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 کلیات اجراي برنامه
بیماري فشارخون باال، اقدام شناسایی و کنترل با هدف افزایش ، جمهوري اسالمی ایرانزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و

زارت بهداشت، درمان و آموزش هاي ومعاونت با مشارکت و تعامل نموده است که  »بسیج ملی کنترل فشارخون باال«برگزاري به 
یئت مـدیره  ي پزشکی، بهداشت، پرستاري و مامایی و هها دانشکدهو علوم پزشکی کشور  يها دانشکده /ها کلیه دانشگاه پزشکی و

مصـادف   1398 اردیبهشت 27از  و داوطلبین این برنامه راو سایر سازمان هاي همکار هاي نظام پزشکی و سازمان هاي بیمه گر 
درمان بیماران مبتال  ارزیابی، شناسایی و مراقبت وبه  طرحدر این . به اجراء خواهد گذاشتدر دو مرحله  با روز جهانی فشارخون

ختـه  رداقلبی عروقی شامل فشارخون باال پعامل خطر بیماري  نیتر مهم يها گردآوري، پردازش و تحلیل دادهو به فشارخون باال 
د و نتایج ارزشیابی طرح و گزارش این برنامه در مهرماه سال جاري مصادف بـا روز جهـانی قلـب ارائـه گـرد     امید است و  شود یم

یکپارچه و ادغام یافته مجموعه مـداخالت   رنامه هاي جاري در قالب برنامهاین برنامه با همان اهداف و تقویت بیشتر ببدنبال آن 
 .یابدادامه  ،)ایراپن(وزارت بهداشت در نظام مراقبت هاي اولیه بهداشتی پیشگیري و کنترل بیماري هاي غیرواگیر اساسی 

 گروه هدف
 کلیوي و زنان باردار در همه گروه هاي سنی، بیماران ساکن در کشورو غیر ایرانی ایرانی سال و باالتر  30کلیه افراد 

 تعریف گروه هاي هدف 

با مراجعه به پایگاه هاي بهداشت و ایستگاه هاي موقت و یا از به دنیا آمده اند میتوانند  29/12/1368کلیه افرادي که قبل از 
از وضعیت فشارخون خود  )salamat.gov.ir( طریق وبسایت معرفی شده از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 .مطلع شوند
 .منظور از بیماران کلیوي کلیه افرادي است که در هر سنی بنا به تشخیص پزشک مبتال به نارسائی کلیه شناخته شده اند

 .منظور از خانم هاي باردار کلیه خانم هاي باردار در هر سنی و در هر زمان از دوران بارداري است

  اجرازمان 
  در دو مرحله15/4/1398لغایت  27/2/1398از تاریخ ،  

  تا پایان برنامه 28/2/1398مرحله آموزش و اطالع رسانی از 

  15/4/1398لغایت  1398 /18/3مرحله غربالگري از 

پیگیري و مراقبت بیماران در شـبکه هـاي بهداشـتی درمـانی در     و و شناسایی بیماران مبتال به فشارخون باال  ارزیابیادامه طرح 
 .پیگیري می گردد و یا در بخش خصوصی )برنامه ایراپن( برنامه خطرسنجی قلبی عروقیقالب 

 اطالعات  جمع آوري نظام
 :ردیگ یانجام م ریطریق زبه جمع آوري اطالعات در این مطالعه 

 با مصاحبه حضوري در سامانه الکترونیک تکمیل پرسشنامه 
 بالینی با اندازه گیري فشارخون  همعاین 

  فشارخون در سامانه الکترونیکثبت میزان 

 و تهیه داشبورد گزارش ها در سطح ستاد کشوري به تفکیک دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکی اطالعات   تحلیل
 و زیرمجموعه آنها 
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 نحوه اجراء
 فراخوان و اطالع رسانی همگانی از طریق رسانه ملی و سایر رسانه ها در سطح کشور و استان ها 
 طریق پایگاه هاي اینترنتی و فضاي مجازي و تولید پالکارد، پوستر، بنر و  فراخوان از... 

 روش اجراي حضوري
  پذیرش افراد ساکن روستا در خانه هاي بهداشت و افراد ساکن شهر در پایگاه هاي سـالمت و  (پذیرش افراد گروه هدف

پایگاه  /بهداشت در خانه )سیب( بهداشت و ثبت اطالعات در سامانه یکپارچه) مراکز خدمات جامع سالمت مجري طرح
  یا مراکز خدمات جامع سالمت سالمت

 ها و شـهرها و ثبـت در   در سطح کالنشهر... سازمان ها و ادارات، وزارتخانه ها،  غربالگري پذیرش افراد در ایستگاه هاي
 معرفی شده  )salamat.gov.ir( وبسایت

  و ثبت اطالعات در وبسایت همکار مجري طرح موقت هاي ایستگاه پذیرش افراد در)salamat.gov.ir( شـده  معرفی 
 )این ایستگاه ها توسط دانشگاه علوم پزشکی مستقر و مدیریت میشوند(

  مشخصات فردي و تاریخچه بیماري توسط بهـورزان، مـراقبین سـالمت، ماماهـا، سـایرکارکنان بهداشـتی       (پرسشگري
 )درمانی و داوطلبین همکار

  مـراقبین سـالمت، ماماهـا، سـایرکارکنان بهداشـتی درمـانی و        /اندازه گیري فشارخون توسط بهـورزان (بالینی معاینه
 )داوطلبین همکار

  ویژه این برنامه تهیه شده و در ایام اجـراي    که) 8264کد ( »پرسشنامه بسیج ملی کنترل فشارخون باال«ارائه خدمت
این خدمت براي ثبت ارزیابی فشارخون توسط بهورز، مراقب سالمت، پزشک و سایر افراد  .بسیج ملی در دسترس است

نیز دقیقاً همین خدمت طراحی شده و ارائـه   )salamat.gov.ir( در وبسایت. طی مدت اجراي برنامه ارائه خواهد شد
 .  میگردد

 مـاران مبـتال بـه فشـار خـون بـاال توسـط        تحویل مواد آموزشی متناسب به افراد سالم، مشکوك به فشارخون باال و بی
 )بهورزان، مراقبین سالمت، ماماها، سایرکارکنان بهداشتی درمانی و داوطلبین همکار

       ارجاع فوري یا غیر فوري افراد مشکوك و بیماران مبتال به فشارخون باال به پزشک مرکـز خـدمات جـامع سـالمت یـا
ن، مـراقبین سـالمت، ماماهـا، سـایرکارکنان بهداشـتی درمـانی و       توسـط بهـورزا  (پزشکان همکار و سایر مراکز همکار  

 تحویل کارت ثبت میزان فشارخونو  )داوطلبین همکار
 رسانی و اعالم نتیجه بررسی فشارخون به افرادي که نیاز به مراجعه مجدد دارند ارسال پیام هاي کوتاه اطالع 

   توسـط پزشـک در مراکـز    ) 7974کـد  (فشـارخون بـاال   پذیرش موارد ارجاع شده و تکمیل خدمت تشخیص و درمـان
خدمات جامع سالمت و در صورت تشخیص قطعی، ثبت فرد به عنوان بیمار مبتال به فشارخون باال توسـط پزشـک در   

 سامانه سیب

  طبق پروتکل اعالم شده از کارگروه درمان 2ارجاع موارد نیازمند خدمات تخصصی به سطح 

 شکان همکار در بخش خصوصی یا سایر مراکز دولتی طبق برنامه ریزي کمیتـه اجرائـی   ثبت نتیجه بیماریابی توسط پز
 .متعاقباً تعیین میگردد

 روش اجراي غیر حضوري
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   در وبسـایت   )ن هوشـمند تلفـ تبلـت،  رایانـه،  (از طریـق تکمیـل پرسشـنامه الکترونیـک     ) غیر حضـوري (خود ارزیابی
)salamat.gov.ir( معرفی شده 

 سازي الکترونیک بسیج ملی کنترل فشارخون باال راهکارهاي پیاده 

 :مراجعه حضوري به واحد هاي شبکه بهداشت و درمان کشور
 مراجعه فرد به مراکز خدمات جامع سالمت و یا پایگاه هاي بهداشت 
  رخون مراقبین سالمت و بهورزان مبنی بر الزامی بودن اندازه گیري و ثبت فشاپزشکان، ارسال پیام در سامانه سیب به

، زنان باردار و بیماران مبتال به نارسایی سال و باالتر 30در طول اجراي بسیج ملی کنترل فشارخون باال براي کلیه افراد 
 کلیه

  سوال در مورد سابقه سکته قلبی و یا مغزي و ثبت آن 

 ارخون طبق دستورالعملو اندازه گیري فشو یا نارسائی کلیه و یا بیماري دیابت  باال سوال در مورد سابقه فشارخون 
  جدید( 8264خدمت ) سیب(ثبت نتیجه فشارخون در سامانه یکپارچه بهداشت(  

   پزشک و کد  7974کد خدمت ) = مورد مشکوك /مورد جدید/ بیمار شناخته شده(ادامه روند بر اساس روال جاري
 در سامانه سیب غیرپزشک 7971خدمت 

  داشتن فشارخون باال جهت پیگیري و بررسی بیشترارسال پیامک به مراجعه کنندگان در صورت 

 موارد فوق همگی مطابق روند روتین مراقبت فشارخون در سطح یک ارایه خدمات اولیه بهداشتی انجام خواهد شد. 

موقت غربالگري فشارخون  ایستگاه هايبه سایر واحد هاي ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی یا  مراجعه حضوري
 :باال

 سترسی به سامانه سیب براي پزشکان در بخش خصوصی مطابق خدمات جاري سامانه سیبایجاد د 

 استفاده از سامانه الکترونیک تهیه شده توسط شرکت دانش پارسیان در قالب یک وبسایت )salamat.gov.ir(  که با
 . یسازدگوشی هوشمند یا رایانه یا تبلت امکان دسترسی به خدمت غربالگري فشارخون باال را میسر م

 :غیر حضوري 
 در اختیار قرار دادن راهنماي نحوه سنجش فشارخون براي گروه هدف جهت اندازه گیري و ثبت دقیق میزان فشارخون 
  خوداظهاري(اندازه گیري فشارخون توسط خود فرد و یا اطرافیان با دستگاه هاي سنجش خانگی فشارخون( 

  براي ثبت فشارخون هاي خوداظهاري شده توسط مرکز مدیریت شبکه ) درگاه(تخصیص وب آدرس 

  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 

 اریخ تولد و فشارخون اندازه گیري شده توسط فرد در درگاه معرفی شدهثبت کد ملی، ت: 

 .کد ملی شناسه کاربري و تاریخ تولد رمز عبور می باشد

 در صـورت عـدم وجـود    . برقراري ارتباط بین اطالعات فردي ثبت شده در درگاه و سامانه سیب بر اساس کد ملی افراد
 .داده از ثبت احوال فراخوانی میشود

 ريپرسشگ
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حضـور خواهنـد یافـت و از زمـان     و با پوشیدن کاور ي تعیین شده قبل از ساعت شروع با کارت شناسایی ها محلان در پرسشگر
ایـن گـروه شـامل    . مراجعه خواهند کـرد  و ایستگاه ها گروه هدف از طریق اطالع رسانی به مراکز. شود یآغاز ممراجعه مردم کار 

 .سال و باالتر ، بیماران کلیوي و زنان باردار در همه گروه هاي سنی هستند 30تمام افراد 
 .هاي فشارسنج و گوشی باید از نظر سالمت بررسی گردندروزانه دستگاه

دهـد  توضیح مرکز اي فرد واجد شرایط حاضر در پرسشگر باید خود را معرفی کند و اهداف این بررسی را به زبان ساده بر در ابتدا
قـرار دارد یـا مبـتال بـه     ) قبـل از آن و 29/12/1368متولـدین  ( و بـاالتر  سال 30گروه سنی در  فردکه آیا  و سپس در مورد این
کند و در صورتی که فـرد در گـروه   ، سوال )در هر سنی( یا در صورت زن بودن آیا باردار است) در هر سنی( بیماري کلیوي است

 و قبل از مصاحبه، محرمانه بودن اطالعات را یاد آوري کنـد  است یا سابقه بیماري کلیوي دارد یا زن باردار است،سنی مورد نظر 
اجازه با بیان عبارتی مشابه اینکه ( اخذ کند به طور شفاهی »پرسشگري و اندازه گیري جسمی«را براي شرکت در  افرادرضایت 

 )گیري کنم؟دهید چند سوال از شما بپرسم و فشارخونتان را اندازهمی
در صـورت همکـاري و مشـارکت    . به او داده نشـود ي جسمی ها سنجشي بجز آگاه نمودن فرد از نتایج ا وعده گونه چیدر ضمن ه

گذاشـته  ي تکمیلـی  هـا  یبررسبراي بعدي  يها قرار مالقاتدر صورت لزوم ها تشکر و قدردانی شود و  افراد مصاحبه شونده، از آن
کنـد، لـذا یکـی از    ها را نسبت به نظام سالمت ترسیم مـی دقت بفرمایید که نحوه برخورد همکاران عزیز با مردم دیدگاه آن .شود
ن و مصـاحبه بـا خـانم هـا توسـط پرسشـگران ز      . هاستهاي جلب اعتماد مردم برقراري ارتباط توام با احترام به آنترین راهمهم

 .مصاحبه با آقایان توسط پرسشگران مرد انجام شود
از همکاري و مشـارکت افـراد مصـاحبه شـونده      .ها محرمانه خواهد بود تاکید شود که اطالعات آنمجدداً به افراد مصاحبه شونده 

 .تشکر و قدردانی شود
میکنند باید به ایشان یادآور شد که پیام هـاي  از آنجا که وسیله ارتباط با مراجعه کنندگان شماره تلفن همراهی است که معرفی 

 .آموزشی به این شماره تلفن ارسال خواهد شد
یا مبتال به بیماري فوق و سوال گردد و اگر افرادي در گروه سنی  خانوادهدر  سال و باالتر 30الزم است در مورد وجود سایر افراد 

  .اي بررسی دعوت شوند، بردر خانواده وجود داشته باشندکلیوي و یا زن باردار 
کلیه خانم هاي باردار و بیماران . شود یمي باردار و بیماران کلیوي نیز در این بررسی انجام ها خانماندازه گیري فشارخون در  -1

 . کلیوي در هر گروه سنی تحت پوشش این برنامه قرار خواهند گرفت

و شرایط آمادگی براي اندازه گیري فشـارخون همچـون عـدم اسـتعمال      در ابتدا از فرد بخواهید بر روي صندلی آرام بنشیند -2
 .را سئوال کنید... قهوه و /دخانیات یا نوشیدن چاي

 .از وي بپرسیدمشاهده میشود  8264به ترتیبی که در خدمت سواالت را  -3

و  انـدازه گیـري   )پیوسـت ي طبق راهنما(دقیقه استراحت فرد، فشارخون فرد را  5بعد از تکمیل سواالت پرسشنامه و حدود  -4
 .کنید ثبت

دقیقاً اعدادي کـه در نمایشـگر دسـتگاه فشارسـنج دیـده میشـود را       . به هیچ وجه اعداد حاصل از اندازه گیري را گرد نکنید -5
 ثبت نمائیدرقمی  3بصورت 

. یادداشـت نمائیـد  رقمـی   3بصـورت  در کارت هاي کوچکی که براي ارائه به افراد تهیه شده میـانگین فشـارخون را دقیقـا      -6
 . برحسب نتیجه ارزیابی روي کارت نوع ارجاع را تیک بزنید و کارت را به فرد بدهید

 اندازه گیري فشارخون
گیـري  سپس انـدازه . ها استفاده کرد از آن یبه خوب توان یو م کنند یاندازه گیري درست کار م يدر ابتدا باید مطمئن شد ابزارها 

و  گیري به دقت انجامسعی شود تا اندازه. شود یتکمیل مدر پرسشنامه  ،مربوط به سواالت يها ر محلو نتایج آن د شود یانجام م
 . گردد ثبت
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 ذکر مهم ت : 

 .ندازه گیري آقایان توسط پرسشگر مرد انجام شودا ها توسط پرسشگر زن واندازه گیري خانم 
 :وسیله مورد نیاز -

مطـابق  تگاه هـا  دسـ . یـا بـزرگ اسـتفاده میشـود    متوسـط   کـاف با ) دیجیتالی( در کلیه ایستگاه ها از فشارسنج الکترونیک       
  .باید خریداري و توزیع شوند 1398خرداد  7استاندارد اعالم شده که در این دستور العمل مالحظه میشود تا قبل از روز 

 نحوه اندازه گیري  فشارخون  
 .گیري فشارخون به راهنماي اندازه گیري فشارخون مراجعه شودآشنایی با اندازهبراي 

 پرسش در مورد رعایت شرایط قبل از اندازه گیري فشارخون -1

  )در طی این زمان می توان سواالت پرسشنامه را تکمیل کرد( .دقیقه آرام بنشیند 5خواسته شود معاینه شونده از فرد  -2

 اول  اندازه گیري فشارخون نوبت -3

میلـی متـر جیـوه و بیشـتر و یـا       140فشـارخون سیسـتول   در نوبـت اول   در صورتی که(اندازه گیري فشارخون نوبت دوم  -4
 )میلی متر جیوه و بیشتر باشد 90تول فشارخون دیاس

 )ردیتوسط نرم افزار محاسبه میشود و طبق آن راهنمایی انجام میگ(اسبه میانگین فشارخون مح -5

 فشارخون و ثبت خدمت يریگاندازه  اقدامات بعد از
 : یکی از حالت هاي زیر توسط سامانه پیشنهاد میشودبر حسب نتایج ثبت خدمت، و  بعد از اندازه گیري فشارخون

 :باشد، در این وضعیت دو حالت مفروض است میلی متر جیوه90/140کمتر از نوبت اول اگر فشارخون ) الف
نیاز به ارجاع بیمار نیست ولی بـه   ،کنترل شده استچون فشارخون بیمار  ،باال باشدفرد مبتال به بیماري فشارخون اگر  -1

در مورد اهمیـت پـاي   باید ) بیماري قلبی عروقی در معرض خطر فردو هم چنین (عنوان یک بیمار مبتال به فشارخون باال 
   .سالم به وي آموزش داده شودشیوه زندگی بندي به درمان و رعایت 

 در مورد اهمیتاز نظر بیماري فشارخون باال باید  فرد سالمبه عنوان یک  ، به بیماري فشارخون باال نباشدفرد مبتالاگر  -2
 .به وي آموزش داده شود نامناسب اصالح شیوه زندگیحفظ شیوه زندگی سالم یا 

بـراي انـدازه گیـري     هر سال یـک بـار  ، به وي توصیه شودجیوه باشد  میلی متر 80/120اگر فشارخون کمتر از  )1-2
 . فشارخون به پزشک مراجعه کند

 پیش فشـارخون بـاال   در مرحلهیعنی  میلی متر جیوه باشد 89/139میلی متر جیوه و  80/120اگر فشارخون بین  )2-2
 حداکثر ساالنهوي اندازه گیري شود یا فشارخون  درخواست کند، در هر مراجعه به پزشک به وي توصیه شود ،قرار داد

افرادي که در وضعیت پیش فشارخون باال هستند مستعد ابتال به پرفشـاري خـون هسـتند و لـذا      .پزشک مراجعه کندبه 
بعالوه اجتناب از دخانیات و الکـل را بـه آنهـا     اصالح شیوه زندگی شامل افزایش تحرك بدنی و رعایت تغذیه سالم

 توصیه نمائید
عالوه بر ، میلی متر جیوه است 90/140متر از ک ها آنم دوو  اولیا میانگین دو نوبت  اولبه افرادي که فشارخون نوبت  -3

 .تحویل داده شود ها ي آموزشی مخصوص این گروهها برگهآموزش اصالح شیوه زندگی، 

 :در این وضعیت دو حالت مفروض است باشد، میلی متر جیوه و بیشتر90/140میانگین فشارخون  اگر) ب
 .تشخیص داده شده است مبتال به بیماري فشارخون باالیا از قبل ست به بیماري فشارخون باالء به ابتالفرد مشکوك یا 
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 :اگر فرد بیمار قبلی نباشد این وضعیتدر 
براي بررسی  بیشتر و تعیین ابـتالء بـه   میلی متر جیوه باشد،  109/179میلی مترجیوه تا  90/140در صورتی که فشارخون  -1

محـل  خـدمات جـامع سـالمت    مرکـز   نیتر کیآینده به پزشک نزد روز طی هفت احتم ،اال، توصیه کنیدبیماري فشارخون ب
  .مراجعه کندزندگی خود 

توصیه کنید  میلی متر جیوه و بیشتر باشد،110دیاستولا فشارخون یمیلی متر جیوه و بیشتر و  180سیستولگر فشارخون ا -2
 ..مراجعه کند  ، درمانگاه یا بیمارستانخدمات جامع سالمتمرکز پزشک،  نیتر کیزدنبه  همان روزطی  احتم

با اورژانـس   میلی متر جیوه و بیشتر باشد،130دیاستولا فشارخون یمیلی متر جیوه و بیشتر و  220سیستولفشارخون  اگر  -3
 .تماس بگیرید

به بیماري فشارخون باال، یـا  ، عالوه بر آموزش اصالح شیوه زندگی، برگه هاي آموزشی مخصوص افراد مشکوك به این افراد -4
 .بیمار مبتال به فشارخون باال تحویل داده شود

 :اگر فرد بیمار قبلی باشد
به فرد توصـیه شـود داروهـاي خـود را     میلی متر جیوه باشد،  109/179میلی مترجیوه تا  90/140در صورتی که فشارخون  -1

محل خدمات جامع سالمت مرکز  نیتر کیپزشک نزدبه  آینده هفت روزطی 	احتمبطور منظم مصرف کند و توصیه کنید 
 .مراجعه کندزندگی خود 

توصـیه   میلی متر جیوه و بیشـتر باشـد،   110 دیاستولا فشارخون یمیلی متر جیوه و بیشتر و  180 سیستولگر فشارخون ا -2
مراجعـه   بیمارسـتان ، درمانگاه یـا  خدمات جامع سالمتمرکز  ،پزشک نیتر کیبه نزد طی همان روز د تا هرچه سریع ترشو
 .کند

میلی متر جیوه و بیشتر باشد، با اورژانـس  130میلی متر جیوه و بیشتر و یا فشارخون دیاستول 220اگر  فشارخون سیستول -3
 .تماس بگیرید

عالوه بر آموزش اصالح شیوه زندگی، برگه هاي آموزشی مخصوص بیمـاران تحویـل داده    به بیماران مبتال به فشارخون باال، -4
 .شود

 :کات مورد توجهن
 در زنان باردار اندازه گیري فشارخون در وضعیت نشسته یا درازکشیده به پهلوي چپ انجام می شود. 
  میلی متر جیوه و  90/140یعنی در صورتی که میانگین فشارخون . قدامات در زنان باردار و افراد معمولی مشابه استا

 .باید به پزشک ارجاع شوند بیشتر باشد ،
   که نتیجـه  هستند توصیه شود پزشک خارج از مرکز خدمات جامع سالمت مایل به مراجعه به الزم است به افرادي که

 . ل زندگی خود که تحت پوشش آن هستند، اطالع دهندحی خود را  به مرکز خدمات جامع سالمت نزدیک مبیماریاب
   روش هاي اطالع رسانی مانند ارسال پیامک، تیـزر، نصـب   از می توان در اطالع رسانی قبل از مراجعه به مراکز ارزیابی

پوشـیدن   شرایط قبل از اندازه گیـري فشـارخون،  در این پیام ها . استفاده کرد هاي هدف هآگاهی گروبراي .... پالکارد،
  .باید اطالع رسانی گرددلباس هایی که داراي آستین گشاد باشند و همراه داشتن کارت ملی 
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    محتواي آموزشی اندازه گیري
 فشار خون
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 ایجاد آن تعریف فشارخون باال و علل  
جریان پیدا کند و اکسیژن و مواد غذایی را به قسمت هاي مختلف بدن برساند، ) سرخرگ ها(براي این که خون در شریان ها    

عامل مولد فشارخون در بدن قلب است که به طور مداوم خون را به . گفته می شود فشارخونبه نیرویی نیاز دارد که به آن 
مقدار خونی که در (اول، برونده قلب : فشارخون به دو عامل مهم بستگی دارد. کندداخل شریان آئورت و شاخه هاي آن پمپ می

مقاومتی که بر سر راه خروج خون از (ار رگ ، و دوم، مقاومت جد)هر دقیقه به وسیله قلب به درون شریان آئورت پمپ می شود
زمان بین انتهاي یک انقباض . با تغییر هر یک از این دو عامل، مقدار فشارخون تغییر می کند). قلب در شریان ها وجود دارد

راحت و یک مرحله است) سیستول(هر سیکل قلبی از یک مرحله انقباض . قلبی تا انتهاي انقباض بعدي، سیکل قلبی نام دارد
هنگامی که قلب منقبض می شود، خون وارد . تشکیل می شود که در اثر انقباض و انبساط بطن ها ایجاد می گردد) دیاستول(

در زمان استراحت قلب . می گویند فشارخون سیستولشریان ها شده و فشارخون به حداکثر مقدار خود می رسد که به آن 
 فشارخون دیاستولدریجی خون مقدار فشارخون به حداقل می رسد که به آن که خون وارد شریان ها نمی شود، با خروج ت

فشارخون پدیده اي است که تحت تاثیر عوامل زیادي قرار دارد؛ تاثیر این عوامل و شرایط بر فشارخون مهم است و . می گویند
تاثیر عوامل مختلفی مانند  فشارخون در طول روز تحت.  میلیمتر جیوه می شوند 20اغلب سبب افزایش فشارخون بیش از 

وضعیت قرارگیري بدن، فعالیت مغز، فعالیت دستگاه گوارش، فعالیت عضالت بدن، محرك هاي عصبی، درد، مثانه پر، و نیز 
 . عوامل محیطی مانند دماي هوا، میزان سروصدا، میزان مصرف دخانیات، الکل، قهوه و داروها قرار می گیرد

موارد فشارخون باالست، % 95تا  90در نوع اولیه که . خون به دو نوع اولیه و ثانویه تقسیم می شودفشارخون باال یا پرفشاري   
افزایش فشارخون علت مشخصی ندارد ولی عوامل خطري مانند زمینه ارثی و خانوادگی فشارخون باال، مصرف زیاد نمک، چاقی و 

ترشح هورمون ها و یا کارکرد کلیه ها عامل باال رفتن فشارخون است  در نوع ثانویه اغلب تغییر در. دیابت در بروز آن نقش دارند
، )نوعی تومور غده فوق کلیه(کاري یا پرکاري تیروئید، فئوکروموسیتوم و می تواند ناشی از یک بیماري زمینه اي مانند کم

 رخون در این بیماران به مقدار طبیعی بازمعموالً با درمان بیماري زمینه اي، فشا .کوارکتاسیون آئورت، و یا سایر بیماریها باشد
 . گرددمی
در حالی که داشتن یک فشار طبیعی براي برقراري تغذیه بافتی در سطح مویرگ ها براي زنده ماندن حیاتی است، فشارخون   

راه تشخیص فشارخون باال عالمت بالینی مشخصی ندارد و تنها . باعث بروز عوارض مرگباري خواهد شد) پرفشاري خون(باال 
فشارخون را معموالً در . است) فشارسنج(تغییرات فشارخون، اندازه گیري فشارخون با استفاده از دستگاه اندازه گیري فشارخون 

گیرند؛ این شریان از شانه ها شروع و تا زیر آرنج ادامه می یابد و سپس ، اندازه می(Brachial Artery)شریان بازویی یا براکیال 
تقسیم می شود که هر یک مسیر خود را تا انگشتان دست ادامه می  )Ulnar(و اولنار (Radial)دو شاخه رادیال در ساعد به 

  .دهند

 
 شریان بازویی : 1شکل 

 میلی حسب بر کسر صورت به سطح دو این اعداد .گیرند می اندازه دیاستول و سیستول سطح دو در را فشارخون فرد هر در  

بازویی شریان 
 )آرتريآنتکوبیتال (

 رادیال شریان 

 اولنار شریان 
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 یا دیاستول فشارخون مقدار و صورت در را بزرگتر عدد یا سیستول فشارخون مقدار. شود می داده نشان) mmHg( جیوه متر
میلی متر جیوه نوشته شده است، به این معناست  80/120پس اگر فشارخون یک نفر  .نویسند می کسر مخرج در را کوچکتر عدد

 . میلی متر جیوه اندازه گیري شده است 80و فشارخون دیاستول او  120که فشارخون سیستول فرد 

 مقادیر طبیعی وغیر طبیعی فشارخون
اري هاي همراه به بدون در نظر گرفتن سایر عوامل خطر و بیم) سال و باالتر 18(طبقه بندي فشارخون براي افراد بزرگسال   

 ): 1جدول (باشد شرح زیر می
یعنی فشار  .میلی متر جیوه است 80/120در یک فرد سالم در حال استراحت فشارخون کمتر از : فشارخون طبیعی -1

 .میلی متر جیوه است 80و دیاستول کمتر از  120سیستول کمتر از 
اگر فقط (میلی متر جیوه  89تا  80ون دیاستول بین یا فشارخ 139تا  120فشارخون سیستول بین : فشارخون باال پیش -2

 که افرادي). فشارخون سیستول یا فشارخون دیاستول در این حد باشد، باز هم پیش فشارخون باال محسوب می شود
 ابتالء احتمال افراد این در.  هستند فشارخون افزایش خطر معرض در،  باالست فشارخون پیش محدوده در آنها فشارخون

 این در دیابت و مغزي سکته، کلیوي، قلبی بیماري به مبتال افراد در فشارخون اگر چنین هم. است زیاد باال فشارخون به
 کمتر طبیعی فشارخون افراد این در. گیرند قرار درمان تحت باید و شود می محسوب باال فشارخون عنوان به باشد محدوده

 .است شده گرفته نظر در افراد سایر براي که است مقداري از

میلی متر جیوه  99و  90یا فشارخون دیاستول بین  159و  140فشارخون سیستول بین : فشارخون باالي مرحله یک -3
اگر فقط فشارخون سیستول یا تنها فشارخون دیاستول در این حد باشد، باز هم فشارخون باالي مرحله یک محسوب (

 ).خواهد شد
میلی متر جیوه و  100میلی متر جیوه و بیشتر یا فشارخون دیاستول 160سیستول فشارخون : فشارخون باالي مرحله دو -4

اگر فقط فشارخون سیستول یا فشارخون دیاستول در این حد باشد، باز هم فشارخون باالي مرحله دو محسوب می (بیشتر 
 ).شود

میلی متر جیوه و بیشتر  110لمیلی متر جیوه و بیشتر و یا فشارخون دیاستو 180فشارخون سیستول  :بحران فشارخون -5
 ).و ارجاع به مراکز درمانی دارد نیاز به اقدام فوري(

و بیشتر در ) میلیمتر جیوه یا بیشتر 140(فقط فشارخون سیستولی باالست  :ایزوله فشارخون باالي سیستولی -6
 . سالمندان است

 )میلیمتر جیوه یا بیشتر 90(فقط فشارخون دیاستول باالست  :فشارخون باالي دیاستولی ایزوله -7
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 طبقه بندي فشارخون در افراد بزرگسال: 1جدول 
 

 )mmHg(دیاستول   )mmHg(سیستول 
60کمتر از   و    9 0کمتر از فشارخون پایین  

)   90-119( 120کمتر از  فشار خون طبیعی یا مطلوب )60-79( 80کمتر از   یا   

80-89  یا   120-139 پیش فشار خون باال  
1فشار خون باال مرحله  90-99  یا    159-140   
2فشار خون باال مرحله  یا بیشتر   160  یا بیشتر 100  یا   
)تنها(فشارخون سیستولی ایزوله یا بیشتر 140  90کمتر از   و   
)تنها( فشارخون دیاستولی ایزوله 140کمتر از   یا بیشتر 90  و   

 
اغلب پزشکان قبل از این که در مورد باال بودن . فقط پزشک می تواند تایید کند فرد به بیماري فشارخون باال مبتال است  

، اگر فرد فشارخون باال داشته باشد. تصمیم بگیرند، چندین بار در روزهاي مختلف فشارخون فرد را کنترل می کنند فشارخون
 . را اندازه گیري کند و زیر نظر پزشک تحت درمان قرار گیردالزم است به طور منظم فشارخون خود 

بنابراین، تنها راه تشخیص آن، اندازه گیري منظم . می گویند قاتل خاموشفشارخون باال معموال بدون عالمت است و به آن   
فشارخون باال و  همچنین گیري فشارخون در ارزیابی سالمت قلبی عروقی، غربالگري و شناسایی بیماري اندازه. فشارخون است

 .پایش اثر بخشی درمان در بیماران مبتال به فشارخون باال  انجام می شود

 عوارض مهم فشارخون باال
عروقی که به (فشارخون باال یکی از عوامل خطر مهم در بیماري هاي عروق کرونر قلب . عوارض باال رفتن فشارخون جدي است  

می تواند براي سایر اعضاي حیاتی دیگر بدن ) ایجاد سکته قلبی و نارسایی قلبی(بر قلب است و عالوه ) قلب خون می رسانند
نیز خطرناك ) اختالل دید به علت خونریزي شبکیه(و چشم ) ایجاد نارسایی مزمن کلیه(، کلیه )ایجاد سکته مغزي(مانند مغز 

شود، می توان بسیاري از عوارض فشارخون باال را  اگر فشارخون باال به موقع شناخته شود و به موقع درمان و کنترل. باشد
 . پیشگیري کرد

 روشهاي کنترل فشارخون باال
عمر نیاز به درمان دارد و الزم است بیمار و خانواده او تحت آموزش قرار بگیرند تا نسبت به بیماري طول فشارخون باال در تمام 

درمان، مراقبت و پیگیري بیماري، مشارکت فرد مبتال به فشار خون باال و براي  .فشار خون و عوارض آن آگاهی کامل پیدا کنند
کنترل  شود و پرونده درمانی او دقیقاً انجامدرمان فشار خون باال باید متناسب با هر بیمار . سزایی دارد هخانواده وي اهمیت ب

 .گردد
بیماري و آگاهی ناکافی جامعه و به ویژه بیماران نسبت  عالمت بودن توان بی از علل اصلی ناکامی در درمان فشارخون باال را می
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 .به بیماري و عوارض آن و مصرف نا منظم دارو ذکر کرد

درمان  .باشد به صورت ترکیبی از درمان غیردارویی و درمان دارویی می طورکلی درمان بیماران مبتال به فشار خون باال معموالً به
 .باشد زندگی می شیوه نامناسبتغییر  نیازمنددارویی  درمان ، عالوه بربیماري فشارخون باال

 
 

 درمان غیر دارویی
تغییرات شیوه زندگی در کنترل و کاهش فشارخون در بیماري . زندگی است مناسبی شامل تغییرشیوه نایهاي غیر دارو مراقبت

 :ییرات شامل موارد زیر هستنداین تغ. آورد اصالح شیوه زندگی، فشارخون را پایین می. فشارخون باال نقش مهمی دارد
 انواع  جامد، مصرف سبزیجات و روغنجاي ه مصرف روغن مایع ب ومنظور کاهش مصرف چربی  اي به تغییر الگوي تغذیه

المقدور پرهیز از  حتی و بخار پز یا آب پز ها، کاهش مصرف نمک و غذاهاي شور، پخت غذا به روش صحیح مثالً میوه
 سرخ کردن آن

  ر جهت مبارزه با کم روز در هفته با شدت متوسط د 5و منظم یا حداقل  فعالیت بدنی و انجام ورزش روزانهافزایش
  تحرکی

 دخانیات ترك مصرف الکل و 

 کاهش وزن 

اثر شیوه زندگی بر کاهش فشارخون بر حسب پذیرش بیماران، . ثر استؤدر کنترل فشار خون باال بسیار م این مواردکارگیري ه ب
اصالح شیوه زندگی عالوه بر تأثیر بر روي فشارخون، مرگ ناشی از بیماري قلبی عروقی را . کند پیروي از درمان فرق میرعایت و 

 .هاي زندگی مناسب را بپذیرند بنابراین، بدون توجه به مقدار فشارخون، تمام افراد باید شیوه. دهد هم کاهش می
 درمان دارویی

ی و اصالح یها بعد از رعایت درمان غیر دارو شود که فشار خون آن براي کسانی تجویز می ،بنا به تصمیم پزشک ییدرمان دارو
 . زندگی هم چنان باال باشد  شیوه

در  ...هاي خون،  ، اختالل چربیبا فشار خون باال مثل دیابت، چاقی دیگر همراهعوامل خطر وجود میزان فشار خون بیمار و 
و دیابت هم  بوده 90برروي  150فشار خون داراي یعنی اگر کسی . ثیر دارندأدارویی تگیري پزشک براي شروع درمان  تصمیم

هاي زندگی و  ی باید همراه با توصیه به تغییر شیوهیدرمان دارو .کند تر درمان دارویی را شروع می پزشک سریع، داشته باشد
دگی، تنگی نفس شدید، طپش قلب، تهوع، خواب آلو وارضی مثل سرگیجه،ع مصرف داروهان است کمم. ها باشد اصالح آن
 .ها صورت گیرد به اطالع پزشک رسانده شود تا اقدام مناسب براي رفع آنکه باید ند کجاد یاساسیت حاستفراغ و 

 گیري فشارخون هانداز دستگاه
است که با استفاده از دستگاه فشارسنج و گوشی پزشکی انجـام مـی    روش غیر مستقیمروش معمول اندازه گیري فشارخون   

به جـز  . دیجیتال فشارسنججیوه اي، و فشارسنج عقربه اي، فشارسنج : انواع مختلفی از دستگاه هاي فشارسنج وجود دارند. شود
 : ده استاختالف در نوع مانومتر، هر سه نوع فشارسنج کارکرد مشابه دارند و  از بخش هاي زیر تشکیل ش

سانتی متر طول که خاصیت  60یک قسمت پارچه اي با پوشش دو الیه و مستطیل شکل با حدود  :(Cuff)بازوبند  -1
با توجه به اینکه اندازه بازوي افراد متفاوت است، بازوبند باید به اندازه . ارتجاعی ندارد و دور بازوي فرد پیچیده می شود

 .تا به طور کامل دور بازوي فرد را بگیرد) سانتیمتر 60حداقل (کافی بلند باشد 
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کیسه اي الستیکی و قابل انبساط است که درون بازوبند قرار دارد و دو لوله الستیکی از آن  :(Bladder)کیسه هوا  -2
 . کیسه هوا قابل مشاهده نیست و باید متناسب با بازوي فرد باشد. منشعب می شود

هوا در . نشعب می شوند که یکی از آنها به پمپ و دیگري به مانومتر وصل استدو لوله از کیسه هوا م :لوله هاي الستیکی -3
و بین بازوبند  76الزم است طول لوله ها بین بازوبند و مانومتر حداقل . لوله الستیکی و کیسه هواي بازوبند جریان می یابد

 . سانتی متر باشد 30و پمپ هوا حداقل 

به انتهاي یکی از لوله هاي الستیکی که به ) پوار(پمپ باد  :پیچ تنظیم هوا پمپ یا پوار الستیکی به همراه دریچه و -4
کیسه هواي الستیکی و مسدود که درون بازوبند قرار دارد وصل است و از کیسه به لوله دوم الستیکی و از انتهاي لوله دوم 

گرفته شده است  براي تنظیم ورود و خروج هوا یک دریچه کنترل سوزنی بر روي پمپ در نظر. به مانومتر متصل می شود
 .که با باز و بسته کردن پیچ فلزي عمل می کند

در دستگاه هاي نوع جیوه اي و عقربه اي . برحسب نوع دستگاه می تواند از جیوه اي، عقربه اي یا دیجیتال باشد: مانومتر -5
 .فشارخون دستی و در نوع دیجیتالی خودکار اندازه گیري می شود

ارد جیوه اي و عقربه اي که در مطب ها استفاده می شود پرکردن هوا در کیسه هوا به طور در دستگاه هاي فشارسنج استاند  
و فشردن پمپ و تخلیه هوا با باز کردن پیچ فلزي انجام می شود، که ) دریچه کنترل(دستی با بستن پیچ فلزي تنظیم هوا 

ي بسته باشد، سطح جیوه در فشارسنج جیوه اي یا اگر بعد از پر کردن کیسه هوا، پیچ فلز. سرعت آن با دست قابل کنترل است
عقربه در فشارسنج عقربه اي ثابت می ماند و با بازکردن پیچ و تخلیه هوا، سطح جیوه پایین می آید یا عقربه فشارسنج عقربه اي 

 .به عقب بر می گردد
کیسه و .ري نادرست فشارخون می شودنشت کیسه هوا و لوله الستیکی به علت ترك یا ساییده شدن الستیک، سبب اندازه گی  

مشکالت . محل هاي وصل باید غیر قابل نفوذ باشند و براحتی از هم جدا شوند. دو لوله الستیکی باید سالم و بدون نشت باشند
دریچه هاي ناقص سبب نشتی هوا . نیز یکی دیگر از عوامل ایجاد خطا در دستگاه فشارسنج است) دریچه کنترل(پیچ تنظیم هوا 

این مشکل می تواند باعث کم نشان دادن فشارخون سیستول و . می شوند و کنترل تخلیه هوا و کم کردن فشار مشکل می شود
نقص در دریچه کنترل براحتی با پاك کردن فیلتر یا تعویض دریچه کنترل . یا بیشتر نشان دادن فشارخون دیاستولی شود

  .برطرف می شود
 

 
 )عقربه اي، جیوه اي و دیجیتال(فشارسنج انواع دستگاه هاي : 2شکل

 
 اندازه گیري فشارخون با فشارسنج جیوه اي

در صورتی که پیچ مخزن . قبل از اندازه گیري فشارخون پیچ مخزن جیوه باید باز شود تا اجازه دهد جیوه به درون لوله راه یابد
پس از خاتمه اندازه گیري . له باید بر روي صفر باشدجیوه باز باشد، در زمانی که هیچ فشاري وجود ندارد سطح جیوه در لو

فشارخون باید دستگاه را کج کنیم تا جیوه درون لوله به سمت مخزن هدایت شود و سپس پیچ مخزن را ببندیم تا در زمانی که 
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یري فشارخون به گوشی در این نوع دستگاه، براي اندازه گ. از دستگاه استفاده نمی شود جیوه در لوله باقی نماند یا حرکت نکند
سانتی متر از  90-100براي افزایش دقت اندازه گیري فشارخون با این نوع دستگاه نباید مانومتر بیشتر از . پزشکی نیاز است

در ضمن، ستون . فردي که فشارخون را اندازه می گیرد فاصله داشته باشد تا خواندن اعداد روي آن به راحتی امکان پذیر شود
در این دستگاه ها چون سطح جیوه به صورت هاللی در لوله قرار می گیرد، . سطح چشم قرار گیردمودي و همجیوه باید ع

ببنابراین، براي خواندن عدد فشارخون باید باالترین نقطه هالل جیوه در ستون یا لوله . خواندن آن ممکن است با خطا همراه شود
 . شیشه اي را در نظر گرفت

 با فشارسنج عقربه اي اندازه گیري فشارخون
با فشار بر روي پوار و تغییر فشار در . وقتی که هیچ فشاري وجود نداشته باشد، عقربه روي صفحه باید بر روي درجه صفر باشد

در این نوع دستگاه نیز، براي اندازه گیري دقیق . کیسه هوا عقربه در جهت عقربه هاي ساعت یا عکس آن حرکت می کند
ضربه ها و تکان هاي سخت در استفاده روزانه بر روي دقت  این نوع فشارسنج اثر می . گوشی پزشکی استفشارخون نیاز به 

بنابراین، این نوع . گذارند و در طول زمان دقت خود را از دست می دهند و ممکن است باعث کم نشان دادن فشارخون شوند
 .دستگاه ها نسبت به دستگاه هاي جیوه اي دقت کمتري دارند

 
 اندازه گیري فشارخون با فشارسنج دیجیتال

این نوع دستگاه ها .فشارخون می تواند از طریق دیگري با استفاده از دستگاه هاي خودکار دیجیتالی نیز اندازه گیري شود  
ازوبند است در نوع بازویی، دستگاه داراي یک ب.این دستگاه ها چند نوع دارند.براحتی در منزل هم مورد استفاده قرار می گیرند

نمایشگر . دیجیتالی وصل است) نمایشگر(که حاوي کیسه هوا و یک لوله الستیکی است که از آن خارج می شود و به مانیتور 
در نوع خودکار کیسه هوا بدون استفاده از پمپ با فشار بر یک . دارد) خودکار( دیجیتالی هم پمپ هواي دستی و هم اتوماتیک

در این نوع فشارسنج . مقدار فشارخون بر روي یک صفحه کوچک به صورت دو عدد نمایان می شود .دکمه باد و تخلیه می شود
 .نیاز به استفاده از گوشی نیست

 
 نکاتی که باید قبل از اندازه گیري فشارخون مورد توجه قرارداد

 آماده سازي قبل از اندازه گیري فشارخون -الف
 . سب باشداطاق معاینه باید ساکت و داراي حرارت منا -1
دستگاه فشارسنج را نزدیک بازویی که می خواهید فشارخون را . مانومتر باید هم سطح چشم گیرنده فشارخون قرار گیرد -2

 . اندازه بگیرید، قرار دهید

 .فاصله معاینه شونده با گیرنده فشارخون نباید بیش از یک متر باشد -3
بهتر است فشارخون از دست راست و در . اندازه گیري کرد فشارخون را می توان در حالت نشسته، ایستاده و دراز کش -4

 10-20در اندازه گیري فشارخون بین دست راست و چپ ممکن است اختالفی حدود . وضعیت نشسته اندازه گیري شود
 . میلی متر جیوه وجود داشته باشد و مالك مقدار فشارخون باالتر است

 ندشرایطی که افراد معاینه شونده باید رعایت کن
) سیگار و قلیان و پیپ(و الکل و مصرف دخانیات ) قهوه و چاي(دقیقه قبل از اندازه گیري فشارخون از مصرف کافئین  30 -1

این موارد روي مقاومت شریان هاي کوچک اثر می گذارند و باعث . خودداري کنند، فعالیت بدنی شدید نداشته باشند
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 .افزایش غیرواقعی فشارخون می شود
 .باشند نباید ناشتا -2
 .قبل از اندازه گیري فشارخون مثانه باید خالی شده باشد -3
 .دقیقه قبل از اندازه گیري فشارخون استراحت کنند و صحبت نکنند 5به مدت  -4
بنابراین، شخص باید کف پاي خود را روي زمین یا . براي اندازه گیري فشارخون الزم است پاهاي فرد داراي تکیه گاه باشد -5

یک سطح محکم بگذارد، در یک وضعیت آرام و راحت بنشیند و پشت خود را تکیه دهد و دست ها و پاهایش را روي هم 
 . ت سبب افزایش فشارخون فرد می شوددر غیر این صورت انقباض ایزومتریک عضال. نگذارد

و به طور افقی و  هم سطح قلب قرار ) تکیه گاه داشته باشد(بازوي دست بیمار باید طوري قرار گیرد که تحت حمایت باشد  -6
 . گیرد

 .از گفتگوهاي مهیج و شوخی با فرد معاینه شونده، خودداري شود -7

در غیر این .د و ساکت باشد و گیرنده فشارخون نیز باید ساکت باشد در حین اندازه گیري فرد باید آرام و بی حرکت بنشین -8
 .صورت در اثر استرس و هیجان ناشی از این شرایط، ممکن است فشارخون فرد افزایش یابد

میلی متر جیوه بیشتر از دست چپ است به همین دلیل غالبا از دست  10معموال فشارخون سیستول در دست راست  -9
بازویی که فشارخون در آن اندازه گیري می شود باید تا شانه لخت . یري فشارخون استفاده می شودراست براي اندازه گ

باشد و اگر آستین لباس باال زده می شود باید نازك و به اندازه کافی گشاد باشد تا روي بازو فشار نیاورد و مانع جریان خون 
. آستین لباس تنگ است بهتر است فرد لباس خود را در آورد اگر. و نیز مانع قرارگرفتن صحیح بازوبند روي بازو نشود

 .آستین تنگ باعث می شود مقدار فشارخون کمتر از مقدار واقعی خوانده شود

 
 :شرایطی که در مورد استفاده از گوشی در هنگام اندازه گیري فشارخون باید رعایت کرد

 .تحت تاثیر صداهاي محیط قرار نگیرد، فرد معاینه شوندهدر یک محیط ساکت و آرام قرار گیرید تا صداهاي کورتکوف  -1
در بعضی گوشی ها دو طرف گوشی مورب و کمی به سمت جلو قرار دارد تا در .هر دو قسمت فلزي را در گوش قرار دهید -2

 .گوش بهتر قرار گیرد
 .انتقال صدا به گوشی را با زدن ضربه مالیم انگشت بر روي دیافراگم یا بل امتحان کنید  -3
 . براي نگهداري بهتر گوشی دقت کنید لوله ها پیچ نخورد -4
با فشار کمی توسط . هنگامی که صفحه گوشی بر روي بازوي فرد قرار دارد به صفحه دیافراگم یا بل فشار زیاد وارد نکنید -5

  .نگهدارید) محل شریان بازویی(انگشت وسط و نشانه صفحه گوشی را روي پوست 
وشی  با چرخاندن قسمت فلزي گوشی ارتباط قسمت دیافراگم با گوش قطع شده و سمع صدا براي استفاده از قسمت بل گ -6

قسمت بل را بدون اعمال فشار روي پوست ناحیه ضرباندار داخل بازو قرار دهید و توجه . با قسمت بل گوشی ممکن می شود
شیده شدن پوست ناحیه شده و خود اعمال فشار موجب ک. کنید که لبه هاي دایره اي قسمت بل با پوست در تماس باشد

 تبدیل به دیافراگم می شود که براي سمع صداهاي ضعیف مناسب نیست

 انتخاب و بستن بازوبند

اگر بازوبند کوچک باشد باعث می شود مقدار . یک خطاي مهم در اندازه گیري فشارخون استفاده از بازوبند نامتناسب است  
کیسه هواي . فشارخون زیادتر از مقدار واقعی، و اگر بازوبند بزرگ باشد مقدار فشارخون کمتر از مقدار واقعی نشان داده شود
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. درصد دور بازو  باشد 40درصد دور بازو را بپوشاند، عرض آن حدود 80داشته باشد و طول آن الستیکی بازوبند باید ابعاد صحیح 
 . اگر بازوي فرد خیلی چاق باشد باید از بازوبند پهن تر استفاده شود

 
 محل قرار گرفتن  بازوبند

-3لبه پایینی بازوبند باید . را خالی کنیدهوا  ،کردن پیچ تنظیم هواي پمپ دستگاه با باز اگر از قبل هوایی درون بازوبند باشد،  
بازوبند را باید روي بازوي لخت فرد طوري بپیچید که . باشد) گودي یا چین آرنج( باالتر از نقطه ضربان شریان بازوئی سانتیمتر 2

  .فضاي کافی براي این که بتوانید یک انگشت زیر بازوبند قرار دهید، داشته باشد
  

  
   3شکل 

 
معموالً باید به سمت پایین دست قرار گیرند، اما می توان بازوبند را طوري  لوله هاي الستیکی که از کیسه هواي الستیکی خارج می شوند،  

بازو باشد ،کامالً با چرخش بست که لوله هاي الستیکی در باالي بازوبند قرار گیرد یا در صورتی که اندازه کیسه هواي الستیکی مناسب دور 
  .در نتیجه گذاشتن گوشی در گودي آرنج راحت تر انجام می شود کیسه الستیکی لوله ها در پشت بازو قرار گیرند،

 
 )لمسی(اندازه گیري فشارخون از طریق نبض 

اطالعی دردسـت نیسـت، بایـد    اگر اندازه گیري فشارخون در فردي براي اولین بار انجام شود و یا از حدود فشار سیستول بیمار 
پیدا کردن حدود فشار سیستول بـه روش لمـس ایـن خـوبی را      .قبل از اندازه گیري دقیق فشارخون این حدود را بدست آوریم

. داردکه فشار داخل بازوبند را بیش از اندازه باال نمی بریم و در نتیجه، میزان فشارخون به طور کاذب پایین نشان داده نمی شود
ن بی رویه کیسه هواي بازوبند و در نتیجه وارد آوردن فشار زیاد به بازوي فرد معاینه شونده، ناراحتی فرد و نیـز بـرآورد   باد کرد

براي جلوگیري از پمپ کردن بـی رویـه کیسـه هـوا و تخمـین اولیـه میـزان        . کمتر از مقدار واقعی فشارخون سیستول می شود
و جلوگیري از اندازه گیري ناصحیح فشارخون سیستول، در ابتدا تعیـین فشـارخون    فشاري که براي باد کردن بازوبند نیاز است

این روش در استفاده از فشارسنج هاي عقربه اي و جیوه اي . سیستول از طریق نبض و سپس با استفاده از گوشی انجام می شود
 .کاربرد دارد

را ) همان دستی که فشارخون آن اندازه گیري می شودیا (دست راست فرد ) شریان مچ دست(در ابتدا نبض شریان رادیال  -1
این نبض در باالي مفصل مچ دست درون . با لمس توسط انگشتان اشاره و میانه پیدا کنید و در همان وضعیت نگه دارید

 .از انگشت شصت براي پیدا کردن نبض استفاده نکنید. شیاري در امتداد انگشت شست حس می شود

ا ببندید و به صورت متوالی و سریع در حالی که نبض رادیال را حس می کنید با فشار بر روي پوار پیچ فلزي تنظیم هوا ر -2
الستیکی، بازوبند را باد کنید تا به جایی برسد که دیگر نبض مچ دست را حس نکنید، به محض محو شدن نبض، عددي که 

که سطح جیوه در ستون جیوه اي در کنار آن قرار  یا عددي) در مانومتر عقربه اي( همان لحظه عقربه روي آن قرار گرفت
و اجازه ) میلی متر جیوه 2مقدار فشارخون سیستول تخمینی با تقریب ( را در ذهن بسپارید) در مانومتر جیوه اي(گرفت 

 .میلی متر جیوه باالي ناپدید شدن نبض ادامه یابد 30دهید افزایش فشار مانومتر تا حدود 

بازوبند )نوع( مشخصه اندازه  
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میلی متر جیوه در ثانیه از بازوبند خارج  2-3تیکی را شل کنید و اجازه دهید کم کم هوا با سرعت کمی پیچ هواي پوار الس -3
اگر ضربان نبض آرام است در هر ضربه نبض حدود یک تا دو عالمت نشانه مدرج در ستون جیوه اي یا در صفحه (شود 

باید به دقت به مقدار فشاري که در آن . ی شودبا کاهش فشار بازوبند، نبض مجددا ظاهر و لمس م). عقربه اي پایین آید
این مقدار با مقدار فشاري که در  .این مقدار برآورد تقریبی از فشارخون سیستول است. نبض ظاهر می شود، توجه کنید

سپس با باز کردن کامل پیچ پمپ، هواي  .زمان ناپدید شدن نبض بدست آوردید یکسان خواهد بود و آن را تایید می کند
 .زوبند را به طور کامل تخلیه کنیدبا

. مقدار فشارخون سیستولی که به ذهن سپردید و دستی که فشارخون آن اندازه گیري شده است را بالفاصله یادداشت کنید -4
دست راست  p/146میلی متر جیوه باشد، فشارخون به شکل  146در این شرایط به عنوان مثال اگر فشارخون سیستول 

یعنی نبض است و مفهوم آن این است که فشارخون از طریق لمس نبض اندازه  pulseابتداي کلمه  pحرف . ثبت می شود
 .گیري شده است

 )لمسی(نکات مهم در اندازه گیري فشارخون از طریق نبض 
بنابراین، براي مشخص کردن مقدار فشارخون دیاستول و به . فشارخون دیاستول را نمی توان با لمس نبض بدست آورد -1

معموال شریان مچ براي برآورد فشارخون سیستول از . مقدار دقیق فشارخون سیستول، باید از گوشی استفاده کرد خصوص
 .طریق نبض و شریان بازویی براي اندازه گیري فشارخون سیستول و دیاستول با گوشی استفاده می شود

صحیح در مورد نقطه انتهایی شنیدن صدا یا اندازه گیري فشارخون از طریق لمس نبض در بیمارانی که ممکن است قضاوت  -2
 . ، مفید است)مانند زنان باردار، بیماران در شوك، یا افرادي که ورزش می کنند(قطع صدا در آنها مشکل باشد 

 .صبر کنید و مجدداً کاف را باد کنید دقیقه 2تا  1 حداقلاگر می خواهید اندازه گیري از طریق نبض را تکرار کنید،  -3

تخلیه سریع هواي . در غیر اینصورت فشارخون نادرست برآورد می شود. را سریع پمپ کنید و آرام تخلیه کنیدکیسه هوا  -4
 .بازوبند سبب تخمین کمتر فشارخون سیستول و بیشتر فشارخون دیاستول می شود

 اندازه گیري فشارخون با استفاده از گوشی

نبض ها که مانند ضربان هاي قلبی . د، هیچ صدایی شنیده نمی شودوقتی گوشی روي شریان بازویی یک فرد طبیعی قرار دهی  
اگر بازوبند فشارسنج را دور بازوي .از طریق جریان خون در سراسر شریان ها منتقل می شوند نیز هیچ صدایی تولید نمی کنند

قدر فشار بازوبند باالست که بیمار بسته و تا باالي مقدار فشارخون سیستول باد کنید، هیچ صدایی شنیده نمی شود، زیرا آن
اگر فشار داخل بازوبند تا آن جا پایین بیاید که برابر با مقدار فشارخون سیستول . جریان خون را به طور کامل مسدود می کند

در این حالت مقداري خون در شریان  .گفته می شود اولین صداي کورتکوففرد شود، صدایی شنیده می شود که به آن 
این جریان خون با برتري یافتن فشار داخل شریان بر فشار داخل بازوبند به صورت جهشی در می آید و  .می شودبازویی جاري 

به صورت جریان گردابی در می آید ) سبی فشرده شدهنشریان کامال باز نشده و هنوز به طور (چون هنوز فشار بازوبند وجود دارد 
با پایین آمدن فشار بازوبند، تا . یند موجب پیدایش صداهاي کورتکوف می شونداین دو فرآ. و صداهاي قابل سمع ایجاد می کند

ادامه می یابد و با کاهش ) تپ تپ(زمانی که فشار داخل بازوبند بین فشار سیستول و دیاستول قرار گیرد صداهاي ضربه اي 
این پدیده به این علت است که . ش می شوندبیشتر فشار در داخل بازوبند کیفیت صداها تغییر می کند و در نقطه اي کامال خامو

فشار بازوبند از فشار دیاستول کمتر شده است و هیچ فشاري از طرف بازوبند روي شریان نیست و جریان گردابی وجود ندارد و 
با پس به طور خالصه اولین صدایی که . این نقطه معادل فشارخون دیاستول فرد است. در نتیجه هیچ صدایی ایجاد نمی شود

 . گوشی شنیده می شود نشانه فشارخون سیستول و آخرین صدا نشانه فشارخون دیاستول است
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، با استفاده از گوشی پزشکی فشار ناپدید شدن نبضحدود یک دقیقه بعد از اندازه گیري فشارخون به روش لمسی و تعیین  -1
 .و شنیدن صداهاي کوروتکوف اندازه گیري دقیق فشارخون انجام می شود

دست فرد را . از دست راست براي اندازه گیري فشارخون استفاده می شود معموال. تگاه را دور بازو بپیچیدابتدا بازوبند دس -2
 .بر روي یک سطح طوري تکیه دهید که هم سطح قلب قرار گیرد

 .لبه هاي انتهایی دو طرف گوشی را به شکل مورب و به سمت جلو در گوش قرار دهید -3
لبه گوشی نباید با لباس، . به طور مالیم روي شریان بازویی در محل داخلی گودي یا چین آرنج قرار دهید دیافراگم گوشی را -4

بازوبند یا لوله هاي الستیکی تماس یابد ،در غیر این صورت صداهایی که در اثر اصطکاك ایجاد می شود، در شنیدن 
جی و نابجا به گوشی در حین تخلیه هواي بازوبند از ایجاد ضربه هاي خار. صداهاي کورتکوف اختالل ایجاد می کند

 .در تمام مراحل اندازه گیري فشارخون باید به ستون جیوه یا نمایشگر عقربه اي نگاه کنید. بپرهیزید

میلی متر جیوه  30به سرعت بازوبند را تا هوا   با وارد کردن فشارهاي مساوي و یکنواخت روي پمپ،پیچ پمپ را ببندید و  -5
اگر بازوبند را به تدریج باد کنید، باعث خواندن یک عدد . ز مقدار فشار سیستولی که با نبض بدست آمده باد کنیدباالتر ا

 .کاذب می شود

 میلی متر جیوه 2-3سرعت باد کاف را با . کمی پیچ هواي پمپ را شل کنید و اجازه دهید کمی هوا از کاف خارج شود -6
دود یک تا دو عالمت نشانه مدرج در ستون جیوه اي یا در صفحه عقربه اي پایین در هر ضربه نبض ح(خالی کنید  در ثانیه

اگر پیچ را زیاد شل  .دیگر پیچ تنظیم هوا را تغییر ندهید. تا طی آن صداهاي ضربه اي کورتکوف براحتی شنیده شود) آید
تشخیص دهید و فشارخون را تعیین کنید، چون تغییر فشار سریع انجام می شود، قادر نخواهید بود صداها را به راحتی 

 .کنید

کم کم صداهاي کورتکوف را می  همان طور که هوا از کاف خارج می شود و سطح جیوه یا عقربه بتدریج پایین می آید، -7
با دقت به اولین صدا گوش دهید با نگاه به نشانگر عقربه در فشارسنج هاي عقربه اي یا ستون جیوه در فشارسنج . شنوید

 .خواهد بود فشارخون سیستول این عدد همان مقدار. اي، مقدار فشارخون را مشخص کنید و در ذهن بسپاریدهاي جیوه 

اعداد روي مانومتر را همزمان با ضعیف شدن و . به پیچ تنظیم هوا دست نزنید و اجازه دهید کاف به تخلیه هوا ادامه دهد -8
زمانی می رسد که دیگر صداي واضحی شنیده نمی شود یا  .به صداي کورتکوف گوش کنید محو شدن روي مانومتر بخوانید

در این نقطه مقدار فشارخون را از روي مانومتر یا نمایشگر تعیین . صدا خفیف و کم کم در یک نقطه کامال قطع می شود
 .است فشارخون دیاستولاین عدد همان مقدار . کنید و در ذهن بسپارید

اگر نیازي به اندازه . صداها قطع شد، هواي بازوبند باید به سرعت و کامل با باز کردن کامل پیچ پوار تخلیه شودوقتی تمام  -9
 .گیري مجدد نیست، بازوبند دستگاه را از دور بازوي فرد باز کنید

ا قبل از فشارخون سیستول ر. مقدار فشارخون و دستی که فشارخون از آن اندازه گیري شده است را یادداشت کنید -10
 . فشارخون دیاستولی به شکل یک عدد کسري بنویسید

و مجدداً از  ثانیه دست فرد را باال نگهدارید 6تا  5یک دقیقه صبر کنید یا اگر می خواهید اندازه گیري را تکرار کنید،  -11
 .این قسمت را تکرار کنید 10تا  5بند 

 .لباس بیمار را مرتب کرده او را در وضع راحتی قرار دهید -12

 .در باره فشار اندازه گیري شده با بیمار صحبت کنید، تا نگران نباشد -13
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 :چند نکته

اما در بعضی از افراد صداها قبل از کاهش . مقدار فشارخون دیاستول در افراد عادي لحظه قطع صدا در نظر گرفته می شود -1
افراد باید مقدار فشار در مرحله تغییر صدا در این . و قطع شدن، مدت زیادي ادامه می یابند و دراین وضعیت می مانند

 .یاداشت گردد و به این مسئله نیز اشاره شود 

در بعضی از بیماري ها مانند پرکاري تیروئید یا نارسایی آئورت و افراد سالمند نیز حتی وقتی هواي بازوبند تا فشار صفر  -2
به این وضعیت سیستول دائمی می  .شنیدن استمیلی متر جیوه تخلیه شده است، هم چنان صداهاي کورتکوف قابل 

 .در این افراد باید مقدار فشار در مرحله تغییر صدا یاداشت گردد و به این مسئله نیز اشاره شود. گویند

 . در ماه هاي آخر بارداري باید فرد را متمایل به طرف چپ خواباند و فشارخون را هم از دست چپ اندازه گیري کرد -3

لینی حداقل دو بار به فاصله یک دقیقه اندازه گیري فشارخون انجام می شود و میانگین آنها به عنوان فشار در بررسی هاي با -4
میلی  5اولین اندازه گیري معموال از همه بیشتر است ولی اگر اختالف این دو اندازه گیري از . واقعی مدنظر قرار می گیرد

 . ي انجام شودمتر جیوه بیشتر بود، باید اندازه گیري هاي بیشتر

 میلی 5 یا صفر به را آخر اعداد که دارند تمایل معموال. بنویسید تقریب کمترین با را دیاستول و سیستول فشارخون مقادیر -5
 .ردب می باال را خطا درصد کار این. کنند گرد جیوه متر

باز و هواي بازوبند را تخلیه کنید و اگر در اولین اندازه گیري فشارخون صدایی شنیده نشد، پیچ پمپ را به سرعت و کامل  -6
اگر در حین اندازه گیري پیچ پمپ را یکباره باز کنید بازوبند . پس از حداقل یک دقیقه دوباره اندازه گیري را انجام دهید

این موضوع به ویژه در افرادي که ضربان قلب کم . سریع تخلیه می شود و موجب اشتباه درخواندن مقدار فشارخون می شود
 .یا نامنظم دارند، ایجاد می شود و

از باد کردن مکرر بازوبند خودداري کنید، زیرا موجب احتقان سیاهرگ هاي بازویی فرد شده و بر روي مقدار فشارخون او  -7
 .تاثیر می گذارد و به طور کاذب فشارخون دیاستولی را باالتر و فشار سیستولی را کمتر نشان می دهد

یري اتفاقی فشارخون در موقعیت هاي مختلف اعداد مختلف به دست آید، نباید به مقدار چون ممکن است در اندازه گ -8
ممکن است مقدار . بار اندازه گیري فشارخون اطمینان کرد و الزم است اندازه گیري ها تکرار شود فشارخون حاصل از یک

یعنی مقدار فشارخون باالتر از حد طبیعی (فشارخونی که در اندازه گیري اول به دست می آید و در حد هشدار دهنده باشد 
بنابراین براي تایید فشارخون باال در فرد، باید اندازه گیري . ، در ویزیت هاي بعدي همچنان باال بماند یا کاهش یابد)باشد

فشارخون در طول چند هفته یا چند ماه و در موقعیت هاي جداگانه و شرایط مختلف حداقل سه بار تکرار شود و اگر 
 . مچنان باالتر از حد طبیعی بود، به عنوان بیماري فشارخون باال تایید شوده

بنابراین، فرد مشکوك به فشارخون باال باید به پزشک .باید تایید کند فرد مبتال به بیماري فشارخون باال است  پزشک -9
 .مراجعه کند
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 اقدامات و پیگیري بر حسب طبقه بندي فشارخون در افراد بزرگسال 

سال یک بار فشارخون آن ها اندازه  الزم است هر) میلی متر جیوه 80/120کمتر از (افرادي که فشارخون طبیعی دارند  -1
 .گیري شود

الزم است در ) میلی متر جیوه 120-80/139-89(افرادي که فشارخون باالتر از حد طبیعی یا پیش فشارخون باال دارند  -2
هفته چندین بار در شرایط مختلف فشار خون آن ها اندازه گیري شود و متوسط فشارخون هاي اندازه  6الی  4طول حداقل 

میلی  90میلی متر جیوه و بیشتر و یا فشارخون دیاستول  140گیري شده بدست آید و در صورتی که فشارخون سیستول 
 .به پزشک مراجعه کنندمتر جیوه و بیشتر بود 

ت میلی متر جیوه و بیشتر دارند، باید تح 90میلی متر جیوه و یا فشارخون دیاستول  140افرادي که فشارخون سیستول  -3
 . نظر پزشک قرار گیرند

 
 اقدامات و پیگیري بر حسب طبقه بندي فشارخون در افراد بزرگسال

 
 اقدام 

 سال 40مجدد هر  سال یک بار در افراد باالي اندازه گیري  مطلوبفشار خون طبیعی یا 
 سال بعد1اندازه گیري مجدد  پیش فشار خون باال
 آیندههفت روز تایید فشارخون باال طی  *1فشار خون باال مرحله 

 2فشار خون باال مرحله 
 آینده ساعت 24ارجاع به پزشک طی -
اقدام اورژانسی انجام می  ،میلی متر جیوه باشد 110/180در صورتی که فشارخون -

 .شود
 

 Calibrationتجهیزات اندازه گیري فشارخون ) تنظیم کردن( کالیبراسیون

دستگاه اندازه گیري فشارخون و  .یکی دیگر از خطاهاي اندازه گیري فشارخون مربوط به تجهیزات اندازه گیري فشارخون است
 :براي موارد زیر مورد بررسی قرار گیرند لذا باید گوشی ممکن است به علل زیر دچار مشکل شوند،

   نشت هوا در حین پمپ کردن -
 تخلیه سریع هوا از بازوبند -
 کنترل پیچ پمپ هوا و تخلیه هواي کیسه هوا -
 کیسه هوا و محل هاي اتصال لوله ها، وضعیت پمپ، -
 وضوح درجه بندي مانومتر -
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 ايآلودگی لوله شیشه اي یا جیوه در مانومتر جیوه  -
 امنیت مخزن جیوه -

تنظیم این دستگاه ها باید در آزمایشگاه انجام  .دستگاه هاي اندازه گیري فشارخون باید با فواصل منظم تنظیم و یا کالیبره شوند
شود، اما می توان توصیه هایی را براي استفاده از روش هاي تنظیم مانومتر و افزایش دقت اندازه گیري در منزل یا مراکز 

 .تی درمانی بکار بردبهداش
انتهاي لوله را به پمپ و یک سر دو شاخه را به مانومتر دستگاهی که آن را . استفاده کنید Yاز یک لوله الستیکی رابط به شکل 

 )18شکل ( .ارزیابی می کنید و یک سر لوله را به مانومتر مرجع که به عنوان مقایسه با آن می سنجید وصل کنید
باید الکترونیکی با کیفیت و کامال سالم باشد و بطور معمول براي اندازه گیري فشارخون روزانه استفاده دستگاه مرجع ترجیحا 

ا پمپ کردن هوا در هر دو ب .میلی متر جیوه با یکدیگر مقایسه می شوند 100در این روش فشار مانومترها در صفر و . نشود
باز است و به دستگاه مرجع نگاه کنید در حالتی که پیچ تنظیم هوا در هر دو دستگاه  .فشار مانومتر ها تغییر می کند ،مانومتر

سپس به  .فشار دستگاه دیگر را هم یادداشت کنید .مانومتر دستگاه مرجع باید روي صفر باشد ،کیسه هاي هوا خالی است
را باز کنید تا با سرعت کم کاهش یابد و میلی متر جیوه سریع پمپ کنید و بعد پیچ پمپ  200دستگاه مرجع نگاه کنید و تا 

در همان لحظه به دستگاه دیگر نگاه کنید و فشار آن را .میلی متر جیوه رسید، پیچ را ببندید 100وقتی مانومتر مرجع به 
هولت در همین حین به س .میلی متر جیوه در ثانیه در مانومترکاهش یابد 2-3پیچ پمپ را باز کنید تا با فشار  .یاداشت کنید

دستگاه  .فشار دستگاه دیگر را یادداشت کنید .فشار مانومتر مرجع به صفر برسد جیوه در لوله نگاه کنید تا مجدداحرکت عقربه یا 
 .مرجع را جمع کنید و فقط براي کالیبراسیون نگهداري کنید

بود، دستگاه ) کمتر یا بیشتر( اختالف میلی متر جیوه و بیشتر 3فشارهاي ثبت شده را با هم مقایسه کنید اگر بین دو مانومتر 
اگر  میلی متر جیوه بود، 3اگر اختالف با دستگاه مرجع کمتر از  .نیاز به تعمیر و تنظیم یا جایگزینی با دستگاه جدید دارد

 افراد، دستگاه مانومتر جیوه اي یا عقربه اي داشته باشد، دستگاه قابل تطبیق است و می توان در زمان اندازه گیري فشارخون
در صورتی که ( یا کم) در صورتی که اختالف از دستگاه مرجع بیشتر باشد( مقدار اختالف را به فشارخون بدست آمده اضافه

اما اگر دستگاه الکترونیکی یا دیجیتالی باشد باید توسط تعمیرکار . کرد و تصحیح انجام داد) اختالف از دستگاه مرجع کمتر باشد
میلی متر جیوه ممکن است سبب تخمین نادرست فشارخون و افزایش یا کاهش تشخیص بیماران  3ف البته اختال .درست شود

میلی متر جیوه  1در حد اختالف  لذا توصیه می شود در صورت امکان خطاي شاخص فشار دستگاه ، .داراي فشارخون باال شود
. ماه باید دستگاه هاي فشارسنج تنظیم گردند 6هر . ددستگاه هاي خوب باید حداکثر در این حد خطا داشته باشن .یا کمتر باشد

فواصل زمانی کالیبراسیون عالوه بر زمان هاي توصیه شده . دستگاه مرجع نیز باید هر سال در آزمایشگاه تنظیم و تایید شود
دفعات بعد نگهداري نتایج ثبت شده را باید براي مقایسه در ). 9جدول (بستگی به شرایط استفاده از دستگاه و هزینه آن دارد

 .کنید
کالهک هاي گوشی باید مورب باشند و طوري در گوش قرار گیرند که از ورود .گوشی پزشکی نیز باید بطور مداوم کنترل شود

 . سانتیمتر نباشند 37لوله هاي الستیکی باید ضخیم و سالم و بیشتر از  .صداهاي خارجی جلوگیري کنند

y 
            

 
 )Calibration( کالیبراسیون :18شکل 

 
به علت حجم باید کالیبره شوند ضمناً توصیه می گردد  ارزیابیدر این برنامه دستگاههاي فشارسنج قبل از شروع 

 . هفته اي یکبار تا پایان برنامه کالیبره گردند ،زیاد کار
 

 مورد آزمایش جفشارسن فشارسنج مرجع
ا 

پمپ 
 ي

 لوله رابط
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 ات قابل توجه در انتخاب دستگاه فشار سنجنک
 .انتخاب بین فشارسنج دیجیتال، عقربه اي و یا جیوه اي تقریبا دغدغه اي است که اغلب مصرف کننـدگان بـا آن روبـرو هسـتند    

هاي  امروزه فشارسنج. هاي جیوه اي از دقت باالتري برخوردارند اما به علت خطرات جیوه کمتر توصیه می گردنداصوال فشارسنج 
 پردازنـد،  مـی  آن اعالم و فشار گرفتن به اتوماتیک طور به 	ها این فشارسنج. دیجیتالی پیشرفته و بسیار دقیقی به بازار آمده است

هاي دیجیتالی در دو نوع مچـی و بـازویی وجـود     فشارسنج. راین براي استفاده عموم مردم و یا سالمندان بسیار کاربردي استبناب
هـاي مچـی بـه دلیـل      در عین حال فشـار سـنج  . شده استهاي بازویی دقیق تر اعالم  به دست آمده از فشارسنج اما نتایج. دارند

فشارسـنجهایی کـه توسـط شـرکتهاي      .استفاده در هر شرایط طرفداران زیـادي دارد کوچک بودن و حمل و نقل آسان و قابلیت 
 .معروف تولید میشوند اغلب داراي تاییدیه از سازمانهاي معتبر پزشکی جهان هستند و دقت آنها تضمین شده است

 اف دستگاهک -1 

اندازه کاف دستگاه بسیار مهم است، زیرا ممکن است پیشرفته ترین دستگاه را بخرید، اما زمانی که کاف آن سـایز شـما نباشـد،    
بعضی از کاف هاي فشار سنج بـراي اسـتفاده هـر    . خورد هاي مچی کمتر به چشم می این مشکل در مورد فشارسنج. کارایی ندارد

اما در بازار . سانتی متر است 42تا  22هاي بازویی کاف استاندارد بین  در فشارسنج. ی شوندنوع اندازه بازو یا مچ دستی طراحی م
بنابراین الزم اسـت  . 42تا  32و سایز  32تا  22سایز : رسانند برخی از سازندگان سایز را به دو بخش تقسیم کرده و به فروش می

 .سایز آن توجه کنیدقبل از اقدام براي خرید به 
 .بهتر است کاف هاي بدون التکس براي جلوگیري از بروز حساسیت انتخاب شوند. مهم است  جنس کاف هم

، تعیین نوع بازوي راست یا چـپ،  )یزرگ، متوسط، کوچک( دستگاههایی که داراي عالئم مشخص براي نشان دادن اندازه بازوبند
ـ ) Range(و خط  منطقه محدوده Index) (شاخصخط  در  ( راردادن کـاف بـر روي شـریان بـازویی    براي بستن بازوبند، محل ق

 )با عالمت مشخص باشد باید این منطقه کامال دستگاههاي دیجیتالی چون داراي سنسور هستند، حتما
 دقت و حساسیت  -2

، یـک راه  دیجیتـالی  براي تشـخیص دقـت درسـت دسـتگاه    . مهم ترین مسئله در خرید دستگاه فشار خون، دقت باالي آن است
اي سـالم   شود هر شش ماه نتایج با فشارسنج جیـوه  همچنین توصیه می. اي است اي یا عقربه آن با فشارسنج جیوه مقایسه نتیجه

 .مقایسه شود

 حافظه -3

از آن جایی کـه تحـت تـاثیر برخـی     . هاي دیجیتالی امکان ذخیره سازي نتایج تا معاینات است هاي مهم فشارسنج یکی از قابلیت
اکثر موارد بهتر است فشار سنج شما توانایی نگهداري حداقل  .کند فشار خون تغییر پیدا می... رس وعوامل چون خواب، غذا، است

 .یک ماه اطالعات اندازه گیري شده را داشته باشد
ذخیره سازي نتایج فشار خون در اعالم دقیق . براي روشن شدن فشار خون دقیق باید اندازه گیري در ساعات مختلف انجام شود

 بـراي  جداگانـه  طـور  به توانند می و هستند حافظه داراي 	ها در حال حاضر فشارسنج. کند به پزشک و بیمار کمک می فشار خون
 یـا  دو یـا  یک کاربر وضعیت در را دکمه استفاده، شروع از قبل است کافی فقط. کنند ذخیره را نتایج خانواده در بیمار سه تا یک
 به توان می را اطالعات 	ها مدل از برخی در	.ها ، حالت مهمان براي افراد متفرقه نیز تعبیه شده است از مدل برخی در. داد قرار سه

 .کرد منتقل کامپیوتر

 منبع تغذیه -4

میزان دوام . از آن جایی که باد کردن کاف توسط دستگاه تقریبا مصرف باالیی دارد، توجه به میزان باتري و کیفیت آن مهم است
 قابلیـت  دو هـر  آداپتـور  و بـاتري  	ها در برخی از مدل .باطري پس از اتمام دوره عمرشان نیز بسیار مهم استامکان تهیه و  باتري
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 سـخت  جدیـد  بـاتري  تهیه و دسترسی امکان سالمندان براي ویژه به و شود می تمام دستگاه باتري که مواقعی در. دارند استفاده
 توان می که است مشکل کمی آداپتور حمل منزل از بیرون در یا و سفر هنگام در همچنین. هستند گزینه بهترین آداپتورها است،

 .گرفت کمک 	ها از ذخیره باتري

 فشار سنجدستگاه ضمانت نامه یا  گارانتی -5

 .در هنگام خرید دقت کنید فشارسنج حتما داراي ضمانت نامه معتبر و خدمات پس از فروش باشد

 صفحه نمایش -6

 . صفحه نمایش بزرگ براي سالمندان و کم بینایان کمک بزرگی است پس به آن دقت کنید
شـوند   هاي هشدار دهنده دیگري اعالم مـی  و فشار باال و پایین با رنگ سبز رنگ به معمولی فشار ي دیجیتالیها در برخی از مدل

 فارسی زبان به را نتایج و هستند سخنگو 	ها مدل برخی همچنین 	.که براي استفاده افراد بی سواد یا کم سواد بسیار مناسب است
 .رود مار میش به خوبی بسیار گزینه سالمندان و نابینایان براي نیز جهت این از کنند می اعالم

 تشخیص آریتمی قلبی -7

تشـخیص آریتمـی قلبـی را    پردازند اما تنها برخی از انواع آن قابلیت  هاي دیجیتال به اندازه گیري ضربان قلب می تمام فشارسنج
در صـورتی کـه    .تشخیص این نامنظمی در برخی از بیمـاران قلبـی اهمیـت دارد   . گویند ضربان نامنظم قلب را آریتمی می. دارند

 .دستگاه خطا اعالم کند، ممکن است فرد دچار آریتمی باشد
 فشارسنج  محل ساخت  -8

از تاکید بر روي کشور سازنده، به کیفیت دستگاه فشارسنج و گارانتی و کشورهاي زیادي سازنده فشارسنج می باشند، ولی بیشتر 
 ...عموما فشارسنج ها ساخت کشور چین و تحت لیسانس کشورهاي دیگر نظیر آلمان، فرانسه، اتریش و . خدمات آن توجه نمایید

 .می باشند
 FDAدارابودن تایید  -9

 .را دارند به علت آزمایش در فیلد از ارزش، دقت و کیفیت باالتري برخوردارند FDAدستگاههاي فشارسنجی که تایید سازمان 
 دارا بودن تایید سازمان استاندارد و اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت -10

ل تجهیـزات پزشـکی وزارت   که به تایید اداره ک FDAبازویی داراي تاییدیه ) دیجیتالی(هاي فشارخون سنج الکترونیکی دستگاه
بهداشت نیز رسیده است، و داراي مشخصات محل قرار گرفتن سنسور بازوبند بر روي شریان بازویی و نوع بازوي چپ یـا راسـت   

 . براي اندازه گیري هستند توصیه می گردد
 

 یابد؟تا خطاهاي اندازه گیري کاهش  دستگاه اندازه گیري فشار خون چه ویژگی هایی باید داشته باشد
استفاده از فشارسنج جیوه اي در مطب پزشکان براي تشخیص قطعی بیماري و پس از حداقل دو نوبت اندازه گیري در دو روز 

 . مختلف ارجحیت دارد اما براي غربالگري استفاده از دستگاه هاي دیگر مجاز و عملی است
پس از جمع آوري فشارسنج . جیوه اي امکان پذیر استدقیق ترین روش تعیین فشارخون در مطب با استفاده از فشارسنج هاي 

هر یک از این دستگاه ها مزایا و . هاي جیوه اي، امروزه اغلب فشارسنج هاي عقربه اي یا دیجیتال مورد استفاده قرار میگیرند
اه هاي اندازه گیري مسئولیت تائید دستگ. معایبی دارند و براي تعیین دقیق میزان فشارخون باید به نکات متعددي توجه نمود

فشارخون با اداره کل تجهیزات پزشکی است و به عبارت دیگر هر دستگاهی که مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی را داشته باشد 
اما با توجه به اینکه ده ها برند مختلف فشارسنج در بازار ایران وجود دارد و . براي اندازه گیري خانگی فشارخون مناسب است

 . ها متفاوت است، براي مرحله عملیاتی عمالً استفاده از هر دستگاهی مناسب بنظر نمیرسد کیفیت دستگاه
کلیه خانه ها و پایگاه هاي بهداشتی و همینطور مراکز خدمات جامع سالمت، بیمارستان ها و همه واحد هاي بخش خصوصی 



٢۵ 
 

اما قبل از شروع مرحله اجرائی بسیج ملی . رندمجهز به دستگاه اندازه گیري فشارخون هستند و نیازي به دستگاه جدید ندا
کالیبراسیون دستگاه ها یکی از اجزاي پروتکل بسیج ملی کنترل . کنترل قشارخون باال همه دستگاه ها باید کالیبره شوند

 .فشارخون باال میباشد
این دستگاه ها عموماً . هستند دستگاه هاي اندازه گیري فشارخون دیجیتال براي انجام بسیج ملی کنترل فشارخون باال مناسب

براي مصرف خانگی و پایش فشارخون در مبتالیان به پرفشاري خون مناسب هستند ولی براي انجام غربالگري نیز میتوانند مورد 
 . استفاده قرار گیرند

 : برخی از مهمترین علل مناسب بودن این نوع دستگاه ها بشرح ذیل میباشد
هاي دیگر مثل مراسم روز جهانی فشارخون، که هر سال توسط دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور  در کمپین هاي گذشته و مناسبت -1

کسانی که وظیفه پرسشگري و اندازه گیري فشارخون را . برگزار میشوند، معموالً اندازه گیري فشارخون بصورت نمادین صورت میگیرد
 . داشتند به عهده دارند همواره از خستگی ناشی از پمپ کردن مکرر شکایت

 . استفاده از گوشی پزشکی در مکان هاي تجمع و فضا هاي باز براي اندازه گیري فشارخون براي کاربران مشکل است -2

 . گرد کردن اعداد حاصل از اندازه گیري فشارخون نیز یکی از مهمترین علل مخدوش شدن اطالعات است -3

آشنا نیستند یا ... استفاده از گوشی، سرعت تخلیه پمپ، خواندن اعداد و بسیاري از کاربران نیز با اندازه گیري صحیح فشارخون، 
 .در یکی از مراحل از تبحر کافی برخوردار نیستند

 .بنا به جمیع علل فوق از نظر عملی دستگاه هاي دیجیتال براي اندازه گیري فشارخون مناسب تر از سایر انواع هستند 
 . ه چند نکته حائز اهمیت است و به افزایش کیفیت نتیجه غربالگري کمک میکنددر هنگام کار با این دستگاه ها توجه ب

 . ذیالً چند نکته در مورد این گروه از دستگاه ها توضیح داده میشود
 

 .اصول کلی اندازه گیري فشارخون براي همه انواع دستگاه ها مشابه است
در اندازه گیري فشارخون بسیار مهم است و لذا ) راست یا چپ(سب و دست منا) دیجیتال(نحوه بستن کاف دستگاه هاي الکترونیکی  -1

روي تمام کاف هاي این گروه از دستگاه ها باید تصویر دست راست یا چپ و روش بستن کاف به نحوي که سنسور روي شریان بازوئی 
ی عدم امکان استفاده در دست مقابل بدیهی است که تعیین دست مناسب از سوي سازنده دستگاه به معن. قرار گیرد وجود داشته باشد

 )روي شریان(نیست بلکه نکته مهم دقت در نحوه بستن کاف است به نحوي که سنسور دستگاه در محل مناسب قرار گیرد 

دستگاه مجهز به آداپتور باشد تا در طول اجراي طرح نیاز به تعویض مکرر باتري نباشد و احتمال خطا در اندازه گیري به علت ضعیف  -2
 بودن باتري نیز منتفی شود

انتخاب دستگاه . تقریباً همه دستگاه هاي اندازه گیري فشار خون در بازار کشور در چین تولید میشوند اما کیفیت هاي متفاوتی دارند -3
تجهیزات پزشکی لذا دستگاه هاي مورد تائید اداره کل . فشارسنج به نحوي باید باشد که حداکثر استاندارد هاي بین المللی را دارا باشد

 .   باشند براي استفاده مناسب میباشد FDAکه داراي تائیدیه 

 
 


