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گرٍُ ّبی ّذف
 سبل ٍ ببالتر ایراًی سبکي در کشَر 30توبم افراد
ببشذ ٍ در تبریخ هقرر بِ پبیگبُ ّبی   1368/3/17فردی است کِ تبریخ تَلذ اٍ کوتر از •

.ارزیببی طرح هلی ارزیببی هراجؼِ کٌذ
بیوبراى کلیَی در ّر سٌی
 ِهٌظَر از بیوبراى کلیَی توبم افرادی است کِ در ّر سٌی بٌب بِ تشخیص پسشک هبتال ب

.ًبرسبئی کلیِ شٌبختِ شذُ اًذ
زًبى ببردار :
  هٌظَر از خبًن ّبی ببردار کلیِ خبًن ّبی ببردار در ّر سٌی ٍ در ّر زهبى از دٍراى ببرداری

.است
 ارزیببیزهبى اجرای  
 در دٍ هرحلِ   98/4/15الی   98/3/17از تبریخ
 تب پبیبى برًبهِ 1398/2/28هرحلِ آهَزش ٍ اطالع رسبًی از
 1398/4/15لغبیت  1398/3/17هرحلِ غرببلگری از
 شٌبسبیی بیوبراى هبتال بِ فشبرخَى ببال در شبكِ ّبی بْذاشتی   ارزیببیاداهِ طرح ٍ

(برًبهِ ایراپي)درهبًی در قبلب برًبهِ خطرسٌجی قلبی ػرٍقی
  اداهِ پیگیری ٍ هراقبت بیوبراى هبتال بِ فشبرخَى ببال در شبكِ ّبی بْذاشتی درهبًی در

(برًبهِ ایراپي)قبلب برًبهِ خطرسٌجی قلبی ػرٍقی
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کبهال Paperless

هی ٍارد اطالػبت ثزپبضذُ ّبی پبیگبُ در یب اظْبری خَد ثػَرت کِ ضَد هی هؼزفی کِ سبیتی ٍة یب درگبُ طزیق اس  
گزدد

است ضذُ ثبرگشاری خَى فطبر کٌتزل ثسیح ػٌَاى ثِ سیت سبهبًِ در کِ تجی طزیق اس
تَسط ثبال خَى فطبر ثِ هجتال ثیوبراى ٍ ثبال فطبرخَى پیص سبلن، افزاد ثِ هتٌبست آهَسضی هَاد تحَیل 

(ّوکبر داٍطلجیي ٍ درهبًی ثْذاضتی سبیزکبرکٌبى هبهبّب، سالهت، هزاقجیي ثَْرساى،
هؼزفی ٍثسبیت در(َّضوٌذ تلفي رایبًِ،) الکتزًٍیک پزسطٌبهِ تکویل طزیق اس (حؿَری غیز) ارسیبثی خَد 

 فطبرخَى گیزی اًذاسُ تَلذ، تبریخ ػجَر رهش ٍ هلی کذ کبرثزی ضٌبسِ ثب فزد ٍرٍد)اظْبری خَد ٍ ضذُ
 پشضک ثِ غیزفَری یب فَری هزاخؼِ پیبم دریبفت ٍ آهَسضی ّبی تَغیِ ٍ ّب پیبم دریبفت فزد، خَد تَسط
ضزایط ٍاخذ افزاد در (رٍستبیی یب ضْزی سالهت خبهغ خذهبت هزاکش

خبهغ خذهبت هزکش پشضک ثِ ثبال فطبرخَى ثِ هجتال ثیوبراى ٍ هطکَک افزاد فَری غیز یب فَری ارخبع 
 سبیزکبرکٌبى هبهبّب، سالهت، هزاقجیي ثَْرساى، تَسط)  ّوکبر هزاکش سبیز ٍ ّوکبر پشضکبى یب سالهت

(ّوکبر داٍطلجیي ٍ درهبًی ثْذاضتی
هدذد هزاخؼِ ثِ ًیبس کِ افزادی ثِ فطبرخَى ثزرسی ًتیدِ اػالم ٍ رسبًیاطالع کَتبُ ّبی پیبم ارسبل 

(هخبثزات ثب ّوبٌّگی تَسط) دارًذ
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هیبًگیي)فطبرخَى ًبهطلَة کٌتزل ثب ثبالی فطبرخَى ثِ هجتال ثیوبراى فَری ارخبع 
 خذهبت هزکش پشضک ثِ (ثبالتز ٍ خیَُ هتز هیلی 140/90 گیزی اًذاسُ ًَثت دٍ فطبرخَى

ّوکبر پشضکبى ٍ درهبًی ثْذاضتی هزاکش سبیز ٍ ضْزی یب رٍستبیی سالهت خبهغ

ضوبرُ خذهت) ثبال فطبرخَى درهبى ٍ تطخیع خذهت تکویل ٍ ضذُ ارخبع هَارد پذیزش  
 فزد ثجت قطؼی، تطخیع غَرت در ٍ سالهت خبهغ خذهبت هزاکش در پشضک تَسط (7974

سیت سبهبًِ در پشضک تَسط ثبال فطبرخَى ثِ هجتال ثیوبر ػٌَاى ثِ

درهبى کبرگزٍُ اس ضذُ اػالم پزٍتکل طجق 2 سطح ثِ تخػػی خذهبت ًیبسهٌذ هَارد رخبعا 
اثالغی پزٍتکل اسبس ثز

طجق دٍلتی هزاکش سبیز یب خػَغی ثخص در ّوکبر پشضکبى تَسط ثیوبریبثی ًتیدِ ثجت  
.هیگزدد تؼییي هتؼبقجبً اخزائی کویتِ ریشی ثزًبهِ
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فشارخون طبقه فشارخون
(mmHg)سیستول

فشارخون 
(mmHg)دیاستول

60كمتر از و   9 0كمتر ازفشارخون پاییه
(60-79) 80كمتر از یا(   90-119) 120كمتر از فشار خون طبیعی یا مطلوب

80-89و یا  120-139پیش فشار خون باال

90-99و یا   140-1159فشار خون باال مرحله 

یا بیشتر 100و یایا بیشتر    2160فشار خون باال مرحله 
فشارخون سیستولی 

(تنها)ایسوله
90كمتر از ویا بیشتر 140

فشارخون دیاستولی ایسوله    
(تنها)

یا بیشتر 90و140كمتر از 



Categories of BP in Adults*

*Individuals with SBP and DBP in 2 categories 

should be designated to the higher BP category.

BP indicates blood pressure (based on an average 

of ≥2 careful readings obtained on ≥2 occasions, as 

detailed in DBP, diastolic blood pressure; and SBP 

systolic blood pressure. (AHA)

BP Category SBP DBP

Normal <120 mm Hg and <80 mm Hg

Elevated 120–129 mm Hg and <80 mm Hg

Hypertension

Stage 1 130–139 mm Hg or 80–89 mm Hg

Stage 2 ≥140 mm Hg or ≥90 mm Hg

لبسرگسادر افراد  فشارخونجدید  بنديطبقه 
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پزسطگز ثبیذ:
 اس اًدذاسُ گیزًدذُ  فطدبرخَى فبغدلِ     یک هتز هبًَهتز ًجبیذ ثیطتز اس . دستگبُ فطبرسٌح هطوئي ضَیذغحت در اثتذا اس

.داضتِ ثبضذ
 ثٌطیٌذ آراماس فزد ثخَاّیذ ثز رٍی غٌذلی .
 اس فدزد در هدَرد ػدذم    . استزاحت قجل اس اًذاسُ گیزی رػبیت ضَددقیقِ  5پزسطٌبهِ را اس ٍی ثپزسیذ تب حذٍد سَاالت

، خبلی ثَدى هثبًِ، ػذم هػدزف دخبًیدبت ٍ ػدذم فؼبلیدت ثدذًی      ًین سبػت قجلهػزف هَاد غذایی ٍ چبی ٍ قَُْ اس 
. ضذیذ سَال کٌذ

 اًذاسُ گیزی ضَددست راست ٍ ًطستِ فطبرخَى ثبیذ اس .
 ثذٍى اًقجبؼ ػؿالت ثبضذثذٍى حزکت ٍ در ٍؾؼیت آرام ثبیذ فزد ٍ.
  یب یک سطح هحکن قزار گیزًذ ٍ تکیِ گبُ داضتِ ثبضذ ٍ رٍی ّن ًجبضٌذپبّب ثبیذ رٍی سهیي سیز..
 دست فزد ًجبیذ خن ثبضدذ ٍ  . اٍ ثبال ثجزیذ ٍ ثطَر راحت رٍی هیش اًذاسُ گیزی ثگذاریذسطح قلت  راست فزد را  تبدست

آستیي ثبیستی ثبسٍئی کِ فطبر خَى در آى اًذاسُ گیزی هی ضَد ثبیذ تب ضبًِ لخت ثبضذ ٍ  .ًجبضذ هطت ًکٌذ ٍ آٍیشاى 
اگز آستیي لجبس تٌگ است ثْتز است فزد لجبس خدَد را در  . تب رٍی ثبسٍ فطبر ًیبٍردًبسک ٍ ثِ اًذاسُ کبفی گطبد ثبضذ 

. آٍرد

گَدی یب چیي )ثبالتز اس ًقطِ ؾزثبى ضزیبى ثبسٍئیسبًتیوتز  2-3لجِ پبییٌی ثبسٍثٌذ را . َّای درٍى ثبسٍثٌذ را خبلی کٌذ
آرام ثبیدذ  حیي اًذاسُ گیزی فزد ٍ گیزًذُ فطبرخَى در . ثب فؿبی کبفی قزار گزفتي یک اًگطت سیز ثبسٍثٌذ، ثجٌذد( آرًح

. ثبضٌذٍ ثی حزکت 
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 را ثدِ ضدکل   فطبرسٌح غیز الکتزًٍیک لجِ ّبی اًتْبیی دٍ طزف گَضدی  در دستگبّْبی
. در گَش قزار دّذهَرة ٍ ثِ سوت خلَ  

 را ثب فطبر کن رٍی ضزیبى ثبسٍئی در هحل داخلی گَدی یب چیي آرًح ثدب  غفحِ دیبفزاگن
ًجبیذ ثدب لجدبس،   لجِ گَضی ثزای خلَگیزی اس غذاّبی تذاخل کٌٌذُ، . فطبر کن قزار دّیذ

اس ایدبد ؾزثِ ّبی خبرخی ٍ ًبثدب ثدِ گَضدی   . ثبسٍثٌذ یب لَلِ ّبی الستیکی توبس یبثذ
. در حیي تخلیِ َّای ثبسٍثٌذ ثپزّیشد

 فطدبر خدَى   هیلی هتز خیَُ ثبالتز اس هقذار  30پیچ پوپ را ثجٌذد ٍ ثِ سزػت ثبسٍثٌذ را تب
 2-3 کِ ثب ًجؽ ثذست آهذُ است، ثبد کٌذ ٍ سپس َّای کدبف را ثدب سدزػت   سیستَلی 

. در ثبًیِ خبلی کٌذ تب غذاّبی ؾزثِ ای کَرتکَف ثزاحتی ضٌیذُ ضَدهیلی هتز خیَُ 
 ّوبًطَر کِ َّا اس کبف خبرج هی ضَد کدن کدن   . پیچ تٌظین َّا را تغییز ًذّذپس اس آى

گَش دّذ ، هقذار فطبر خَى را ثدِ  اٍلیي غذا ثذقت ثِ . غذاّبی کَرتکَف را هی ضٌَد
هطخع کٌذ ٍ اخبسُ دّذ کبف ثِ تخلیِ ّدَا اداهدِ دّدذ تدب      فطبر خَى سیستَلػٌَاى 

فطدبر خدَى   ایي ػذد ّوبى هقذار . ضَدقطغ  "کبهالدیگز غذای ٍاؾحی ضٌیذُ ًطَد یب 
.استدیبستَل 

 تخلیِ ضَد  "سپس َّای ثبسٍثٌذ ثبیذ ثِ سزػت ٍ کبهال .
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 کوتز اس ٍ ّن فطبر خَى دیبستَل هیلی هتز خیَُ  140کوتز اس در غَرتی کِ ّن فطبر خَى سیستَل فزد
 .ًوی ثبضذاًذاسُ گیزی هدذد است ًیبس ثِ حذ طجیؼی ثبضذ ،چَى فطبرخَى در هیلی هتز خیَُ   90

هیلی هتز خیَُ ٍ ثیطتز  90ٍ یب فطبر خَى دیبستَل هیلی هتز خیَُ ٍ ثیطتز  140 اگز یب فطبر خَى سیستَل
فطدبر   "هددذدا ثبًیِ ثبال ًگْذاضتي دست راست فزد ،  6الی  5فزد یب دقیقِ ثؼذ اس استزاحت  2الی 1 ثبضذ،

.خَى را اس ّوبى دست اًذاسُ گیزی کٌیذ

 ِاگز ًیبسی ثِ اًذاسُ گیزی هدذد ًیست، ثبسٍثٌذ دستگبُ را . تَسط ًزم افشار اًدبم هی ضَدبًگیي یههحبسج
.اس دٍر ثبسٍی فزد ثبس کٌذ

 هی دست چپفقط در غَرت ٍخَد هطکل در اًذاسُ گیزی دست راست یب طزاحی دستگبُ فطبرسٌح ثزای ،
.تَاى اس دست چپ اًذاسُ گیزی اًدبم داد

 اًدبم  (دراسکطیذُ ثِ پْلَی چپدر ضزایط خبظ )ًطستِ اًذاسُ گیزی فطبرخَى در ٍؾؼیت سًبى ثبردار در
.هی ضَد
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1398سال -باالکنترل فشارخون  ملي بسيجپرسشنامه 
:  شٓرضتبٌ:..................................                          عهٕو پسشکیداَشکذِ /داَشگبِ: .........................................    اضتبٌ

.......................................

:      تیى پرضشگریکذ                           :   يُطقّ شٓریکذ                                     رٔضتبیی               شٓری  : يُطقّ

         بیًبرضتبٌ     دريبَگبِ        يرکس خذيبت جبيع ضاليت              پبیگبِ ضاليت        بٓذاشت     خبَّ : ارزیببی َٕع يحم 

..........................  َبو ببریذ:  ضبیر      کبر خصٕصی يحم       دٔنتی   کبر يحم       ضاليت کبرگری خبَّ     ضاليت کبرگری   يرکس 

: ...........................................َبو يحم ارزیببی

: .........................................پذرَبو ................................        : خبَٕادگیَبو ...........................................         : َبو فرد  

زٌ  يرد  :            جُص ....................................              : تٕنذ تبریخ

(: ........................................انسايی)تهفٍ ًْراِ(: ..............................................                       انسايی) کذيهی

 بهي       خیر    يراجعّ کُُذِ خبَى اضت، آیب در حبل  حبضر ببردار ْطتیذ؟  اگر 

 بهّ، ْفتّ چُذو اضت؟ قبم از ْفتّ بیطتى    اگر                       پص از ْفتّ  بیطتى

 ؟داریذرا  زیراز يٕارد  كذايیكضببقّ  پسشك تشخیصبر اضبش

       خیرآیب در حبل حبضر بّ بیًبری َبرضبیی کهیٕی يبتال ْطتیذ؟             بهي 

 ّخیرفشبرخٌٕ ببال يبتال ْطتیذ؟            بیًبیآیب در حبل حبضر ب             بهي 

 خیر  ؟ ْطتیذبیًبری فشبرخٌٕ ببال ، تحت دريبٌ دارٔیی   برايآیب             بهي 

                    خیرآیب در حبل حبضر بّ بیًبری دیببت يبتال ْطتیذ؟             بهي 

خیر    ؟                                           داریذ قهبي ضكتّضببقّ  آیب            بهي  

 ّخیر    ؟                                         داریذ يغسي ضكتّآیب ضببق             بهي 

فشبرخٌٕ را اَذازِ گیری کُیذ:

( َٕبت أل بب گٕشی)فشبرخٌٕ ضیطتٕنیک  (   َٕبت أل بب گٕشی)دیبضتٕنیکجیِٕ         فشبرخٌٕ يیهی يتر     ِٕيیهی يتر جی

(   َٕبت دٔو بب گٕشی)فشبرخٌٕ ضیطتٕنیک  (      َٕبت دٔو بب گٕشی)دیبضتٕنیکجیِٕ        فشبرخٌٕ يیهی يتر  ِٕيیهی يتر جی

(   يیبَگیٍ)فشبرخٌٕ ضیطتٕنیک                (              يیبَگیٍ)دیبضتٕنیکجیِٕ        فشبرخٌٕ يیهی يتر        ِٕيیهی يتر جی

آيٕزظ :   اقذايبت                  غیرفٕریتحٕیم برگّ ارجبع                        تحٕیم برگّ ارجبع فٕری

ضبنى: َتیجّ بررضی پسشک   ٌٕببال يشکٕک بّ فشبرخ فشبرخٌٕ   يطهئٕةکُترل  بیًبربب   َبيطهٕة فشبرخٌٕ کُترل بیًبر بب

َبو ٔ َبو خبَٕادگی پرضشگر        ........................ :
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ثز اسبس پبسخ ّب ٍ ًتیدِ اًذاسُ گیزی فطبرخَى اقذاهبت سیز اًدبم هی ضدَد ٍ در پزسطدٌبهِ ثجدت    
:هی گزدد

 ثبضدذ،  هیلدی هتدز خیدَُ    140/90کوتز اس ٍ فطبرخَى ٍی فزد هجتال ثِ ثیوبری فطبرخَى ثبال اگز
اغالح ضیَُ سًذگی ًبسبلن، هطبلت ٍ ثزگِ ّبی آهَسضی را ًیدش ثدِ ثیودبر تحَیدل     آهَسش ؾوي 
.دّیذ

 هیلی هتز خیَُ ٍ ثیطدتز  140/90ثبضذ، اگز فطبرخَى ٍی فزد هجتال ثِ ثیوبری فطبرخَى ثبال اگز 
ثِ فزد تَغیِ ضَد دارٍّبی خَد را ثطَر هٌظن کٌتزل ًبهطلَة فطبرخَى ثبضذ، ثِ ػٌَاى ثیوبر ثب 

هزاخؼدِ  خدبًَادُ خدَد   ثدِ پشضدک    آیٌدذُ طدی ّفتدِ    "هػزف کٌذ ٍ ثزای ثزرسی ثیطتز، حتودب 
هطبلت ٍ ثزگِ ّبی آهَسضدی   ،اغالح ضیَُ سًذگی آهَسشّن چٌیي ؾوي (. ارخبع غیزفَری)کٌذ

.هخػَظ ثیوبر را  ثِ ٍی تحَیل دّیذ

 هیلی  140/90هیبًگیي فطبرخَى دٍ ًَثت ٍی ، ٍلی فزد هجتال ثِ ثیوبری فطبرخَى ثبال ًجبضذاگز
هطبلت ٍ ثزگِ ّبی آهَسضی  ٍ تحَیل اغالح ضیَُ سًذگی آهَسشؾوي  ثبضذ،هتز خیَُ ٍ ثیطتز 

ٍ   فزد هطکَک ثِ فطبرخَى ثبالثِ ػٌَاى  هخػَظ  ثِ ثیوبر تَغیِ کٌیذ، ثزای ثزرسدی  ثیطدتز 
هزاخؼدِ  خدبًَادُ خدَد   ثدِ پشضدک   طی ّفتِ آیٌدذُ  “ حتوبتؼییي اثتالء ثِ ثیوبری فطبرخَى ثبال 

( ارخبع غیزفَری)کٌذ
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 اس کوتز ٍی هیبًگیي یب اٍل ًَثت فطبرخَى ٍ ًجبضذ ثبال فطبرخَى ثیوبری ثِ هجتال فزد اگز  
 تحت ثبیذ ثبال فطبرخَى ثیوبری ًظز اس سبلن فزد یک ػٌَاى ،ثِ ثبضذ خیَُ هتز هیلی140/90
  .گیزد قزار ًبسبلن سًذگی ضیَُ اغالح یب سبلن سًذگی ضیَُ حفظ آهَسش

oثبر یک سبل ّز ، ضَد تَغیِ ٍی ثِ ثبضذ خیَُ هتز هیلی 120/80 اس کوتز ٍی فطبرخَى اگز 
.کٌذ هزاخؼِ  خَد خبًَادُ پشضک ثِ فطبرخَى گیزی اًذاسُ ثزای

oاحتوبل چَى ضَد، تَغیِ ٍی ثِ ثبضذ، خیَُ هتز هیلی 139/89 تب 120/80 ثیي ٍی فطبرخَى اگز 
 در اگز ٍ کٌذ هزاخؼِ پشضک ثِ دیگز ّفتِ 6 تب 4 طی ، است ثیطتز ٍی در فطبرخَى ثیوبری ثزٍس

 گیزی اًذاسُ ٍی فطبرخَى کٌذ درخَاست خبًَادُ پشضک ثِ هزاخؼِ ّز در ثَد، ٍؾؼیت ّویي
.کٌذ هزاخؼِ ٍی ثِ سبالًِ حذاکثز یب ضَد

ثِ اٍرصاًسی فطبرخَى ثب ثیوبر ػٌَاى ثِ ثبضذ ثبالتز ٍ خیَُ هتز هیلی 180/110فزد فطبرخَى اگز 
  هزکش ًشدیک تزیي پشضک ثِ ( سبػت 24 طی فزغت اٍلیي در)تز سزیغ ّزچِ تب ضَد تَغیِ ٍی

.(فَری ارخبع) کٌذ هزاخؼِ خَد سًذگی هحل سالهت خبهغ خذهبت
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:ًکات هَسد تَجِ 
 ِؾزٍری است ،در غَرتی کِ فزد کذ هلی خَد را ًوی داًذ ،ثبیدذ  ثجت کذ هلی اس آًدب ک

.ثب ّوزاُ داضتي کبرت هلی هزاخؼِ کٌذ "هدذدا
 ،ُاستثجت تلفي ّوزاُ ؾزٍری ثزای اػالم ًتبیح غزثبلگزی اس طزیق پیبم کَتب.
خاًن ّا تَسط پشسشگش صى ٍ اًذاصُ گیشی آقايااى تَساط    فشاسخَى اًذاصُ گیشی

.پشسشگش هشد اًجام شَد
 دس شاشايط خاا    )اًاذاصُ گیاشی فشااسخَى دس ٍتاؼیس ًش ا ِ      صًاى تاسداس دس

.اًجام هي شَد (دساصكشیذُ تِ پْلَی چپ
 يؼٌي دس صَستي كِ هیاًگیي . افشاد هؼوَلي هشاتِ اسس  ٍ صًاى تاسداساقذاهات دس

.تاشذ ،تايذ تِ پضشك اسجاع شًَذهیلي ه ش جیَُ ٍ تیش ش  140/90فشاسخَى 
 اص طشيا  اسساا    ششايط قثل اص اًذاصُ گیشی فشاسخَى سساًي تشای سػايس اطالع

.پیام كَتاُ تِ تلفي ّوشاُ ٍ ًصة پالكاسد اًجام خَاّذ شذ
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:ًکات هَسد تَجِ 
 ِشٌیذُ ًشَد، تْ ش اسس اًذاصُ گیشی تکشاس شَد ٍ دسًْاياس اگاش شاٌیذُ    فشاس خَى دياس َ  دس صَستي ك

.گزاش ِ شَد 999ًشذ ػذد 

 صذاّای كَستکَف تذسس هي آياذ،بثس   5تاي  ي تش ح ة هقذاسی كِ دس هشحلِ فشاسخَى دياس َ  هقذاس
قثل اص كاّش ٍ قطغ صذا هذت صيادی اداهِ هاي ياتٌاذ ٍ    4اها گاّي دس تؼضي اص افشاد صذاّای هشحلِ .شَد

. يادداشاس گاشدد  صاذاّای كَستکاَف    4هشحلِ دس ايي ٍتؼیس هي هاًٌذ، دس ً یجِ دس ايي افشاد تايذ هقذاس 
(دس َسالؼول اسسا  هي گشدد)

  دس تؼضي اص تیواسی ّا هاًٌذ پشكاسی تیشٍئیذ يا ًاسسايي آئَست ٍ افشاد سالوٌذ ًیض ح ي ٍق ي َّای تاصٍتٌاذ
 4هشحلاِ  )تا فشاس صفش هیلي ه ش جیَُ تخلیِ شذُ اساس، ّان چٌااى صاذاّای كَستکاَف قاتال شاٌیذى        

دسايي ششايط، فشاس دياس َ  . هي گَيٌذسی  َ  دائوي تِ ايي ٍتؼیس .اسس( 5كَستکَف طَالًي يا هشحلِ 
.يادداشس شَدصذای كَستکَف  4هشحلِ تايذ تش ح ة هقذاس 

  فشاسخَى خَداسی شَدگشد كشدى اػذاد اص.

 شًَذ سالهس گَشي ٍ دس گاُ ّش سٍص تشسسي شَدّف ِ ای يکثاس كالیثشُ دس گاّْای فشاسسٌج.
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:(ششايط خا ) ًکات هَسد تَجِ 
 شاَد ٍ  تَد، اًذاصُ گیشی تیش ش ی سا تا سػايس فاصالِ صهااًي تکاشاس    هیلي ه ش جیَُ  5تیش اص اگش اخ الف اًذاصُ گیشی اٍ  ٍ دٍم

. هیاًگیي چٌذ ًَتس هحاسثِ گشدد

 اًذاصُ گیشی ٍ فشاسخَى دس ي كِ تاالتش اسس بثس شَدّش دٍ دسس دس اٍلیي هشاجؼِ تايذ فشاس خَى اص.

 ِصهاى هطلَب تشای اًذاصُ گیشی ٍ كٌ ش  فشاسخَى ت ا گي تاِ   داسٍّای پايیي آٍسًذُ فشاس خَى هصشف هي كٌٌذ دس تیواساًي ك
.صهاى تٌذی هصشف داسٍّا داسد

 اگش دٍ فشاسخَى ه فاٍت تَد، هقذاس فشاسخًَي كِ  تااالتش اساس دس   .اًذاصُ گیشی شَد ّش دٍ دسس فشاسخَى تايذ دس افشاد پیش دس
. ًظش تگیشيذ

ًااهٌظوي  )آسي واي دس هاَاسدی كاِ   . دس تؼضي ششايط خا  تالیٌي هوکي اسس اًذاصُ گیشی فشاس خَى يا تف یش آى هشکل شَد
.ٍجَد داسد، تْ ش اسس تشای ايي افشاد اص فشاسسٌج ديجی الي اس فادُ ًشَد( تشتاى قلة 

 ِاسس ًیاص تِ تاصٍتٌذی داسد كِ تقذس كافي تاصٍ سا پَشش دّذ، دس غیاش ايٌصاَست فشااس كاافي سٍی     قطش تاصٍی اٍ تضسگ فشدی ك
اگش تاصٍتٌذ ه ٌاسة تا دٍس تاصٍی فشد دس دس شس ًثَد، تْ ش اسس تاصٍتٌذ سا سٍی سااػذ ٍ گَشاي سا   . ششياى تاصٍئي ٍاسد ًوي شَد
اگش ساػذ پايیي تش اص سطح قلة تاشاذ، تاا تَجاِ تاِ     . تايذ هشاقة تاشیذ كِ ساػذ ّن سطح قلة تاشذ. سٍی ششياى هچ قشاس دّیذ

.افضايش ًیشٍی ّیذسٍس اتیك يك افضايش كارب دس فشاس خَى سخ هي دّذ
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تعالي بسمه
1398سال  -بسيج  ملي کنترل فشار خون باال

 به پسشک فرم ارجاع

غیرفَریفَری                  

: ....................................جبهغ سالهت هرکسخذهبت
بب سالم

پبیگبُ /بِ خبًِ "کٌترل فشبر خَى ببال بسیج هلی  "کِ در ................................................ آقبی /خبًن

هراجؼاِ کاردُ ٍ در بررسای اًجابم گرفتاِ دارای      ........................................ هرکس ارزیاببی    /سالهت

.گردًذببشذ، جْت بررسی بِ آى هرکس هؼرفی هیهی(  جیَُهیلی هتر ).................... فشبرخَى ببال 

:.................................................................پرسشگرٍ ًبم خبًَادگی ًبم 

:اهضبتبریخ ٍ 

 



پيامي که قبل از اندازه گيري فشارخون باید از طریق رسانه هاي همگاني یا  
:پيامک اعالم شود
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افرادیكِ فشبرخَى آى ّب اًذازُ گیری هی شَد  قبل از اًذازُ گیری   
: فشبرخَى ببیذ شرایط زیر را رػبیت کٌٌذ

ًین سبػت قبل از اًذازُ گیری فشبر خَى:
الكل ٍ هصرف هحصَالت دخبًی  ( قَُْ ٍ چبی)از هصرف کبفئیي ٍ

.خَدداری کٌٌذ
فؼبلیت بذًی شذیذ اًجبم ًذٌّذ.
ًبشتب ًببشٌذ.
قبل از اًذازُ گیری فشبرخَى هثبًِ آى ّب خبلی ببشذ.
 دقیقِ قبل از اًذازُ گیری فشبرخَى استراحت کٌٌذ ٍ   5بِ هذت

.صحبت ًكٌٌذ
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