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: عنوان برنامه 
باال فشارخونکنترل 

برنامهاهداف 

عنوان برنامه 
کنترل  ملی بسیج

اهداف 



و اهداف اختصاصی
خون در کشور   پرفشارينسبت شناسائی و شروع مراقبت و درمان در بیماران مبتال به 

باال فشارخونآگاهی جامعه نسبت به عوامل خطر، پیامدها و اهمیت تشخیص زودرس و کنترل 

)میلیون نفر 20تقریبا% (  50
)میلیون نفر

میلیون نفر 1تقریبا % (50، به میزان اندباال داشته  فشارخون
مصرف نمک، کم تحرکی، چاقی،  (باال  فشارخونسال و باالتر از عوامل خطر اصلی 

سکته هاي قلبی، سکته  (باال  فشارخونسال و باالتر جامعه از پیامدهاي اصلی 

% 50به میزان  فشارخونسال و باالتر از میزان طبیعی 

و اهداف اختصاصیکلی اهداف 
کلیاهداف 
نسبت شناسائی و شروع مراقبت و درمان در بیماران مبتال به افزایش 
آگاهی جامعه نسبت به عوامل خطر، پیامدها و اهمیت تشخیص زودرس و کنترل افزایش 

اهداف اختصاصی
50سال و باالتر به میزان  30افراد  فشارخونگیري 

میلیون نفر 2تقریبا (باال  فشارخونافراد با احتمال ابتال به شناسائی 
فشارخوندر افرادي که در اندازه گیري  فشارخونمراقبت شروع 

سال و باالتر از عوامل خطر اصلی  30نسبی آگاهی افراد افزایش 
% 50به میزان ) اختالل چربی، مصرف سیگار و الکل

سال و باالتر جامعه از پیامدهاي اصلی  30نسبی آگاهی بزرگساالن افزایش 
% 50به میزان ) هاي مغزي، مرگ زودرس

سال و باالتر از میزان طبیعی  30نسبی آگاهی بزرگساالن افزایش 



سال و باالتر ایرانی ساکن در 
کشور، بیماران کلیوي و زنان باردار در همه گروه هاي سنی

و  باشد  1368/3/17قبل از تولد او  تاریخسال و باالتر شامل فردي است که 
خانم هاي باردار با هر سنی  . (در تاریخ مقرر به پایگاه هاي برنامه ملی مراجعه کند

اجراي طرح اصلی  ، 
در برنامه  درمانی بهداشتی هاي شبکهباال در  فشارخون

 خطرسنجیدر برنامه  درمانی بهداشتی هاي شبکهباال در 

سال و باالتر ایرانی ساکن در  30کلیه افراد : هدفگروه 
کشور، بیماران کلیوي و زنان باردار در همه گروه هاي سنی

باالترسال و  30تعریف گره هدف 
سال و باالتر شامل فردي است که  30فرد •

در تاریخ مقرر به پایگاه هاي برنامه ملی مراجعه کند
)واجد شرایط شرکت در طرح هستند

زمان اجراي طرح 
، 1398/4/15لغایت  1398/2/27از تاریخ •

فشارخونادامه طرح غربالگري و شناسایی بیماران مبتال به 
)ایراپنبرنامه (قلبی عروقی خطرسنجی

باال در  فشارخونادامه پیگیري و مراقبت بیماران مبتال به 
)ایراپنبرنامه (قلبی عروقی



:نحوه اجراء
الکترونیک بسیج ملی کنترل فشارخون باال  

آنو راهکارهاي 

نحوه اجراء
الکترونیک بسیج ملی کنترل فشارخون باال  اجراي 

و راهکارهاي 



مراجعه حضوري به واحد هاي شبکه بهداشت و درمان کشور
فرد به مراکز خدمات جامع سالمت و یا پایگاه هاي بهداشت

بودن اندازه گیري و   الزامیسالمت و بهورزان مبنی بر 
سال و باالتر 30باال براي کلیه افراد  فشارخوندر طول اجراي بسیج ملی کنترل 

طبق دستورالعمل فشارخون
) جدید( 8264خدمت )سیب(در سامانه یکپارچه بهداشت 

 فلوچارتطبق ) مورد مشکوك/مورد جدید/ بیمار شناخته شده
غیرپزشک 7971پزشک و کد خدمت 
باال جهت پیگیري و بررسی بیشتر فشارخوندر صورت داشتن 

باال به تفکیک  فشارخونبراي بسیج ملی کنترل 
در سطح یک ارایه خدمات اولیه بهداشتی  فشارخون

مراجعه حضوري به واحد هاي شبکه بهداشت و درمان کشور
فرد به مراکز خدمات جامع سالمت و یا پایگاه هاي بهداشتمراجعه 

سالمت و بهورزان مبنی بر  مراقبینارسال پیام مجزا در سامانه سیب به 
در طول اجراي بسیج ملی کنترل  فشارخونثبت 

فشارخونو اندازه گیري  فشارخونسوال در مورد سابقه 
در سامانه یکپارچه بهداشت  فشارخونثبت نتیجه 

بیمار شناخته شده(ادامه روند بر اساس روال جاري  
پزشک و کد خدمت  7974کد خدمت = هاي پیوست

در صورت داشتن  کنندگانبه مراجعه  پیامکارسال 
براي بسیج ملی کنترل Realtimeمدیریتی مجزا و  داشبوردساخت  ...  دانشگاه ها و جمعیت شهري روستایی و 

فشارخونموارد فوق همگی مطابق روند روتین مراقبت 
.شدانجام خواهد 



مراجعه حضوري به سایر واحد هاي ارائه کننده خدمات 
بهداشتی درمانی یا پایگاه هاي موقت غربالگري فشارخون 

دسترسی به سامانه سیب براي پزشکان در بخش خصوصی مطابق خدمات جاري 

استفاده از سامانه الکترونیک تهیه شده توسط شرکت دانش پارسیان در قالب یک 
امکان دسترسی به خدمت غربالگري  تبلت

مراجعه حضوري به سایر واحد هاي ارائه کننده خدمات 
بهداشتی درمانی یا پایگاه هاي موقت غربالگري فشارخون 

:باال
دسترسی به سامانه سیب براي پزشکان در بخش خصوصی مطابق خدمات جاري ایجاد 

سامانه سیب
استفاده از سامانه الکترونیک تهیه شده توسط شرکت دانش پارسیان در قالب یک 

تبلتکه با گوشی هوشمند یا رایانه یا  وبسایت
. باال را میسر میسازد فشارخون



غربالگري غیر حضوري به روش خود اظهاري و ثبت 
فشارخونبراي گروه هدف جهت اندازه گیري و ثبت دقیق میزان 

)خوداظهاري( فشارخونتوسط خود فرد و یا اطرافیان با دستگاه هاي سنجش خانگی 
شده توسط مرکز مدیریت شبکه  خوداظهاري

تبلیغات و اطالع رسانی موثر در مورد درگاه تخصیص داده شده  جهت آشنایی هرچه بیشتر و تشویق جمعیت هدف به 
)امکان دسترسی به درگاه از طریق کامپیوتر و موبایل

:اندازه گیري شده توسط فرد در درگاه معرفی شده

در صورت عدم وجود داده . برقراري ارتباط بین اطالعات فردي ثبت شده در درگاه و سامانه سیب بر اساس کد ملی افراد

یا ارسال مطالب در  پیامکراهنمایی به فرد ارایه می گردد که شامل ارسال مطالب آموزشی در همان صفحه، ارسال بر اساس نتیجه ثبت شده توصیه و . اندازه گیري شده توسط فرد در این صفحه ثبت می شودپس از آن فرد می بایست به سواالت پرسشنامه پاسخ داده و در گردیده   بارگزاريو لینک دانلود آن در این صفحه  فشارخونمذکور دستورالعمل اندازه گیري 
.یا در صورت لزوم مراجعه به پزشک جهت تشخیص بیماري و یا اصالح دارو هاي مصرفی

غربالگري غیر حضوري به روش خود اظهاري و ثبت 
:در وب سایت

براي گروه هدف جهت اندازه گیري و ثبت دقیق میزان  فشارخوناختیار قرار دادن راهنماي نحوه سنجش در 
توسط خود فرد و یا اطرافیان با دستگاه هاي سنجش خانگی  فشارخوناندازه گیري 

خوداظهاريهاي  فشارخونبراي ثبت ) درگاه(آدرس  وبتخصیص 
تبلیغات و اطالع رسانی موثر در مورد درگاه تخصیص داده شده  جهت آشنایی هرچه بیشتر و تشویق جمعیت هدف به 

امکان دسترسی به درگاه از طریق کامپیوتر و موبایل(ثبت در درگاه 
اندازه گیري شده توسط فرد در درگاه معرفی شده فشارخونثبت کد ملی، تاریخ تولد و 

.کاربري و تاریخ تولد رمز عبور می باشد شناسهکد ملی 
برقراري ارتباط بین اطالعات فردي ثبت شده در درگاه و سامانه سیب بر اساس کد ملی افراد

.از ثبت احوال فراخوانی میشود
مذکور دستورالعمل اندازه گیري  وبپس از ورود به صفحه   پس از آن فرد می بایست به سواالت پرسشنامه پاسخ داده و در . توضیح داده می شود فشارخونو نحوه اندازه گیري  راهنمایی به فرد ارایه می گردد که شامل ارسال مطالب آموزشی در همان صفحه، ارسال اندازه گیري شده توسط فرد در این صفحه ثبت می شود فشارخوننهایت میزان 

یا در صورت لزوم مراجعه به پزشک جهت تشخیص بیماري و یا اصالح دارو هاي مصرفی...فضاي مجازي و 



:داشبود اطالعات بسیج ملی کنترل فشارخون باال
مالحظه خواهد شد و اطالعات به تفکیک دانشگاه ها تا سطح شهرستان

تعداد افراد مشکوك به فشار خون باال به تفکیک جنس در مناطق روستایی، شهري و دانشگاهی و کل کشور
تعداد افراد مبتال به فشار خون باال با کنترل مطلوب یا نامطلوب به تفکیک جنس در مناطق روستایی، شهري و دانشگاهی و کل کشور  

)و باالتر 140/90 فشارخون( اندباال که در طول بسیج ملی کشف شده 

داشبود اطالعات بسیج ملی کنترل فشارخون باال
مالحظه خواهد شد و اطالعات به تفکیک دانشگاه ها تا سطح شهرستان داشبوردکه در پرسشنامه پرسیده می شود در سواالتی 

تعداد افراد مشکوك به فشار خون باال به تفکیک جنس در مناطق روستایی، شهري و دانشگاهی و کل کشور
تعداد افراد مبتال به فشار خون باال با کنترل مطلوب یا نامطلوب به تفکیک جنس در مناطق روستایی، شهري و دانشگاهی و کل کشور  

)  بیماران شناخته شده قبل از اجراي این طرح(
باال که در طول بسیج ملی کشف شده  فشارخونتعداد مبتالیان به 

تعداد ارجاع فوري به پزشک 
به پزشک  غیرفوريتعداد ارجاع 

باال فشارخونتعداد خانم هاي باردار مشکوك به 
تعداد خانم هاي باردار با فشار خون نرمال

باال فشارخونتعداد خانم هاي باردار با 
فشارخونتعداد افراد دچار نارسایی کلیوي با کنترل مطلوب 

فشارخونتعداد افراد دچار نارسایی کلیوي با کنترل نامطلوب 
باال فشارخونتعداد مبتالیان به دیابت با 



.سال و باالتر که فشار خون آنها اندازه گرفته شده است
باال شناسائی شده به مورد انتظار

باال  فشارخوندر افرادي که در اندازه گیري 

سال و باالتر از عوامل خطر اصلی  30
)  مصرف نمک، کم تحرکی، چاقی، اختالل چربی، مصرف سیگار و الکل

 فشارخونسال و باالتر جامعه از پیامدهاي اصلی 
)  سکته هاي قلبی، سکته هاي مغزي، مرگ زودرس

فشارخونسال و باالتر از میزان طبیعی  30
دارنداطالع طرح سال و باالتر که از 

شاخص هاي ارزشیابی
سال و باالتر که فشار خون آنها اندازه گرفته شده است 30نسبت بزرگساالن -1-7
باال شناسائی شده به مورد انتظار فشارخوننسبت بیماران مبتال به - 2-7
در افرادي که در اندازه گیري  فشارخوننسبت شروع مراقبت - 7- 3

.  اندداشته 
30نسبت افزایش آگاهی بزرگساالن -4-7

مصرف نمک، کم تحرکی، چاقی، اختالل چربی، مصرف سیگار و الکل(باال  فشارخون
سال و باالتر جامعه از پیامدهاي اصلی  30نسبت آگاهی بزرگساالن -7- 5

سکته هاي قلبی، سکته هاي مغزي، مرگ زودرس(باال 
30نسبت افزایش آگاهی بزرگساالن -6-7
سال و باالتر که از  30نسبت افراد بزرگسال -7-7



فراخوان و اطالع رسانی همگانی از طریق رسانه ملی در سطح کشور و استان ها
...فراخوان از طریق پایگاه هاي اینترنتی و فضاي مجازي و تولید پالکارد، پوستر، بنر و 

پذیرش افراد ساکن روستایی در خانه هاي بهداشت و افراد 
)ساکن شهري در پایگاه هاي سالمت و مراکز خدمات جامع سالمت مجري طرح

پذیرش افراد در مکان هاي همکار مجري طرح
سؤاالت اطالعات عمومی و تاریخچه بیماري ،توسط بهورزان، مراقبین 

)سالمت، ماماها، سایرکارکنان بهداشتی درمانی و داوطلبین همکار
اندازه گیري فشارخون توسط بهورزان، مراقبین سالمت، ماماها،  

)سایرکارکنان بهداشتی درمانی و داوطلبین همکار

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

فراخوان از طریق پایگاه هاي اینترنتی و فضاي مجازي و تولید پالکارد، پوستر، بنر و 
پذیرش افراد ساکن روستایی در خانه هاي بهداشت و افراد (پذیرش افراد گروه هدف 

ساکن شهري در پایگاه هاي سالمت و مراکز خدمات جامع سالمت مجري طرح
پذیرش افراد در مکان هاي همکار مجري طرح

سؤاالت اطالعات عمومی و تاریخچه بیماري ،توسط بهورزان، مراقبین (پرسشگري 
سالمت، ماماها، سایرکارکنان بهداشتی درمانی و داوطلبین همکار

اندازه گیري فشارخون توسط بهورزان، مراقبین سالمت، ماماها،  (معاینه بالینی 
سایرکارکنان بهداشتی درمانی و داوطلبین همکار



توسط بهورزان، مراقبین سالمت، ماماها، سایرکارکنان بهداشتی 

تحویل مواد آموزشی به افراد سالم، مشکوك به فشارخون باال و بیماران مبتال به فشار خون باال 
)توسط بهورزان، مراقبین سالمت، ماماها، سایرکارکنان بهداشتی درمانی و داوطلبین همکار

به افراد  »سالمتبه پزشک مرکز خدمات جامع  
توسط بهورزان، مراقبین سالمت، ماماها، سایرکارکنان  

رسانی و اعالم نتیجه بررسی فشارخون و افرادي که نیاز به مراجعه 

)ادامه( اجراءنحوه 
توسط بهورزان، مراقبین سالمت، ماماها، سایرکارکنان بهداشتی (ثبت اطالعات در پرسشنامه 

)درمانی و داوطلبین همکار
تحویل مواد آموزشی به افراد سالم، مشکوك به فشارخون باال و بیماران مبتال به فشار خون باال 

توسط بهورزان، مراقبین سالمت، ماماها، سایرکارکنان بهداشتی درمانی و داوطلبین همکار
 یا غیر فوري ارجاع فوري«تکمیل و تحویل فرم 

توسط بهورزان، مراقبین سالمت، ماماها، سایرکارکنان  (مشکوك و بیماران مبتال به فشارخون باال
)بهداشتی درمانی و داوطلبین همکار

رسانی و اعالم نتیجه بررسی فشارخون و افرادي که نیاز به مراجعه -ارسال پیام هاي کوتاه اطالع
)توسط هماهنگی با مخابرات(مجدد دارند 

تهیه گزارشو  داده هاو تحلیل تجزیه 



مکان هاي اجراي برنامه غربالگري و مراقبت

و پذیرش ارجاعات
و پذیرش ارجاعات

مـدارس، مسـاجد، امـاکن زیـارتی،      خانه هاي سالمت شـهرداري، 
هاي مسافري، میادین و نظایر آن که توسـط سـتادهاي اسـتانی و شهرسـتانی     

ملی ، مراکز نظامی و انتظامی ارتـش  بانک شرکت مخابرات، (بهداشتی درمانی و بیمارستان هاي تحت پوشش سازمانها
(............

مکان هاي اجراي برنامه غربالگري و مراقبت
شهرها
 ارزیابیسالمت براي پایگاه هاي 

خدمات جامع سالمت شهري براي پذیرش ارجاعاتمراکز 
و پذیرش ارجاعات ارزیابیدولتی و خصوصی براي بیمارستان هاي 

و پذیرش ارجاعات ارزیابیبراي  هاي دولتی و خصوصیدرمانگاه 
هاي پزشکان همکارمطب 

ها و آزمایشگاه هاي همکارداروخانه 
خانه هاي سالمت شـهرداري، مراکزي که امکان حضور مردم را فراهم کند از قبیل سایر 

هاي مسافري، میادین و نظایر آن که توسـط سـتادهاي اسـتانی و شهرسـتانی     -فرودگاه، پایانه مراکز تجمعی مانند نماز جمعه،
.شوند-تعیین می
ها و کارخانه ها کارگاه 

ها و ادارات دولتی و خصوصیسازمان 
بهداشتی درمانی و بیمارستان هاي تحت پوشش سازمانهامراکز 

............)سپاه، شهرداري ها، شرکت نفت، سازمان تامین اجتماعی  



مکان هاي اجراي برنامه غربالگري و مراقبت

خدمات جامع سالمت روستایی براي پذیرش ارجاعات
نمـاز  مراکزي که امکان حضور مردم را فراهم کند از قبیل مدارس، مساجد، اماکن زیارتی، 

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

مکان هاي اجراي برنامه غربالگري و مراقبت
روستاهادر 

ارزیابیبهداشت براي خانه هاي 
خدمات جامع سالمت روستایی براي پذیرش ارجاعاتمراکز 
مراکزي که امکان حضور مردم را فراهم کند از قبیل مدارس، مساجد، اماکن زیارتی، سایر 
و نظایر آن که توسط ستادهاي استانی و شهرستانی و شوراي روستا تعیین میجمعه 



...دانشجویان پزشکی، بهداشت، پرستاري و مامایی دانشکده هاي دولتی، آزاد، بسیج جامعه پزشکی، نظام پزشکی و  
در مراکـز خـدمات جـامع سـالمت و     ) مـراقبین سـالمت  (کاردانان و کارشناسان مبارزه با بیماري ها و بهداشـت خـانواده  

درخانه هاي بهداشت روستایی معاونت هاي بهداشتی دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکی کشور
بهداشتی درمانی تحت پوشش سازمانهاي داراي مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان

، ماماها، داروسازان داروخانه ها، کارکنان آزمایشگاه هاي همکار

شـرکت مخـابرات،   (بهداشتی درمانی سازمانهایی که مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان هاي تحت پوشش دارند
............)ملی ، مراکز نظامی و انتظامی ارتش و سپاه، شهرداري ها، شرکت نفت، سازمان تامین اجتماعی  

مجریان محیطی 
دانشجویان پزشکی، بهداشت، پرستاري و مامایی دانشکده هاي دولتی، آزاد، بسیج جامعه پزشکی، نظام پزشکی و  -
کاردانان و کارشناسان مبارزه با بیماري ها و بهداشـت خـانواده  -

پایگاه هاي سالمت شهري 
درخانه هاي بهداشت روستایی معاونت هاي بهداشتی دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکی کشوربهورزان 
بهداشتی درمانی تحت پوشش سازمانهاي داراي مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانکارکنان 
، ماماها، داروسازان داروخانه ها، کارکنان آزمایشگاه هاي همکارپرستاران

سازمان هالل احمرداوطلبین 
بهداشتی درمانی سازمانهایی که مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان هاي تحت پوشش دارندکارکنان 

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



باال فشارخونکنترل ملی  بسیج
مهرشهریورمردادتیرخرداد
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بسیججدول زمانبندي اجراي 
خرداداردیبهشت

12341فعالیت

          باال فشارخونملی کنترل  بسیجتدوین طرح 

          تائید و تصویب در شوراي معاونین

          طرح در شوراي مدیران

          نهائی سازي و ابالغ برنامه ها به دانشگاهها

و فراهم کردن  کارگروههابرگزاري جلسات 
نشست هاي آموزشی-تدارکات

          

          برگزاري مراسم شروع پویش 

          اجراي برنامه هاي آموزشی و حساس سازي

و  فشارخوناجراي برنامه اندازه گیري 
شناسائی بیماران در سراسر کشور

          

          پایش برنامه ها

          ارزشیابی برنامه ها

          گزارش نهائی اجراي برنامه و نتیجه ارزشیابی



-تیم هاي سیار و ثابت
برآورد حجم فعالیت ها و 

هزینه ها
تیم هاي سیار و ثابت–تعداد شهرها 

برآورد حجم فعالیت ها و -هزینه ها
هزینه ها



دانشکده/دانشگاهوظایف ستاد اجرایی برنامه در سطح 

نیروي انسانی اجراي طرح متشکل از داوطلبین و دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده  
هاي پزشکی، بهداشت، پرستاري و مامایی ، در تیم هاي سه نفره  

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

با سازمان ها و ادارات کل استانی براي مراجعه تیم هاي ارزیابی
با سازمان ها و ادارات کل استانی براي تشکیل تیم هاي ارزیابی از کارکنان بهداشتی درمانی  

شاغل در مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش سازمان ها و ادارات

وظایف ستاد اجرایی برنامه در سطح 
تهیه و ابالغ براي اعضاء

نیروي انسانی اجراي طرح متشکل از داوطلبین و دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده  سازماندهی 
هاي پزشکی، بهداشت، پرستاري و مامایی ، در تیم هاي سه نفره  

بهورزان، مراقبین سالمت ، ماماها ،کاردانان و کارشناسان بهداشتی شاغل در حوزه دانشگاه  سازماندهی 
علوم پزشکی

با ستاد اجرایی برنامه در سطح کشوريهماهنگی 
فرماندار  / با استاندارهماهنگی 
با سازمان ها و ادارات کل استانی براي مراجعه تیم هاي ارزیابیهماهنگی 
با سازمان ها و ادارات کل استانی براي تشکیل تیم هاي ارزیابی از کارکنان بهداشتی درمانی  هماهنگی 

شاغل در مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش سازمان ها و ادارات
با انجمن هاي مربوطههماهنگی 



دانشکده/وظایف ستاد اجرایی برنامه در سطح دانشگاه
فرم ها و پرسشنامه  / با پزشکان خصوصی داوطلب مجري برنامه و آموزش و تحویل نرم افزار

هاي کاغذي و اطمینان از سالمت دستگاه هاي فشارسنج و گوشی یا دستگاه هاي دیجیتالی
و تکثیر پرسشنامه ها و فرم هاي ارجاع و سایر مطالب آموزشی از دبیرخانه کمیته اجرایی کشور

مواد، لوازم و تجهیزات مورد نیاز اجراي برنامه  
تبلیغاتی و اطالع رسانی براي مشارکت مردم و انجام اقدامات نمادین براي جلب مشارکت  

و باال بردن حساسیت مردم نسبت به بیماري فشار خون باال
و اجراي برنامه انتخاب و آموزش ناظرین و پرسشگران  

برنامه اجرایی به شبکه هاي بهداشت و درمان تابعه

وظایف ستاد اجرایی برنامه در سطح دانشگاه
با پزشکان خصوصی داوطلب مجري برنامه و آموزش و تحویل نرم افزارهماهنگی 

هاي کاغذي و اطمینان از سالمت دستگاه هاي فشارسنج و گوشی یا دستگاه هاي دیجیتالی
و تکثیر پرسشنامه ها و فرم هاي ارجاع و سایر مطالب آموزشی از دبیرخانه کمیته اجرایی کشوردریافت 
مواد، لوازم و تجهیزات مورد نیاز اجراي برنامه  تأمین 
تبلیغاتی و اطالع رسانی براي مشارکت مردم و انجام اقدامات نمادین براي جلب مشارکت  ریزي - برنامه

و باال بردن حساسیت مردم نسبت به بیماري فشار خون باال
و اجراي برنامه انتخاب و آموزش ناظرین و پرسشگران  تنظیم 

برنامه اجرایی به شبکه هاي بهداشت و درمان تابعهابالغ 
دولتیاز ظرفیت بخش هاي دولتی و غیر استفاده 



دانشکده/وظایف ستاد اجرایی برنامه در سطح دانشگاه
دقیق بر روند اجراي برنامه و ارائه بازخورد به محیط و گزارش به دبیرخانه کمیته اجرایی  

)دفتر مدیریت بیماري هاي معاونت بهداشت وزارت بهداشت
برنامه زمانی براي تکمیل پرسشنامه ها، ورود داده ها به رایانه،  

)  کالن مناطق(یک نفر ناظر به دبیرخانه کمیته اجرایی کشوري و به دانشگاه معین منطقه
یک نفر هماهنگ کننده براي ایجاد هماهنگی با مراجع ذیربط

فرم هاي اطالعاتی ارسالی از دبیرخانه کمیته اجرایی

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

وظایف ستاد اجرایی برنامه در سطح دانشگاه
دقیق بر روند اجراي برنامه و ارائه بازخورد به محیط و گزارش به دبیرخانه کمیته اجرایی  نظارت 

دفتر مدیریت بیماري هاي معاونت بهداشت وزارت بهداشت(کشوري برنامه 
برنامه زمانی براي تکمیل پرسشنامه ها، ورود داده ها به رایانه،  تنظیم 
یک نفر ناظر به دبیرخانه کمیته اجرایی کشوري و به دانشگاه معین منطقهمعرفی 
یک نفر هماهنگ کننده براي ایجاد هماهنگی با مراجع ذیربطتعیین 

با نمایندگان سازمان هاي داوطلبهماهنگی 
فرم هاي اطالعاتی ارسالی از دبیرخانه کمیته اجراییتکمیل 

گزارش هاي مقطعی و نهاییتهیه 
در شهرستان ها وظایف ستاد اجرایی متناظر با ستاد دانشگاهی تشکیل می باشد: توجه



پزشکیدانشکده علوم /حدود وظایف ناظر ستاد دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی یا با انتخاب /ناظر یا ناظرین بایستی فردي خبره و ترجیحاً از گروه مبارزه با بیماري هاي دانشکده .ارتباط داشته باشند) رییس ستاد اجرایی(ایشان و حوزه معاونت بهداشتی باشند و مستقیماً با رییس دانشگاه 

محدوده فعالیت دانشگاهی به تفکیک هر شهرستان  
دانشکده ،آموزش و توجیه /بر حسب تعداد شهرستان هر دانشگاه

و  ) دستگاه اندازه گیري فشارخون(و تهیه وسایل اندازه گیري به تعداد مورد نیاز براي هر شهرستان

حدود وظایف ناظر ستاد دانشگاه
ایشان و حوزه معاونت بهداشتی باشند و مستقیماً با رییس دانشگاه ناظر یا ناظرین بایستی فردي خبره و ترجیحاً از گروه مبارزه با بیماري هاي دانشکده

:وظایف ناظرین شامل

اجرایی کشوري و دانشگاهی برنامه   کمیتهبا هماهنگی 
محدوده فعالیت دانشگاهی به تفکیک هر شهرستان  تعیین 
بر حسب تعداد شهرستان هر دانشگاه(ناظرین مورد نیاز در هر شهرستان تعیین 

)آن ها و هماهنگی براي صدور ابالغ مربوطه
و تهیه وسایل اندازه گیري به تعداد مورد نیاز براي هر شهرستانتعیین 

توزیع آن ها
و تعیین زمان شروع بررسی هماهنگی 



تأمین لوازم و تجهیزات مورد نیاز اجراي برنامه و هماهنگی براي بررسی و کالیبره 

همکاري در تهیه گزارش هاي مقطعی و نهایی عملکرد دانشگاهی 

)ادامه( ناظرینوظایف 

تأمین لوازم و تجهیزات مورد نیاز اجراي برنامه و هماهنگی براي بررسی و کالیبره -
کردن دستگاه هاي فشارسنج و گوشی

نظارت بر اجراي طرح در هر شهرستان-
همکاري در تهیه گزارش هاي مقطعی و نهایی عملکرد دانشگاهی -



شهرستانی

تیمتعیین تعداد جمعیت مورد بررسی براي هر 

شهرستانیحدود وظایف ناظر 
هدفتعیین جمعیت 

شناسایی افراد کلیدي 
نیازتعیین تعداد تیم هاي بررسی مورد 

تعیین تعداد جمعیت مورد بررسی براي هر 
آموزش تکمیلی پرسشگران 

تجهیزاتبررسی 
ارزیابی کارایی پرسشگران 

ارائه بازخورد



نحوه اجراي بسیج ملی فشار خون

...)دانشجویان پزشکی، پرستاري، مامائی و 

غربالگري در مراکز تعیین شده مانند درمانگاه ها و بیمارستان ها
  غربالگري در بیمارستان ها و درمانگاه هاي تحت پوشش سازمان ها و مراکز

خصوصی
معرفی شده

نحوه اجراي بسیج ملی فشار خون
:در روستا

توسط بهورز طبق دستورالعملهاي موجود
:در شهر

دانشجویان پزشکی، پرستاري، مامائی و (توسط مراقب سالمت، داوطلبان دوره دیده 
غربالگري در شبکه هاي بهداشتی درمانی- 1
غربالگري در مراکز تعیین شده مانند درمانگاه ها و بیمارستان ها- 2
غربالگري در بیمارستان ها و درمانگاه هاي تحت پوشش سازمان ها و مراکز- 3
غربالگري در مناطق تجمعی -4
غربالگري در محل هاي کار-5
خصوصیغربالگري در محل هاي ادارات دولتی و - 6

معرفی شده وبسایتدر  اظهاريخود : شهر و روستا



"باال  فشارخونکنترل  ملی

"باال  فشارخونکنترل 

ملی بسیج " اجراییمراحل 

کنترل  ملی بسیج" اجراییمراحل  لیست چک




