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ش اولش اول

لهه كنت لل كنت نل خ نفشا خ فشا فشارخونفشارخونملي كنترل ملي كنترل ه بسيج ه بسيج 

بخشبخش

ات كل ت اتاه كل ت اياه ايا ها هنا نا برنامهبرنامهاجراي اجراي اهميت و كليات اهميت و كليات 



چرا؟ - فشارخونرل 

انا قلاااناشگنات  قلبي، هايبيماري از ناشي زودرس مير و مرگ و ناتواني براي 
.ست

ا ط خل اناالفشا ا ا ا خ ا

.هستند باال خون فشار به مبتال  ايرانايران  سالسال  3030  بااليباالي  عيتعيت

.جان خود را از دست داده اندباال فشار خون ل مرتبط با 

ييي يب نللب نير بونرببير

..دارنددارند  اطالعاطالعخود خود    ررععوو
..دريافت مي كننددريافت مي كننددارو دارو ترل بيماري خود 

.  .  مي شودمي شودكنترل كنترل   ين بيمارانين بيماران
در خون پرفشاري استبرابربرابر33حدودحدود،ايرانايرانع .شده .شده استبرابر برابر   33حدود حدود ، ايرانايران  ع پرفشاري خون در

برنامه بسيج ملي كنتر

تاالخفشاا ل لا لخطا تغقا تغيير قابل خطر عامل اصلي ترين باال، خون فشار بيماري
اس ايران و جهان در مغزي سكته  و كليه مزمن هايبيماري

2ال ا1ال17 ط نف للل

جمعجمع  سومسوم  يكيك حدود ،2016 سال در  مليملي  پيمايشپيمايش اساس بر

علل بهميليون نفر در سطح جهان  10، بالغ بر 2017در سال 

يشسبر يشپي ججومومييولرييپي

آنان از بيماريآنان از بيماريدرصد درصد   6060  فقط• 15بالغ بر  بر غ ب
فرد مبتال  ميليون

خون  فشار به 
ا ا اال

ريرر ز رين ز ن
براي كنتنيمي از بيماران نيمي از بيماران   فقط••
از اياز ايدرصد درصد 1919فشار خون فقط •
سال•• شيوع2016الي1990از ، 2الي  199از سال باال در ايران ، شيوع16



اي برنامه

ا كشدخفشاهتالا  كشور در خون پرفشاري به مبتال اران
باال فشارخون كنترل و زودرس تشخيص هميت

)آن از قبل و 1368/12/29 متولدين كليه
 )شده داده تشخيص كليه

مه

در  درماني بهداشتي هاي شبكهال و پيگيري و مراقبت بيماران در 
.پيگيري مي گرددخصوصي بخش اكز 

كليات اجرا

كليكلي  اهدافاهداف
ش تافزا ائن عشنا تش ااق ادد بيما در درمان و مراقبت شروع و شناسائي نسبت افزايش
اه و پيامدها خطر، عوامل به نسبت جامعه آگاهي افزايش

ففگگ هدفهدف  گروهگروه
ك(كشور در ساكن ايراني غير و ايراني باالتر و سال 30 افراد كليه
ك نارسايي به مبتال افراد( سني هاي گروه همه در كليوي بيماران
سنهايگروههمهدرباردارزنان سني هاي گروه همه در باردار زنان

 اجرا  اجرا  زمان زمان
يخ تا حله1398/4/15لغايت1398/2/27از د د  در دو مرحله ، 1398/4/15لغايت  1398/2/27از تاريخ

 تا پايان برنا 13988/2/28مرحله آموزش و اطالع رساني از
 1398/4/15لغايت  1398/3/18مرحله غربالگري از

 باال فشارخونو شناسايي بيماران مبتال به  ارزيابيادامه طرح
مريا در ) ايراپنرنامه ب(قلبي عروقي خطرسنجيقالب برنامه 



ي برنامه

ها استان و كشور سطح در ها سانه
... و بنر پوستر، پالكارد، 

  ثبت و )طرح مجري سالمت جامع خدمات مراكز و سالمت هاي
اتاكزاداشت تاخد ال   سالمت جامع خدمات مراكز يا بهداشتي 

 )salamat.gov.ir(شده معرفي وبسايت در ثبت و ... و ها سازمان 
شده معرفي وبسايت در اطالعات ت

ك لتايانه(ون ايتد)هوشمندتلفنت فوب شدهمع شده معرفي وبسايت در)هوشمند تلفن تبلت، رايانه،( ونيك

نحوه اجرا

فراخوانفراخوان
رس ساير و ملي رسانه طريق از همگاني رساني اطالع و فراخوان
توليد و مجازي فضاي و اينترنتي هاي پايگاه طريق از فراخوان

حضوريحضوري  اجراياجراي  روشروش
ه پايگاه و بهداشت هاي خانه در( هدف گروه افراد پذيرش

ات انهداطال ها ا گااخانهد)(داشتك ا پايگاه يا خانه در )سيب(بهداشت يكپارچه سامانه در اطالعات
ها، وزارتخانه ادارات، غربالگري هاي ايستگاه در افراد پذيرش
ثبت و طرح مجري همكار موقت هاي ايستگاه در افراد پذيرش

حضوريحضوري  غيرغير  اجراياجراي  روشروش
زيابخود يغ(ا يقاز)حضو لط سشنامهتكم وپ الكت الكترو پرسشنامه تكميل طريق از )حضوري غير( ارزيابي خود



خونملي فشار ي بسيج 

 درماني بهداشتي كاركنان توسط  )) فشارخون گيري اندازه((بالينيباليني

  ثبت براي ملي بسيج اجراي ايام در برنامه، اين ويژه ))82648264  كدكد((
 همين دقيقاً نيز وبسايت در .بود خواهد دسترس در افراد ساير و

  بهورزان، توسط باال خون فشار به مبتال بيماران و باال فشارخون
همكار وطلبين

 پزشكان يا سالمت جامع خدمات مركز پزشك به باال فشارخون 
رخون

 دارند مجدد مراجعه به نياز كه افرادي به شارخون
 خدمات مراكز در پزشك توسط  ))79747974  كدكد((  باالباال  فشارخونفشارخون  مانمان
سيب سامانه در باال فشارخون به مبتال بيمار ن

درمان كارگروه از شده اعالم كل روزمل نر ر
 متعاقباً اجرائي كميته ريزي برنامه طبق دولتي مراكز ساير يا ي

حضورياجراي نحوه 

بب  معاينهمعاينه  وو  )) بيماري تاريخچه و فردي مشخصات((پرسشگريپرسشگري
طل كاا همكار داوطلبين و
باالباال  فشارخونفشارخون  كنترلكنترل  مليملي  بسيجبسيج  پرسشنامهپرسشنامه""  خدمتخدمت""  ))

و پزشك سالمت، مراقب بهورز، توسط فشارخون ارزيابي
ت اخد ائهشدط ددا گ    .ميگردد ارائه و شده طراحي خدمت

ف به مشكوك سالم، افراد به متناسب آموزشيآموزشي  موادمواد  تحويلتحويل
داو و درماني بهداشتي سايركاركنان ماماها، سالمت، مراقبين

به مبتال بيماران و مشكوك افراد فوري غير يا فوري  ارجاعارجاع
فشار ميزان ثبت كارت تحويل و  همكار مراكز ساير و همكار

فش بررسي نتيجه اعالم و رساني اطالع  كوتاهكوتاه  هايهاي  پيامپيام  ارسالارسال
درمدرم  وو  تشخيصتشخيص  خدمتخدمت تكميل و  شدهشده  ارجاعارجاع  مواردموارد  پذيرشپذيرش

عنوان به فرد ثبت قطعي، تشخيص صورت در و سالمت جامع
پروتك طبق 2 سطح به تخصصي خدمات نيازمند موارد ارجاع ع ررج زو پروبق2حبيي
خصوصي بخش در همكار پزشكان توسط بيماريابي نتيجه

.گردد مي تعيين



فشارخونك بسيج ملي كنترل 

درفشارخونثبتوگيرياندازهبودنالزاميبرمبنيبهورزان  در فشارخون ثبت و گيري اندازه بودن الزامي بر مبني بهورزان 
كليه نارسايي به مبتال بيماران و باردار زنان باالتر، و سال 30 د

 گيري اندازه و ديابت بيماري يا و كليه نارسائي يا و باال رخون
اان ))((82648264خخ)(اشك     ))جديدجديد((  82648264  خدمتخدمت )سيب( بهداشت يكپارچه مانه
))غيرپزشكغيرپزشك  79717971  خدمتخدمت كد و  پزشكپزشك  79747974  خدمتخدمت كد(يك ح

بيشتر بررسي و پيگيري جهت باال خون يريجهبون يوپي ربرر بي

::باالباال  فشارخونفشارخون  غربالگريغربالگري  موقتموقت  هايهاي  ايستگاهايستگاه  يايا  درمانيدرماني  تيتي
سيب سامانه جاري خدمات مطابق خصوصي

كه با  )salamat.gov.ir(وبسايتش پارسيان در قالب يك 
ي بالگ غ نت خ سازدفشا م م ا باال .  باال را ميسر مي سازد فشارخونت غربالگري 

راهكارهاي پياده سازي الكترونيك
مراجعه حضوري به واحد هاي شبكه بهداشت و درمان كشورمراجعه حضوري به واحد هاي شبكه بهداشت و درمان كشور::

وسالمتمراقبينپزشكان،بهسيبسامانهدرپيامارسال و سالمت مراقبين پزشكان، به سيب سامانه در پيام ارسال
افرا كليه براي باال فشارخون كنترل ملي بسيج اجراي طول

فشار سابقه مغزي، يا و قلبي سكته سابقه مورد در سوال
خ قفشا لط خنثال افشا سا در فشارخون نتيجه ثبت و دستورالعمل طبق فشارخون

سطح در فشارخون مراقبت جاري روال اساس بر روند ادامه
فشارخ داشتن صورت در كنندگان مراجعه به پيامك ارسال ل جبپير رنوررنر

بهداشتبهداشت  خدماتخدمات  كنندهكننده  ارائهارائه  هايهاي  واحدواحد  سايرساير  بهبه  حضوريحضوري  مراجعهمراجعه
خ بخش در پزشكان براي سيب سامانه به دسترسي ايجاد

استفاده از سامانه الكترونيك تهيه شده توسط شركت دانش
يا ايانه يا شمند ه ش لتگ خدمتت به س دست امكان امكان دسترسي به خدمت تبلتگوشي هوشمند يا رايانه يا 



ادامه   - فشارخونسيج ملي كنترل 

فشارخون  خوداظهاريخوداظهاري جهت هوشمند گوشي و رايانه طريق ز ق ير يوو يو ونو
فشارخون خانگي سنجش هاي ستگاه
درگاه در فشارخون خوداظهاري ثبت به دف
ا ان ززن عبورعبور  رمزرمز    نواننوان

. گردد مي ارايه فرد به هنمايي

 غيرمترقبه حوادث كليه بيني پيش جهت اما شود مي جراء
كاآش اشذا للكن   ليستليست يك نباشد، پذير امكان  آن به دسترسي و شود ع

 موجود ها فرم اين از برگ 3 تعداد ها ايستگاه همه در و
.نگردد اختالل دچار موارد ثبت و ت

  .شود اختالل دچار  سراسريسراسري  بصورتبصورت سامانه كه ست

راهكارهاي پياده سازي الكترونيك بس
حضوريحضوري  غيرغير  روشروش  ::

درگاه يا آدرس وب)salamat.gov.ir( از دسترسي امكان با ينgس ر
 دست با اطرافيان يا و فرد خود توسط فشارخون گيري اندازه
هد جمعيت تشويق و آشنايي جهت رساني اطالع و تبليغات
اللككا ان خكاكاشناشنان ختا لتا لت ننت عنعن  بهبه  تولدتولد  تاريختاريخ  وو  كاربريكاربري  شناسهشناسه  عنوانعنوان  بهبه  مليملي  كدكد با ورود
را و توصيه )نوبت دو ميانگين يا( شده ثبت نتيجه اساس بر

نكنك
oا  الكترونيكالكترونيك  بصورتبصورت  كامالًكامالً باال فشارخون كنترل ملي بسيج

لاگ انل كا ن قطاشكلالك

مهممهم  نكتهنكته

قطع سراسري شكل به الكترونيك سامانه دليلي هر به اگر
و شده تهيه افراد فشارخون و مشخصات ثبت براي  خطيخطي
خدمات ارائه سيستم در اخالل وقوع درصورت تا بود خواهد

o اس استفاده مورد زماني براي  تنهاتنها فرم اين كه شود مي تاكيد



ش دومش دوم

 مجريان مجرياناا

بخشبخش

ا اا ما مراهنماي راهنماي



 پرسشگري
 از كار آغاز و  كاوركاور  پوشيدنپوشيدن با و  شناساييشناسايي  كارتكارت با شروع ت

 اطالع طريق از )سني هاي گروه همه در باردار زنان و ليوي

سالمت

طافاااا ا كاضش  مركز در حاضر شرايط واجد فرد براي ساده زبان به را رسي
 قرار )آن از قبل و 1368/12/29 متولدين(باالتر و سال 30 ي

 در و كند سوال ،)سني هر در(است باردار آيا بودن زن ورت
دكل دازادا تا ا  است، باردار زن يا دارد كليوي ي

ي گيري اندازه و پرسشگري" در شركت براي را افراد  رضايترضايت  ير يررر ريرربر يريزوپر
 فشارخونتان و بپرسم شما از سوال چند دهيد مي اجازه كه

پ دستورالعمل
ساعت از قبل شده تعيين محل هاي در پرسشگران حضور

  مردم مراجعه زمان
كل بيماران ، باالتر و سال 30 افراد تمام(هدف گروه مراجعه

  ها ايستگاه و مراكز به رساني

س نظر از بايد گوشي و فشارسنج دستگاههاي روزانه بررسي

ا افكنففاخاشگا افا اا برر اين  اهدافاهداف و كند  معرفيمعرفي را خود بايد پرسشگر ابتدا در
سني گروه در فرد آيا كه اين مورد در سپس و دهد توضيح
صو در يا )سني هر در(است كليوي بيماري به مبتال يا دارد
دكهت تنظدنگدف قهاا اا بيماري سابقه يا است نظر مورد سني گروه در فرد كه صورتي

و كند آوري ياد را  اطالعاتاطالعات  بودنبودن  محرمانهمحرمانه مصاحبه، از قبل نرربزبل نبو وورييربو
اينك مشابه عبارتي بيان با(كند اخذ شفاهي طور به "جسمي

)كنم؟ گيري اندازه را



ادامه -سشگري
  .نشودنشود  دادهداده  اواو  بهبه  جسميجسمي  نجش هاينجش هاي

يوورر مالقات هاي قرار لزوم صورت در و شود  قدردانيقدرداني  وو  تشكرتشكر  ها ير رزومورروور ير

آ   از يكي لذا ،كند مي ترسيم سالمت نظام به نسبت را آنها گاه
.است آنها به احترام 

.شودشود  انجامانجام  مردمرد  پرسشگرانپرسشگران  توسطتوسط  انان

 شد يادآور ايشان به بايد كنند مي معرفي كه است همراهي
.

 مبتال يا و فوق سني گروه در افرادي اگر و گردد سوال نواده
ي  .شوند  دعوتدعوت بررسي براي شند، يبر وووبرر

پرسدستورالعمل 
سنسن  نتايجنتايج  ازاز  فردفرد  نمودننمودن  آگاهآگاه  بجزبجز  وعده ايوعده اي  هيچ گونههيچ گونه ضمن در
آن از شونده، مصاحبه افراد مشاركت و همكاري صورت در نزوبرروريورر

  .شود گذاشته تكميلي بررسي هاي براي بعدي

ديدگ مردم با عزيز همكاران برخورد نحوه كه بفرماييد دقت
با توام ارتباط برقراري مردم اعتماد جلب راههاي مهمترين

  آقاياآقايا  بابا  مصاحبهمصاحبه  وو  زنزن  پرسشگرانپرسشگران  توسطتوسط  هاها  خانمخانم  بابا  مصاحبهمصاحبه

ه تلفن شماره كنندگان مراجعه با  ارتباطارتباط  وسيلهوسيله كه آنجا از
شدشد  خواهدخواهد  ارسالارسال  تلفنتلفن  شمارهشماره  ايناين  بهبه  آموزشيآموزشي  هايهاي  پيامپيام كه

خان در باالتر و سال 30 افراد ساير وجود مورد در است الزم
باش داشته وجود خانواده در باردار زن يا و كليوي بيماري به ريب رزنيويويبي ر وورب بو



مراحل -شگري

 عدم همچون  فشارخونفشارخون  گيريگيري  اندازهاندازه  برايبراي  آمادگيآمادگي  شرايطشرايط
.

.بپرسيد وي ازا

كنيدثبتوگيرياندازهرافردفشارخونفرد،ت .كنيد ثبت و گيري اندازه را فرد فشارخون فرد، ت

جرري  شود مي ديده فشارسنج دستگاه نمايشگر در كه اعدادي قاً وير

گ اا ااف اق3ق ائا  .نمائيد يادداشت رقمي 3 بصورت دقيقا را فشارخون انگين
  .بدهيد فرد به را كارت و 

پرسشدستورالعمل 

شش و بنشيند آرام صندلي روي بر بخواهيد فرد از ابتدا در
كنيد سئوال را....و قهوه/چاي نوشيدن يا دخانيات استعمال

اششا82648264خخكااال ا ميشود مشاهده  82648264  خدمتخدمت در كه ترتيبي به را سواالت

استراحتدقيقه5حدودوپرسشنامهسواالتتكميلازبعد استراحت دقيقه 5 حدود و پرسشنامه سواالت تكميل از بعد

دقيق .نكنيدنكنيد  گردگرد  رارا  گيريگيري  اندازهاندازه  ازاز  حاصلحاصل  اعداداعداد  وجهوجه  هيچهيچ  بهبه ررررريريززززللووچچ
نمائيد ثبت  رقميرقمي  33 بصورت را

كاكا ائاكك اا ااف ميا شده تهيه افراد به ارائه براي كه كوچكي هاي كارت در
بزنيد تيك را ارجاع نوع كارت روي ارزيابي نتيجه برحسب



فشارخون 

.شودمياستفادهبزرگبزرگيايامتوسطمتوسطكافكافبابا))ديجيتاليديجيتالي((كك   .شود مي استفاده  بزرگبزرگ  يايا  متوسطمتوسط  كافكاف  بابا  ))ديجيتاليديجيتالي((كك
.شود انجام مرد پرسشگر توسط آقايان گيري ازه
.شود صل

خون
  )كرد تكميل را پرسشنامه سواالت توان مي ن

 يا و بيشتر و جيوه متر ميلي 140 سيستول فشارخون اول ت

)ميگردد انجام راهنمايي آن طبق و شود ي

اندازه گيري

الكترونيكالكترونيكفشارسنجفشارسنجازهاايستگاهكليهدر:نيازموردوسيله الكترونيكالكترونيك  فشارسنجفشارسنج از ها ايستگاه كليه در:نياز مورد وسيله
اندا و زن پرسشگر توسط هاخانم گيري اندازه    ::  مهممهم  تذكرتذكر
حاص اطمينان گيري اندازه وسايل درست كاركرد از بايد ابتدا

فشارخونفشارخون  گيريگيري  اندازهاندازه  مراحلمراحل::
فشار گيري اندازه از قبل شرايط رعايت مورد در پرسش- 1
زمان اين در( .بنشيند آرام دقيقه 5 شود خواسته فرد از - 2
اولنوبتفشارخونگيرياندازه-3  اول نوبت فشارخون گيري اندازه 3
نوبت در كه صورتي در( دوم نوبت فشارخون گيري اندازه- 4

)باشد بيشتر و جيوه متر ميلي 90 دياستول فشارخون
مي محاسبه افزار نرم توسط( فشارخون ميانگين محاسبه-5



ي فشارخون و ثبت خدمت
  :ميشود پيشنهاد سامانه توسط زير هاي حالت از يكي ج
:استمفروضحالتدووضعيتايندرباشد،وه :است مفروض حالت دو وضعيت اين در باشد، وه

 به ولي نيست ارجاع به نياز است، شده كنترل بيمار خون
 بندي پاي مورد در بايد )عروقي قلبي بيماري خطر معرض ر

ش    .شود ه
 اين در .شود داده آموزش وي به سالم زندگي شيوه مورد 
 به فشارخون گيري اندازه براي ساالنه شود، توصيه وي به د
 پيش مرحله(باشد جيوه متر ميلي 139/89 و جيوه متر ي

 يا شود گيري اندازه وي فشارخون كند درخواست پزشك،
ونپيشي پرفشاري به ابتال مستعد هستند باال فشارخون پيش ضعيت ريبببر پر

  .گردد ه

ال 14اكآ الال9/  عالوه است، جيوه متر ميلي 140/90 از كمتر آن ها دوم و ول
.شود داده تحويل ها گروه اين وص

اقدامات بعد از اندازه گيري
نتايج حسب بر خدمت، ثبت و فشارخون گيري اندازه از بعد
جيومترميلي140/90ازكمتراولنوبتفشارخوناگر-الف 14 از كمتر اول نوبت فشارخون اگر الف جيو متر ميلي 9/

oفشارخ چون ،باشدباشد  فشارخونفشارخون  بيماريبيماري  بهبه  مبتالمبتال فرد اگر
در فرد چنين هم و(فشارخون به مبتال بيمار يك عنوان
گشاا زشالزن اآ داده آموزش وي به سالم زندگي شيوه رعايت و درمان به

oدر بايد ،نباشدنباشد  باالباال  فشارخونفشارخون  بيماريبيماري  بهبه  مبتالمبتال فرد اگر
باشد جيوه متر ميلي 120/80 از كمتر فشارخون اگر افراد

ميلي 120/80 بين فشارخون اگر و .كند مراجعه پزشك
پز به مراجعه هر در شود توصيه وي به ،)باال فشارخون
وض در كه افرادي .كند مراجعه پزشك به ساالنه حداكثر جپزبر ير ورر
توصيه آنها به بايد زندگي شيوه اصالح لذا و هستند خون

ا خكاف لنفشا انانگاا او نوبت دو ميانگين يا اول نوبت فشارخون كه افرادي به•
مخصو آموزشي برگه هاي زندگي، شيوه اصالح آموزش بر



پزشكع به 
:است مفروض حالت دو وضعيت اين در باشد، 

 و بيشتر  بررسي براي باشد، جيوه متر ميلي 179/109 تا 
 مركز نزديك ترين پزشك به آينده روز هفت طي "حتما ،
  

 بيشتر و جيوه متر ميلي 110دياستول فشارخون يا و يشتر
 يا درمانگاه سالمت، جامع خدمات مركز پزشك، ك ترين

 بيشتر و جيوه متر ميلي 130دياستول فشارخون يا و يشتر

 بيماري به مشكوك افراد مخصوص آموزشي هاي برگه گي،
.شود داده 

شرايط ارجاع
بيشتر و جيوه متر ميلي 140/90 فشارخون ميانگين اگر-ب

نباشدنباشد  قبليقبلي  بيماربيمار  فردفرد  اگراگر::
1 -مترجيوه ميلي 140/90 فشارخون كه صورتي در

كنيد، توصيه باال، فشارخون بيماري به ابتالء تعيين
.كندمراجعهخودزندگيمحلسالمتجامعخدمات .كند مراجعه خود زندگي محل سالمت جامع خدمات

2 -بيش و جيوه متر ميلي 180سيستول فشارخون اگر
نزديك به روز همان طي "حتما كنيد توصيه باشد،

ا كاا .كند مراجعه  بيمارستان
3 - بي و جيوه متر ميلي 220سيستول فشارخون اگر

.بگيريد تماس اورژانس با باشد، سس
4 -زندگي شيوه اصالح آموزش بر عالوه افراد، اين به

تحويل باال فشارخون به مبتال بيمار يا باال، فشارخون



ادامه-پزشك 

 شود توصيه فرد به باشد، جيوه متر ميلي 179/109 تا ه
 مركز نزديك ترين پزشك به  آيندهآينده  روزروز  هفتهفت  طيطي "حتما يد

بيشتروجيوهمترميلي110دياستولفشارخونياويشتر  بيشتر و جيوه متر ميلي 11 دياستول فشارخون يا و يشتر
 درمانگاه سالمت، جامع خدمات مركز پزشك، نزديك ترين ه

خاش لفشا شل13ا  بيشتر و جيوه متر ميلي130دياستول فشارخون يا و بيشتر

نصييحش بيماران مخصوص آموزشي هاي برگه زندگي، شيوه اصالح ش

شرايط ارجاع به
باشدباشد  قبليقبلي  بيماربيمار  فردفرد  اگراگر::

1 -مترجيوه ميلي 140/90 فشارخون كه صورتي در
كني توصيه و كند مصرف منظم بطور را خود داروهاي
.كند مراجعه خود زندگي محل سالمت جامع خدمات

2-بيوجيوهمترميلي180سيستولفشارخوناگر بي و جيوه متر ميلي 18 سيستول فشارخون اگر2 
به  روزروز  همانهمان  طيطي  ترتر  سريعسريع  هرچههرچه تا شود توصيه باشد،

.كند مراجعه بيمارستان يا
خاگ3 ل22لفشا 3 - ب و جيوه متر ميلي 220سيستول فشارخون  اگر

.بگيريدبگيريد  تماستماس  اورژانساورژانس  بابا باشد،
4 - آموزش بر عالوه باال، فشارخون به مبتال بيماران به شنن

.شود داده تحويل



توجهد 

.انجام مي شوددرازكشيده به پهلوي چپ   چپ وي په ز ور ي م
ميلي متر جيوه و  140/90ر صورتي كه ميانگين فشارخون 

مركز خدمات جامع سالمت هستند توصيه شود  كه نتيجه 
.  ، اطالع دهندحل زندگي خود كه تحت پوشش آن هستند ن ش پو و ي ز عل

 روش هاي اطالع رساني مانند ارسال پيامك، تيزر، نصب 
پوشيدن ، شرايط قبل از اندازه گيري فشارخونن پيام ها 
.  بايد اطالع رساني گرددارت ملي 

نكات مورد

 يا نشستهاندازه گيري فشارخون در وضعيت زنان باردار در رر ر ن وز ر ون ر ري ز
 يعني در. در زنان باردار و افراد معمولي مشابه استاقدامات

.بيشتر باشد ، بايد به پزشك ارجاع شوند

 است به افرادي كه مايل به مراجعه به پزشك خارج از مالزم
به مركز خدمات جامع سالمت نزديك محبيماريايي خود را   ر و يي ري يبي ز ع ج ز ر ب

 اطالع رساني قبل از مراجعه به مراكز ارزيابي مي توان ازدر
آ در اين. براي آگاهي گروه هاي هدف استفاده كرد.... پالكارد،

همراه داشتن كاو  لباس هايي كه داراي آستين گشاد باشند



ش سومش سوم

خ فشا خگ فشا گيري فشارخونگيري فشارخونگ

بخشبخش

گ از ان ا گا از ان ا راهنماي اندازه گراهنماي اندازه گا



ال و علل ايجاد آن  
  برساند، بدن مختلف هاي قسمت به را غذايي مواد و اكسيژن و

.است قلب بدن در فشارخون ولد
لااكتغاگا اا خق فشا  فشارخون مقدار عامل، دو اين از يك هر تغيير با .رگ جدار ت

 فشارخون آن به كه رسد مي خود مقدار حداكثر به فشارخون 
اختخاشناا خق فشا  به فشارخون مقدار خون تدريجي خروج با شود، نمي ها ريان

  فعاليت گوارش، دستگاه فعاليت مغز، فعاليت بدن، قرارگيري ت
فاااااانطل  مصرف ميزان سروصدا، ميزان هوا، دماي مانند محيطي مل

  .شود مي م
 مانند خطري عوامل ولي ندارد مشخصي علت فشارخون يش
  .دارند نقش آن بروز در ديابت و چاقي
  از ناشي تواند مي و است فشارخون رفتن باال عامل ها كليه د
 كواركتاسيون ،)كليه فوق غده تومور نوعي( فئوكروموسيتوم 

 .گردد بازمي طبيعي مقدار به بيماران اين در فشارخون اي، نه

تعريف فشارخون باال
و كند پيدا جريان )ها سرخرگ(ها شريان در خون كه اين براي

مو عامل .شود مي گفته فشارخون آن به كه دارد نياز نيرويي به
خ لفشا قاقلناگا مقاومت  و قلب برونده :دارد بستگي مهم عامل دو به فشارخون
.كند مي تغيير

و شده ها شريان وارد خون شود، مي منقبض قلب كه هنگامي
ااگل شاخكقلا شر وارد خون كه قلب استراحت زمان در .گويند مي سيستول
  .گويند مي دياستول فشارخون آن به كه رسد مي حداقل

وضعيت مانند مختلفي عوامل تاثير تحت روز طول در فشارخون
انثاناكضال عوا نيز و پر، مثانه درد، عصبي، هاي محرك بدن، عضالت

 .گيرد مي قرار داروها و قهوه الكل، دخانيات،
 تقسيم ثانويه و اوليه نوع دو به خون پرفشاري يا باال فشارخون

افزاي باالست، فشارخون موارد %95 تا 90 كه اوليه نوع در
چ نمك، زياد مصرف باال، فشارخون خانوادگي و ارثي زمينه

كاركر يا و ها هورمون ترشح در تغيير اغلب ثانويه نوع در
تيروئيد، پركاري يا كاري كم مانند اي زمينه بيماري يك

زمين بيماري درمان با معموالً.باشد بيماريها ساير يا و آئورت،



 فشارخون
 ، است حياتي ماندن زنده براي ها مويرگ سطح در بافتي ه
  .شد خواهد 

 استفاده با فشارخون گيري اندازه فشارخون، تغييرات خيص

اندازه گيري
 تغذيه قراري بر براي طبيعي فشار يك داشتن كه حالي در

مرگباري عوارض بروز باعث )خون پرفشاري( باال فشارخون
تشخ راه تنها و ندارد مشخصي باليني عالمت باال فشارخون

.است )فشارسنج( فشارخون گيري اندازه دستگاه از
 براكيال يا بازويي شريان در معموالً را فشارخون  

(Brachial Artery)، شريان اين گيرند؛ مي اندازه 
 و يابد مي ادامه آرنج زير تا و شروع ها شانه از

  و (Radial) راديال شاخه دو به ساعد در سپس
 مسير يك هر كه شود مي تقسيم )Ulnar(اولنار
  .دهند مي ادامه دست انگشتان تا را خود

و سيستول سطح دو در را فشارخون فرد هر در  
  به سطح دو اين اعداد .گيرند مي اندازه دياستول
 متر ميلي حسب بر و 138/88 مانند كسر صورت
.شود مي داده نشان جيوه



 طبيعي فشارخون

 بودن باال مورد در كه اين از قبل پزشكان اغلب .است مبتال 
 داشته باال فشارخون فرد اگر .كنند مي كنترل را فرد رخون

  .گيرد قرار درمان تحت پزشك نظر زير و كند 
  منظم گيري اندازه آن، تشخيص راه تنها .گويند مي موش

مقادير طبيعي وغير

باال فشارخون بيماري به فرد كند تاييد تواند مي پزشك فقط
فشا مختلف روزهاي در بار چندين بگيرند، تصميم فشارخون

گيري اندازه را خود فشارخون منظم طور به است الزم ، باشد
  خام قاتل آن به و است عالمت بدون معموال باال فشارخون

.است فشارخون ون ر



فشارخونم 

است )رسانند مي خون قلب به كه عروقي( قلب كرونر عروق
 ايجاد( مغز مانند بدن ديگر حياتي اعضاي ساير براي تواند 
.باشد خطرناك نيز )شبكيه خونريزي علت به ديد اختالل( 

لون دكنت انمش يت ا ضازب ا نع خ باالفشا

فشارخون 
 باال فشارخون عوارض از بسياري توان مي شود، كنترل و ن

ون ر
 نسبت تا بگيرند قرار آموزش تحت او خانواده و بيمار است 
 مبتال فرد مشاركت بيماري، پيگيري و مراقبت درمان، براي 

 و شود انجام بيمار هر با متناسب بايد باال خون فشار رمان

ويژهبهوجامعهناكافيآگاهيوبيماريبودنبيعالمت  ويژه به و جامعه ناكافي آگاهي و بيماري بودن بي عالمت 
.كرد ذكر رو
 دارويي درمان و غيردارويي درمان از تركيبي صورت به الً

.مي باشد زندگي نامناسب شيوه تغيير نيازمند ويي

عوارض مهم
است جدي فشارخون رفتن باال عوارض. 

ع هاي بيماري در مهم خطر عوامل از يكي باال فشارخون
 مي )قلبي نارسايي و قلبي سكته ايجاد( قلب بر عالوه

چشم و )كليه مزمن نارسايي ايجاد( كليه ،)مغزي سكته
ناگ خ قعبهباالفشا دشناختهم قعبهوش مانم د

روشهاي كنترل
درمان موقع به و شود شناخته موقع به باال فشارخون اگر

  .كرد پيشگيري را
رل ي رو

الزم و دارد درمان به نياز عمر طول تمام در باال فشارخون
.كنند پيدا كامل آگاهي آن عوارض و خون فشار بيماري به
در .دارد به سزايي اهميت وي خانواده و باال خون فشار به

.گردد كنترل دقيقاً او درماني پرونده
ميتوانراباالفشارخوندرماندرناكامياصليعللاز مي توان را باال فشارخون درمان در ناكامي اصلي علل از

دار منظم نا مصرف و آن عوارض و بيماري به نسبت بيماران
معموالً باال خون فشار به مبتال بيماران درمان به طوركلي

دارو درمان بر عالوه باال، فشارخون بيماري درمان .مي باشد



 و درمان دارويي
 فشارخون كاهش و كنترل در زندگي شيوه تغييرات .است 

 عالوه زندگي شيوه اصالح .مي آورد پايين را فشارخون دگي،
 زير موارد شامل تغييرات اين  .مي دهد كاهش هم را روقي

نرو سبزيجات مصرف جامد، روغن جاي به مايع روغن مصرف و يبيعرو نج بزيجرجرو
 و پز آب يا پز بخار مثال براي صحيح روش به غذا پخت 

طشدتاهفتهدز5حداقل ت متوسط شدت با هفته در روز 5 حداقل 

 و دارويي غير درمان رعايت از بعد آن ها خون فشار كه  شود

 و استفراغ تهوع، قلب، طپش شديد، نفس تنگي آلودگي، 
.گيرد صورت آن ها رفع براي مناسب اقدام تا يبم عبر يرورنر

غير داروييدرمان 
زندگي نامناسب تغييرشيوه شامل دارويي غير مراقبت هاي

زند شيوه اصالح .دارد مهمي نقش باال فشارخون بيماري در
أ عر قلبي بيماري از ناشي مرگ فشارخون، روي بر تأثير بر

:هستند
و چربي مصرف كاهش به منظور تغذيه اي الگوي تغيير يوييير وري وچربيرشب

شور، غذاهاي و نمك مصرف كاهش ميوه ها، و انواع
آن كردن سرخ از پرهيز حتي المقدور

ش تافزا ال انظزانهزشانجادنف يا منظم و روزانه ورزش انجام و بدني فعاليت افزايش
دخانيات و الكل مصرف ترك
نشوزن كاهش

مي تجويز كساني براي پزشك، تصميم به بنا دارويي درمان
ال گشا اشاالنان   .باشد باال چنان هم  زندگي شيوه اصالح

خواب سرگيجه، مثل عوارضي داروها مصرف است ممكن
ت شود رسانده پزشك اطالع به بايد كه كند ايجاد حساسيت ييي ورپزعبب



ري فشار خون  
 فشارسنج و اي، جيوه فشارسنج اي، عقربه ج

 شده تشكيل زير هاي بخش از  و دارند مشابه

ييليل و ندارد ارتجاعي خاصيت كه شكل مستطيل  ج ورر
 طور به تا )سانتيمتر 60 حداقل(باشد بلند في

لولهدووداردقراربازوبنددرونكهاستط   لوله دو و دارد قرار بازوبند درون كه است ط
  .باشد فرد بازوي با متناسب بايد و نيست

 مانومتر به ديگري و پمپ به آنها از يكي كه د
ند76داقل ااز 3داقله  30 حداقل هوا پمپ و بازوبند بين و 76 حداقل

 هاي لوله از يكي انتهاي به )پوار( باد پمپ :
 نظر در پمپ روي بر سوزني كنترل دريچه ك
  .كند ي

لي  .باشد ديجيتال يا اي

گيردستگاه اندازه 
فشارسنج :دارند وجود فشارسنج هاي دستگاه از مختلفي انواع

.ديجيتال
 م كاركرد فشارسنج نوع سه هر مانومتر، نوع در اختالف جز به

  :است
بازوبند (Cuff): و اليه دو پوشش با اي پارچه قسمت يك زوب )ب رچي( شبيپ ويوپو

كاف اندازه به بايد بازوبند .شود مي پيچيده فرد بازوي دور
.بگيرد را فرد بازوي دور كامل

هواكيسه(Bladder):انبساطقابلوالستيكايكيسه هوا كيسه (Bladder): انبساط قابل و الستيكي اي كيسه
ن مشاهده قابل هوا كيسه .شود مي منشعب آن از الستيكي

شوند مي منشعب هوا كيسه از لوله دو :الستيكي هاي لوله
تل تالزا لا لهط ندهال تاز ان ح مانومتر و بازوبند بين ها لوله طول است الزم .است وصل
  .باشد متر سانتي

هوا تنظيم پيچ و دريچه همراه به الستيكي پوار يا پمپ:
يك هوا خروج و ورود تنظيم براي .است وصل الستيكي

مي عمل فلزي پيچ كردن بسته و باز با كه است شده گرفته
ا عقربه اي، جيوه از تواند مي دستگاه نوع برحسب :مانومتر ر ريوزويوعرو



ا در اندازه گيري مي گردند
 مي فشارخون نادرست گيري اندازه سبب الستيك، شدن 

 از براحتي و باشند نفوذ قابل غير بايد وصل هاي محل .شند

  هاي دريچه .است فشارسنج دستگاه در خطا ايجاد عوامل 
نمووا تواند مي مشكل اين .شود مي مشكل فشار كردن كم و وا لرر لاينوميم واميم
 كنترل دريچه در نقص .شود دياستولي فشارخون دادن ن
  .شود مي 

مشكالت دستگاه كه موجب خطا
 ساييده يا ترك علت به الستيكي لوله و هوا كيسه نشت

باش نشت بدون و سالم بايد الستيكي لوله دو و كيسه.شود
  .شوند جدا هم

از ديگر يكي نيز )كنترل دريچه( هوا تنظيم پيچ مشكالت
هو تخليه كنترل و شوند مي هوا نشتي سبب نقص، داراي ويرلووميوايببصاراي
نشان بيشتر يا و سيستول فشارخون دادن نشان كم باعث

برطرف كنترل دريچه تعويض يا فيلتر كردن پاك با براحتي



ن با فشارسنج جيوه اي
 پيچ كه صورتي در .يابد راه لوله درون به جيوه دهد اجازه تا 

  .باشد صفر روي بر بايد لوله در جيوه سطح
 پيچ سپس و شود هدايت مخزن سمت به لوله درون جيوه تا م

 .نكند حركت يا نماند باقي لوله در جيوه
  .است نياز شكي
  كه فردي از متر سانتي 90- 100 از بيشتر مانومتر نبايد تگاه
 جيوه ستون ضمن، در .شود پذير امكان راحتي به آن روي عداد
  خطا، از جلوگيري براي بنابراين .گيرد مي قرار لوله در هاللي ت

ن با فشارسنج عقربه اي
  .گرفت نظر در را اي شيشه لوله يا ستون ر

  .باشد صفر درجه روي بر بايد حه
  .است پزشكي گوشي به نياز 

 دقت زمان طول در و گذارند مي اثر فشارسنج نوع اين  ت
 به نسبت ها دستگاه نوع اين بنابراين، .شوند فشارخون دن

اندازه گيري فشارخون
شود باز بايد جيوه مخزن پيچ فشارخون گيري اندازه از قبل

س ندارد وجود فشاري هيچ كه زماني در باشد، باز جيوه مخزن
گفگ كنيم كج را دستگاه بايد فشارخون گيري اندازه خاتمه از پس

ج شود نمي استفاده دستگاه از كه زماني در تا ببنديم را مخزن
پزش گوشي به فشارخون گيري اندازه براي دستگاه، نوع اين در
دست نوع اين با فشارخون گيري اندازه دقت افزايش براي

اعد خواندن تا باشد داشته فاصله گيرد مي اندازه را فشارخون
صورت به جيوه سطح .گيرد قرار چشم همسطح و عمودي بايد

اندازه گيري فشارخون
در جيوه هالل نقطه باالترين بايد فشارخون عدد خواندن براي

صفح روي عقربه باشد، نداشته وجود فشاري هيچ كه وقتي
فشارخون دقيق گيري اندازه براي نيز، دستگاه نوع اين در
دقت روي بر روزانه استفاده در سخت هاي تكان و ها ضربه

داد نشان كم باعث است ممكن و دهند مي دست از را خود
.دارندكمتريدقتايجيوههايدستگاه .دارند كمتري دقت اي جيوه هاي دستگاه



ديجيتال با فشارسنج 
  توانند مي نيز غربالگري براي هستند؛ مناسب خون شاري

 بازويي هاي فشارسنج  از آمده دست به نتايج .باشد مي س
زچ لهن چكدل لدنك اننقلح تآ ل قا  قابليت و آسان نقل و حمل و بودن كوچك دليل به  نيز چي

 جلوگيري جمله از .باشند مناسب  فشارخونفشارخون  كنترلكنترل  مليملي  يجيج
 به نياز عدم علت به شلوغ مكانهاي و باز فضاي در استفاده

.اعداد كردن گرد از ناشي خطا كاهش نهايت در

  فشارخون ي
ياندازهد)چپيااست(مناسبدستو خونگ فشا  فشارخون گيري اندازه در )چپ يا راست(مناسب دست و

 كاف بستن روش و چپ يا راست دست تصوير بايد ها ستگاه
 سوي از مناسب دست تعيين كه است بديهي .باشد داشته د

استكافبستننحوهدردقتمهمنكتهبلكهنيستمقابل  است كاف بستن نحوه در دقت مهم نكته بلكه نيست مقابل
.گيرد قرار ،)ن
 در خطا احتمال و نباشد باتري مكرر تعويض به نياز طرح 

اندازه گيري فشارخون
پرفش به مبتاليان در فشارخون پايش و خانگي مصرف براي

دسترس در بازويي و مچي نوع دو .گيرند قرار استفاده مورد
ق تشدهاعالتدق ناا دا نجج چهافشا مچ هاي فشارسنج وجود، اين با .است شده اعالم تر دقيق

  .دارد زيادي طرفداران شرايط هر در استفاده

بسيجبسيج انجام براي كه شده باعث دستگاهها اين مزاياي برخي
ا قابليت مكرر، كردن پمپ از ناشي پرسشگران خستگي از

د و متبحر پرسنل به نياز عدم و گيري اندازه سادگي گوشي،

گيري اندازه ديجيتال دستگاههاي با كار در مهم نكات برخي
تننحوه كهايدستگاهكافب ون تال(الكت و)ديج و )ديجيتال(الكترونيكي هاي دستگاه كاف بستن نحوه

دس از گروه اين هاي كاف تمام روي لذا و است مهم بسيار
وجود ،گيرد قرار بازوئي شريان روي سنسور كه نحوي به

مدستدراستفادهامكانعدممعنيبهدستگاهسازنده م دست در استفاده امكان عدم معني به دستگاه سازنده
شريان روي(مناسب محل در دستگاه سنسور كه نحوي به
 اجراي طول در تا باشد آداپتور به مجهز بايد دستگاه

شودمنتفنيزباتريبودنضعيفعلتبهگيرياندازه .شود منتفي نيز باتري بودن ضعيف علت به گيري اندازه



فشارخون مورد توجه قرارداد

جر خواهيد مي كه بازويي نزديك را فشارسنج دستگاه .رد يزرر ويزو

.باشد متر
ا ااكگا ااف  و راست دست از فشارخون است بهتر .كرد گيري اندازه ش
  حدود اختالفي است ممكن چپ و راست دست بين رخون
است باالتر ارخون
 دست از غالبا دليل همين به است چپ دست از بيشتر جيوه

 نازك بايد شود مي زده باال لباس آستين اگر و باشد لخت نه
ن بازو روي بازوبند صحيح قرارگرفتن مانع نيز و خون جريان  نعزوونر ر ر زورويزوحر
 فشارخون مقدار شود مي باعث تنگ آستين .آورد در را ود

گيري فدر اندازه نكاتي كه بايد 
باشد مناسب حرارت داراي و ساكت بايد معاينه اطاق.  
گير قرار فشارخون گيرنده چشم سطح هم بايد مانومتر ر محمو ونرچ رر رر

  .دهيد قرار بگيريد، اندازه را فشارخون
م يك از بيش نبايد فشارخون گيرنده با شونده معاينه فاصله

ا االااف كاا كش دراز و ايستاده نشسته، حالت در توان مي را فشارخون
فشا گيري اندازه در .شود گيري اندازه نشسته وضعيت در
فشا مقدار مالك و باشد داشته وجود جيوه متر ميلي 20-10

ج متر ميلي 10 راست دست در سيستول فشارخون معموال
  .شود مي استفاده فشارخون گيري اندازه براي راست

اف انكنشاشخن اشآ ن نباشد آويزان و نكند مشت و باشد خم نبايد فرد دست.
شان تا بايد شود مي گيري اندازه آن در فشارخون كه بازويي

مانع و نياورد فشار بازو روي تا باشد گشاد كافي اندازه به و عووررزوروييزو
خو لباس فرد است بهتر است تنگ لباس آستين اگر .نشود
.شود خوانده واقعي مقدار از كمتر



شوندهعاينه 
 و سيگار( دخانيات مصرف و الكل و )چاي و قهوه( كافئين ف
 مي اثر كوچك هاي شريان مقاومت روي موارد اين .باشند 

.نكنند صحبت و نند
ينبي روي را خود پاي كف بايد شخص بنابراين، .باشد گاه تكيه بر يصب يب رويروپ
 پاهايش و ها دست و دهد تكيه را خود پشت و بنشيند حت

  .شود مي فرد فشارخون افزايش سبب عضالت
قلطافقط)اشاشگاتك(ش   قلب سطح هم  و افقي طور به و )باشد داشته گاه تكيه( شد

.شود ي وي
 غير در. باشد ساكت بايد نيز فشارخون گيرنده و باشد ساكت
.يابد افزايش فرد فشارخون است كن

افراد معشرايط 
مصرف از فشارخون گيري اندازه از قبل دقيقه 30 است الزم

نداشته شديد بدني فعاليت كنند، خودداري )پيپ و قليان
.شود مي فشارخون غيرواقعي افزايش باعث و گذارند

باشند ناشتا نبايد.
ل ياندازهازق نگ خ باشدشدهخالبايدثانهفشا باشد شده خالي بايد مثانه فشارخون گيري اندازه از قبل.
كن استراحت فشارخون گيري اندازه از قبل دقيقه 5 مدت به
ت داراي فرد پاهاي است الزم فشارخون گيري اندازه براي ي ونيريزبر يزمر يرپ ر

راح و آرام وضعيت يك در بگذارد، محكم سطح يك يا زمين
عض ايزومتريك انقباض صورت اين غير در .نگذارد هم روي را

اطاااز اشاتكگق باش حمايت تحت كه گيرد قرار طوري بايد بيمار دست بازوي
  .گيرد قرار

خودداري شونده، معاينه فرد با شوخي و مهيج گفتگوهاي از يز يوهيجو ريويربو و
س و بنشيند حركت بي و آرام بايد فرد گيري اندازه حين در

ممك شرايط، اين از ناشي هيجان و استرس اثر در صورت اين



كردگام اندازه گيري فشارخون بايد رعايت 
 قرار محيط صداهاي تاثير تحت شونده، معاينه فرد تكوف

 تا دارد قرار جلو سمت به كمي و مورب گوشي طرف دو ها 

اگ تحانبليادياف دا كن . كنيد امتحان بل يا ديافراگم

م كمي فشار با .نكنيد وارد زياد فشار بل يا ديافراگم صفحه  ر رزيربليي يربيو
  .نگهداريد )بازويي شريان محل
 سمع و شده قطع گوش با ديافراگم قسمت ارتباط گوشي ي

ال انافشاا ان اازاخلض ق  قرار بازو داخل ضرباندار ناحيه پوست روي فشار اعمال ون
 پوست شدن كشيده موجب فشار اعمال .باشد تماس در ت
نيست مناسب ضعيف صداهاي ع

شرايطي كه در مورد استفاده از گوشي در هنگ
كورتك صداهاي تا گيريد قرار آرام و ساكت محيط يك در

.نگيرد
گوشي بعضي در.دهيد قرار گوش در را فلزي قسمت دو هر

.گيرد قرار بهتر گوش در
شبهصداانتقال بهزدنبااگ ديبانگشتاليض د روي بر انگشت ماليم ضربه زدن با را گوشي به صدا انتقال
نخورد پيچ ها لوله كنيد دقت گوشي بهتر نگهداري براي.  
به دارد قرار فرد بازوي روي بر گوشي صفحه كه هنگامي يي زويرويبرو ررب برر

م( پوست روي را گوشي صفحه نشانه و وسط انگشت توسط
فلزي قسمت چرخاندن با  گوشي بل قسمت از استفاده براي

شلقاا القشكگ بدو را بل قسمت .شود مي ممكن گوشي بل قسمت با صدا
پوست با بل قسمت اي دايره هاي لبه كه كنيد توجه و دهيد
سمع براي كه شود مي ديافراگم به تبديل خود و شده ناحيه



بازوبندتن 

  .است نامتناسب زوبند
 مقدار باشد بزرگ بازوبند اگر و واقعي، مقدار از زيادتر ون

 آن عرض بپوشاند، را بازو دور درصد 80 آن طول و باشد 

  .شود ستفاده

 پاييني لبه .كنيد خالي را هوا دستگاه، پمپ هواي تنظيم چ
ي  .باشد )آرنج چين يا گودي(بازوئي زو يب جچينيو بر
 قرار بازوبند زير انگشت يك بتوانيد كه اين براي كافي ضاي

انتخاب و بست
بازوبند انتخاب

باز از استفاده فشارخون گيري اندازه در مهم خطاي يك
فشارخو مقدار شود مي باعث باشد كوچك بازوبند اگر

  .شود داده نشان واقعي مقدار از كمتر فشارخون
داشته صحيح ابعاد بايد بازوبند الستيكي هواي كيسه ي

  .باشد  بازو دور درصد 40حدود
اس تر پهن بازوبند از بايد باشد چاق خيلي فرد بازوي اگر

بازوبند  گرفتن قرار محل
  پيچ كردن باز ،با باشد بازوبند درون هوايي قبل از اگر

ب شريان ضربان نقطه از باالتر سانتيمتر 2-3 بايد بازوبند زوب يب رب ري نزب نرب بري
فض كه بپيچيد طوري فرد لخت بازوي روي بايد را بازوبند

  .باشد داشته دهيد،



)لمسي(ز طريق نبض 
 دردست اطالعي بيمار سيستول فشار حدود از يا و شود 
 و بازوبند هواي كيسه رويه بي كردن باد .آوريم بدست را د

آ  فشارخون واقعي مقدار از كمتر برآورد نيز و فرد ناراحتي
 گيري اندازه از جلوگيري و است نياز بازوبند كردن باد راي

 مي انجام گوشي از استفاده با سپس و نبض طريق از ستول
.دارد كاربرد اي يوه

دت اا(ف ته خكهد گاندازآفشا  مي گيري اندازه آن فشارخون كه دستي همان يا( فرد ست
 پيدا براي شصت انگشت از .داريد نگه وضعيت همان در و د

 باد را بازوبند ،كنيد مي حس را راديال نبض كه حالي در ريع
  سطح يا عقربه كه عددي نبض، شدن محو محض به نكنيد، 

ري دهيد اجازه و )تخميني سيستول فشارخون مقدار(سپاريد ونرپ ولر يي زوي يج
.يابد ادامه نبض شدن ناپديد

اندازه گيري فشارخون از
انجام بار اولين براي فردي در فشارخون گيري اندازه اگر

حدود اين فشارخون، دقيق گيري اندازه از قبل بايد نيست،
ن موجب ،شونده معاينه فرد بازوي به زياد فشار نتيجه در

بر كه فشاري ميزان اوليه تخمين براي .شود مي سيستول
سيس فشارخون تعيين ابتدا در سيستول، فشارخون ناصحيح

جي و اي عقربه هاي فشارسنج از استفاده در روش اين .شود

تداد ضا ان الش ا(اد تش ت)د اد را دست )دست مچ شريان( راديال شريان نبض ابتدا در
كنيد پيدا ميانه و اشاره انگشتان توسط لمس با را )شود
.نكنيد استفاده نبض كردن

سر و متوالي صورت به و ببنديد را هوا تنظيم فلزي پيچ
حس را دست مچ نبض ديگر كه برسد جايي به تا كنيد
بس ذهن در را گرفت قرار آن روي لحظه همان در جيوه رنروينرجيو بنرررر

ن باالي جيوه متر ميلي 30 حدود تا مانومتر فشار افزايش



ادامه -)لمسي(ريق نبض 
 كاهش با شود خارج بازوبند از ثانيه در جيوه متر ميلي 2- 3 ت
  توجه شود، مي ظاهر نبض آن در كه فشاري مقدار به دقت ه
.تت

 با سپس.كند مي تاييد را آن و بود خواهد يكسان آورديد دست
.كنيد ليه
نكه خ ياندازهآنفشا يادداشتبالفاصلهااستشدهگ   يادداشت بالفاصله را است شده گيري اندازه آن فشارخون كه

  ١۴۶/p شكل به فشارخون باشد، جيوه متر ميلي 146 تول

  به و دياستول فشارخون مقدار كردن مشخص براي بنابراين، .
)لمسي(از طريق نبض  ارخون
ين بر يب نصبر ونرر ولر بوي

 .كرد تفاده
  صدا شنيدن انتهايي نقطه مورد در صحيح قضاوت است ممكن

ييور  .است مفيد ،)كنند مي ورزش كه افرادي يا شوك، در  ييورزشر
.كنيد باد را كاف مجدداً و كنيد صبر دقيقه 2 تا 1حداقل

 سريع تخليه .شود مي برآورد نادرست فشارخون اينصورت ر
شودمدياستولفشارخونشتر .شود مي دياستول فشارخون شتر

اندازه گيري فشارخون از طر
سرعت با هوا كم كم دهيد اجازه و كنيد شل را هوا پيچ كمي

به بايد .شود مي لمس و ظاهر "مجددا نبض بازوبند، فشار
استسيستولفشارخونازتقريببرآوردمقداراينكنيد است سيستول فشارخون از تقريبي برآورد مقدار اين .كنيد

بد نبض شدن ناپديد زمان در كه فشاري مقدار با مقدار اين
تخل كامل طور به را بازوبند هواي ، پمپ پيچ كامل كردن باز

نقدا خ لفشا ت ديدذهنبهكهس كدستس ك دستي و سپرديد ذهن به كه سيستولي فشارخون مقدار
سيست فشارخون اگر مثال عنوان به شرايط اين در .كنيد
.شود مي ثبت راست دست

آورد بدست نبض لمس با توان نمي را دياستول فشارخون.
فشانكات مهم در اندازه گيري 

ون ولر نيري ورببضسبو
است گوشي از بايد ،سيستول فشارخون دقيق مقدار خصوص

م كه بيماراني در نبض لمس طريق از فشارخون گيري اندازه
بيماران باردار، زنان مانند( باشد مشكل آنها در صدا قطع يا نبلهرعي رز ر نب ر بي

ح كنيد، تكرار را نبض طريق از گيري اندازه خواهيد مي اگر
غير در .كنيد تخليه آرام و كنيد پمپ سريع را هوا كيسه

بيشوسيستولفشارخونكمترتخمينسبببازوبندهواي بيش و سيستول فشارخون كمتر تخمين سبب بازوبند هواي



ن با استفاده از گوشي
 توليد صدايي هيچ ها نبض .شود نمي شنيده صدايي هيچ د،
  جريان زيرا شود، نمي شنيده صدايي هيچ نيز كنيد، باد ل

 كه شود مي شنيده صدايي شود، فرد سيستول فشارخون ر
اري فشار بر شريان داخل فشار يافتن برتري با خون مقداري  ريبونم نبر لري نا ربرري
 جريان صورت به نشده، باز "كامال شريان هنوز چون و آيد 

اخلفشاكانتاافشاآاان  داخل فشار كه زماني تا بازوبند، فشار آمدن پايين با .وند
 در فشار بيشتر كاهش با و يابد مي ادامه )تپ تپ( اي ضربه
 فشار كه است علت اين به پديده اين .شوند مي خاموش مال
 وجود گردابي جريان و نيست شريان روي بازوبند طرف از

  .است فرد دياستول فشارخون دل
نشانهصداآخرينوسيستولفشارخوننشانهشودمي  نشانه صدا آخرين و سيستول فشارخون نشانه شود مي

اندازه گيري فشارخون
دهيد قرار طبيعي فرد يك بازويي شريان روي گوشي وقتي

سيستول فشارخون مقدار باالي تا را بازوبند اگر .كنند نمي
  .شود مي مسدود كامل طور به خون

مقدا با برابر كه بيايد پايين جا آن تا بازوبند داخل فشار اگر
حالت اين در.شود مي گفته كورتكوف صداي اولين آن به ينآنب وفاياو تاينروميور

مي در حركت به شريان در جهشي صورت به بازوبند داخل
  .كند مي ايجاد سمع قابل صداهاي و آيد مي در گردابي

آا شف اا فا تك شك شو مي كورتكوف صداهاي پيدايش موجب فرآيند دو اين
ض صداهاي گيرد قرار دياستول و سيستول فشار بين بازوبند
كام اي نقطه در و كند مي تغيير صداها كيفيت بازوبند داخل
ا فشاري هيچ و است شده كمتر دياستول فشار از بازوبند
معا نقطه اين .شود نمي ايجاد صدايي هيچ نتيجه در و ندارد

مشنيدهگوشيباكهصدايياولينخالصهطوربهپس م شنيده گوشي با كه صدايي اولين خالصه طور به پس
  .است دياستول فشارخون



گوشيخون با استفاده از 
  گوشي از استفاده با نبض، شدن ناپديد فشار تعيين و لمسي
.شود مي انجام رخون

ااا اگا فاف فا  فرد دست .شود مي استفاده فشارخون گيري اندازه براي راست
.گيرد

.دهيد قرار گوش در جلو ت
 با نبايد گوشي لبه .دهيد قرار آرنج چين يا گودي داخلي حل

 شنيدن در شود، مي ايجاد اصطكاك اثر در كه صداهايي صورت
 بازوبند هواي تخليه حين در گوشي به نابجا و خارجي هاي

شگا ا كنگااقن .كنيد نگاه اي عقربه نمايشگر يا جيوه ن
 جيوه متر ميلي 30 تا را بازوبند سرعت به هوا پمپ،  روي واخت
 عدد يك خواندن باعث كنيد، باد تدريج به را بازوبند اگر .يد

 در جيوه متر ميلي 2- 3 سرعت با را كاف باد .شود خارج كاف 
  )آيد پايين اي عقربه صفحه در يا اي جيوه ستون در مدرج شانه
كشلاااگنغااظگ   كنيد، شل زياد را پيچ اگر .ندهيد تغيير را هوا تنظيم پيچ يگر
.كنيد تعيين را فشارخون و دهيد تشخيص راحتي به را ها

گيري فشارخوروش اندازه 
1. لم روش به فشارخون گيري اندازه از بعد دقيقه يك حدود

فشار دقيق گيري اندازه كوروتكوف صداهاي شنيدن و پزشكي
ا2 ا"الااگااا 2. ر دست از "معموال .بپيچيد بازو دور را دستگاه بازوبند ابتدا
گ قرار قلب سطح هم كه دهيد تكيه طوري سطح يك روي بر را

3. سمت به و مورب شكل به را گوشي طرف دو انتهايي هاي لبه
4. مح در بازويي شريان روي ماليم طور به را گوشي ديافراگم

ص اين غير ،در يابد تماس الستيكي هاي لوله يا بازوبند لباس،
ه ضربه ايجاد از .كند مي ايجاد اختالل كورتكوف صداهاي

ا لت اا خگان افشا ستون به بايد فشارخون گيري اندازه مراحل تمام در .بپرهيزيد
5. يكنو و مساوي فشارهاي كردن وارد با و ببنديد را پمپ پيچ

كني باد آمده بدست نبض با كه سيستولي فشار مقدار از باالتر
شكاذ .شود مي كاذب

6. از هوا كمي دهيد اجازه و كنيد شل را پمپ هواي پيچ كمي
نش عالمت دو تا يك حدود نبض ضربه هر در( كنيد خالي ثانيه

اآطا فاضا ك ششاك دي .شود شنيده براحتي كورتكوف اي ضربه صداهاي آن طي تا
صداه بود نخواهيد قادر شود، مي انجام سريع فشار تغيير چون



گوشيخون با استفاده از 
 را كورتكوف صداهاي كم آيد،كم مي پايين بتدريج عقربه يا

 در جيوه ستون يا اي عقربه هاي فشارسنج در عقربه شانگر
د دذهندن نا انعددا نقداه خ فشا  فشارخون مقدار همان عدد اين .بسپاريد ذهن در و نيد

 ضعيف با همزمان را مانومتر روي اعداد .دهد ادامه هوا خليه
فااشنشاضا ككخف  در كم كم و خفيف صدا يا شود نمي شنيده واضحي صداي 
 ذهن در و كنيد تعيين نمايشگر يا مانومتر روي از را خون

 به نيازي اگر .شود تخليه پوار پيچ كامل كردن باز با كامل و 
.كنيد باز فرد
ووني قبل را سيستول فشارخون .كنيد يادداشت را است شده ي

  
 مجدداً و نگهداريد باال را فرد دست ثانيه 6 تا 5 يا كنيد صبر

.د
.نباشد نگران 

گيري فشارخوروش اندازه 
7. ي جيوه سطح و شود مي خارج كاف از هوا كه طور همان

نش به نگاه با دهيد گوش صدا اولين به دقت با .شنويد مي
نج ههافشا نقدااج خ كنشخافشا كن مشخص را فشارخون مقدار اي، جيوه هاي فشارسنج
.بود خواهد سيستول

8. تخل به كاف دهيد اجازه و نزنيد دست هوا تنظيم پيچ به
اناشش گكانخ ديگر كه رسد مي زماني .بخوانيد صدا، شدن محو و شدن

فشارخ مقدار نقطه اين در .شود مي قطع "كامال نقطه يك
.است دياستول فشارخون مقدار همان عدد اين .بسپاريد

9. سرعت به بايد بازوبند هواي شد، قطع صداها تمام وقتي
ف بازوي دور از را دستگاه بازوبند نيست، مجدد گيري اندازه

10. گير اندازه آن از فشارخون كه دستي و فشارخون مقدار رنونيون
 .بنويسيد كسري عدد يك شكل به دياستولي فشارخون از

11. ص دقيقه يك كنيد، تكرار را گيري اندازه خواهيد مي اگر
.كنيد تكرار را قسمت اين 10 تا 5 بند از ررينبز ير

12. دهيد قرار راحتي وضع در را او كرده مرتب را بيمار لباس
13. تا كنيد، صحبت بيمار با شده گيري اندازه فشار باره در



با گوشيي فشارخون 
 از قبل صداها افراد از بعضي در اما .شود مي گرفته نظر در
 به و گردد ياداشت صدا تغيير مرحله در فشار مقدار بايد راد

 فشار تا بازوبند هواي وقتي حتي نيز سالمند افراد و ئورت
وف  دائمي سيستول وضعيت اين به.است شنيدن قابل كورتكوف نبلور تي يتاينبا ولو ميي ا

.شود اشاره نيز مسئله اين به و گردد ياداشت دا
  .كرد گيري اندازه چپ دست از هم را فشارخون و واباند

  يا صفر به را آخر اعداد كه دارند تمايل "معموال .بنويسيد ب
.رد
مقداربهنبايدآيد،دستبهمختلفاعدادمختلفهايعيت  مقدار به نبايد آيد، دست به مختلف اعداد مختلف هاي عيت

  .شود تكرار ها گيري اندازه است الزم و كرد 
 پزشك به بايد باال فشارخون به مشكوك فرد بنابراين،. ست

نكات مهم در اندازه گيري
د صدا قطع لحظه عادي افراد در دياستول فشارخون مقدار

افر اين در .يابند مي ادامه زيادي مدت شدن، قطع و كاهش
. شود اشاره نيز مسئله اين

آئ نارسايي يا تيروئيد پركاري مانند ها بيماري از بعضي در
ك صداهاي چنان هم است، شده تخليه جيوه متر ميلي صفر ير رمي تيجيوم نما يچ ا
صد تغيير مرحله در فشار مقدار بايد افراد اين در .گويند مي

خو چپ طرف به متمايل را فرد بايد بارداري آخر هاي ماه در
تقريب كمترين با را دياستول و سيستول فشارخون مقادير

بر مي باال را خطا درصد كار اين .كنند گرد جيوه متر ميلي 5
موقعدرفشارخوناتفاقگيرياندازهدراستممكنچون موقع در فشارخون اتفاقي گيري اندازه در است ممكن چون

اطمينان فشارخون گيري اندازه بار يك از حاصل فشارخون
اس باال فشارخون بيماري به مبتال فرد كند تاييد بايد پزشك

.كند مراجعه




