بيماران تحت پوشش برنامه پيشگيري
و منطقه جغرافيايي ، جنس  باالبه تفكيك سن

:تعريف شاخص
و منطقه جغرافيايي ، جنس و عوارض آن در يك سال به تفكيك سن  100×تعداد موارد بستري در بيمارستان ناشي از فشارخون باال

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

:معيار
و-  عوارض آنكاهش درصد بستري در بيمارستان ناشي از فشارخون باال

(11شاخص شماره )بر اساس گزارش غربالگري:
و كنترل بيماري فشارخون باال در طول30در افراد شيوع چاقيميزان و باالتر تحت پوشش برنامه پيشگيري به6سال ماه غربالگري

و منطقه جغرافياييتفكيك  و جنس  سن
:تعريف شاخص

بر2نمايه توده بدني طبق فرمول وزن بر حسب كيلوگرم تقسيم بر قد به توان. است ) =<30BMI(و بيشتر30منظورازچاقي نمايه توده بدني
. حسب مترمحاسبه مي شود

و باالتر در طول30تعداد موارد موجودچاقي در افراد و منطقه جغرافيايي6سال ، جنس  100×ماه غربالگري بر حسب سن
و باالتر30تعدادكل جمعيت و منطقه جغرافيايي6در طول) غربالگري شده(سال ، جنس  ماه به تفكيك سن

:معيار
 كاهش شيوع چاقي-

(20شاخص شماره )رش غربالگريبر اساس گزا:
و كنترل بيماري فشارخون باال در طول30ميزان شيوع مصرف دخانيات در افراد و باالتر تحت پوشش برنامه پيشگيري ماه غربالگري6سال

و منطقه جغرافيايي و جنس  به تفكيك سن
:تعريف شاخص

و قليان است ، چپق . منظورازدخانيات ،سيگار ،پيپ

و منطقه جغرافياييسال30تعداد موجودافراد ، جنس  100×و باالتري كه دخانيات مصرف مي كنند بر حسب سن
و باالتر30تعدادكل جمعيت و منطقه جغرافيايي) غربالگري شده(سال ، جنس  به تفكيك سن

:معيار
 كاهش شيوع مصرف دخانيات-



 شاخص هاي پايش-2

(1شاخص شماره )بر اساس گزارش غربالگري:
ي30يت درصد جمع و كنترل بيماري فشارخون باال و باالتر تحت پوشش برنامه پيشگيري ماه به تفكيك6در طول غربالگري شدهساله

و منطقه جغرافيايي  و جنس  سن
:تعريف شاخص

و باالتر غربالگري شده در طول30تعداد جمعيت و منطقه جغرافيايي6سال  100×ماه به تفكيك سن ،جنس
و30ت تعدادكل جمعي و كنترل بيماري فشارخون باال در ابتداي غربالگري به تفكيك سن ،جنس و باالتر تحت پوشش برنامه پيشگيري ساله

 منطقه جغرافيايي

:معيار
 پوشش برحسب برنامه تعيين شده در مقاطع زما ني مختلف-

(2شاخص شماره )بر اساس گزارش غربالگري:
و باالتر تحت30درصد جمعيت ي ساله و كنترل بيماري فشارخون باال ارجاع شده به پزشك مركز بهداشتي پوشش برنامه پيشگيري

و منطقه جغرافيايي6در طول درماني ، جنس  ماه غربالگري به تفكيك سن

:تعريف شاخص
و باالتر ارجاع شده به پزشك مركز بهداشتي در طول30تعداد جمعيت سن6سال و منطقه جغرافيايي.ماه غربالگري به تفكيك  100×جنس

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

-: معيار
(3شاخص شماره )بر اساس گزارش غربالگري:

ي30درصد جمعيت و كنترل بيماري فشارخون باال و باالتر تحت پوشش برنامه پيشگيري مركز ويزيت شده توسط پزشكساله
و منطقه جغرافيايي6در طول بهداشتي در ماني و جنس  ماه غربالگري به تفكيك سن
:تعريف شاخص

و باالترويزيت شده توسط پزشك مركزدر طول30تعداد جمعيت و منطقه جغرافيايي6سال ، جنس  100×ماه غربالگري به تفكيك سن
و باالتر ارجاع شده به پزش30تعدادكل جمعيت و منطقه جغرافياييساله ك مركز در طول غربالگري به تفكيك سن ،جنس

:معيار
%100پوشش-

(4شاخص شماره )بر اساس گزارشات جاري:
و كنترل بيماري فشارخون باال ارجاع شده به پزشك متخصصدرصد بيماران مبتال به فشارخون باالي تحت پوشش برنامه پيشگيري

تف) بطور تصادفي(در يك فصل و منطقه جغرافيايي به و جنس  كيك سن



:تعريف شاخص
و منطقه جغرافياييxتعداد بيمار مبتال به فشارخون باالي ارجاع شده به پزشك متخصص در فصل ، جنس  100×به تفكيك سن

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

:رمعيا
 كاهش موارد ارجاع به پزشك متخصص در صورت كنترل مناسب فشارخون باال-

(5شاخص شماره )بر اساس گزارشات جاري:
و كنتـرل بيمـاري فشـارخون بـاالدر يـك فشارخون كنترل شدهدرصد بيماران مبتال به فشارخون باالبا تحت پوشش برنامه پيشـگيري

و جنس) بصورت تصادفي(ماه و منطقه جغرافيايي به تفكيك سن
:تعريف شاخص

، فشارخون سيستول كمتر از از 140منظور از فشارخون كنترل شده و فشارخون دياستول كمتر .ميلي متر جيوه است90ميلي متر جيوه

و منطقه جغرافيايXتعداد بيمار مبتال به فشارخون باالي داراي فشارخون كنترل شده در فصل ، جنس  100×يبه تفكيك سن
و منطقه جغرافيايي  تعدادكل بيمار مراقبت شده در همان فصله به تفكيك سن ،جنس

:معيار
 افزايش فشارخون كنترل شده-

(6شاخص شماره )بر اساس گزارشات جاري:
و كنترل بيماري فشارخون در يك فصل مراقبت شدهدرصد بيماران مبتال به فشارخون باالي بصورت(تحت پوشش برنامه پيشگيري

و منطقه جغرافيايي) تصادفي و جنس  باال به تفكيك سن
:تعريف شاخص

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

و منطقه جغرافياييXتعداد بيمار مبتال به فشارخون باالي مرا قبت شده در فصل ، جنس  100×به تفكيك سن
و منطقه جغرافيايي  تعدادكل بيمار شناخته شده تا همان فصل به تفكيك سن ،جنس

:معيار
 افزايش موارد مراقبت شده-

(7شاخص شماره )بر اساس گزارشات جاري:
و كنترل بيماري فشارخون باال مصرف كننده دخانيات بيماران مبتال به فشارخون بااليدرصد در تحت پوشش برنامه پيشگيري

و منطقه جغرافيايي) بصورت تصادفي( يك فصل و جنس  به تفكيك سن
:تعريف شاخص

و پيپ است ، قليان ، چپق .منظور از دخانيات سيگار
و منطقه جغرافياييXتعداد بيمار مبتال به فشارخون باالي مصرف كننده دخانيات در فصل ، جنس  100×به تفكيك سن

د و منطقه جغرافياييتعدادكل بيمار مراقبت شده ر همان فصل به تفكيك سن ،جنس



 كاهش مصرف دخانيات: معيار

(8شاخص شماره )بر اساس گزارشات جاري:
و كنترل بيماري فشارخون باال در يك فصل چاق بيماران مبتال به فشارخون بااليدرصد بصورت(تحت پوشش برنامه پيشگيري

جغ) تصادفي و منطقه و جنس  رافيايي به 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

 كاهش چاقي: معيار

(8شماره شاخص )بر اساس گزارشات جاري:
بر دليل عدم مراقبت بيماراندرصد و و كنترل بيماري فشارخون باال به تفكيك مبتال به فشارخون باالي تحت پوشش برنامه پيشگيري

و منطقه جغرافيايي  و جنس  حسب سن
:تعريف شاخص

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

و منطقه جغرافيايي و برحسب سن، جنس  100×تعداد عدم مراجعه بيماران مبتال به فشارخون باال به تفكيك دليل در طول يك سال
و منطقه جغرافيايي  تعدادكل بيمار شناخته شده تا همان سال به تفكيك سن ،جنس

 كاهش قطع مراجعه: معيار

:نظام محاسبه شاخص
، بررسي:ه جمع آوري اطالعاتشيو 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


