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بسمه تعالي

فهرست كنترل كيفيت استاندارد سازي اندازه گيري فشارخون باال در سطح مركز بهداشتي 

درماني در برنامه پيشگيري و  كنترل فشارخون باال

كاردان مركز: 

تاريخ بازديد: 

استانداردالف- وسايل و لوازم

آخرين نسخهدستورالعمل كشوري فشارخون

مشاهده مستنداتوجود برنامه عملياتي

بر اساس گانتوجود برنامه براي بازآموزي بهورزان

بر اساس گانتوجود برنامه براي آموزش عموم در مركز

مشاهده مستنداتوجود برنامه براي پايش رده هاي محيطي

انجام فعاليت هاي مندرج در جدول گانت برابر 

جدول زمان بندي
مشاهده مستندات

مشاهده مستنداتارسال پس خوراند به رده هاي محيطي

وجود برنامه براي بازديد از خانه بهداشت

مشاهده مستندات                                                          

  در طول اجراي غربالگري: هفتگي                                     

 در بقيه سال: ماهيانه

مشاهده مستنداتاستخراج شاخص هاي برنامه

ارسال گزارش وضعيت موجود برنامه به شهرستان
مشاهده مستندات

وضعيت فشارسنج هاي خانه هاي بهداشت تحت 

پوشش

وجود ليستي كه آخرين وضعيت فشارسنج ها در آن مشخص باشد: 

بررسي/ كاليبراسيون/ پيگيري جهت رفع نواقص

پاسخب- از كاردان بپرسيد

طبقه بندي فشارخون مفهوم فشارخون باال چيست؟

وزن تقسيم بر مجذور قد به توان 2نمايه توده بدني چگونه محاسبه مي شود؟

افراد 30 ساله و باالتر غيرباردارگروه هدف برنامه فشارخون

برخورد بهورز با افرادي كه طي غربالگري در گروه داراي 

فشارخون طبيعي قرار مي گيرند چيست؟
اندازه گيري مجدد هر 2 سال يكبار

برخورد بهورز با افرادي كه طي غربالگري در گروه پيش فشارخون 

باال قرار مي گيرند چيست؟

در طول 6-4 هفته چند بار اندازه گيري شود. 

درصورتي كه كمتر از 140/90 بود اندازه گيري 

مجدد 1 سال بعد

برخورد بهورز با افرادي كه طي غربالگري در گروه فشارخون باال 

مرحله 1 قرار مي گيرند چيست؟
تاييد فشارخون باال طي 2 ماه بعد



18

19

21

22

23

24

25

26

خيربلي

پيشنهادات ارائه شده:

جمع امتيازخانه مركز بهداشتي درماني

در بررسي فشارسنج ها چه نكاتي بايد مورد توجه قرار گيرد؟

نشت هوا حين پمپ كردن/ كنترل پيچ پمپ هوا/ 

وضوح درجه بندي مانومتر/ امنيت مخزن جيوه/ 

تخليه سريع هواي بازوبند/ وضعيت پمپ، لوله ها، 

كيسه هوا و محل هاي اتصال/ آلودگي لوله 

شيشه اي يا جيوه در نوع جيوه اي

هر 6 ماه يكبارفاصله كاليبراسيون انواع فشارسنج متحرك چقدر است؟

فاصله بررسي انواع فشارسنج متحرك چگونه است؟20
جيوه اي: هر 6 ماه يكبار

عقربه اي: هر 15 روز يكبار

برخورد شما در مواجهه با مانومتري كه 3 ميليمتر جيوه و بيشتر با 

مانومتر مرجع اختالف دارد چيست؟

ارسال جهت تعمير، تنظيم يا جايگزيني با دستگاه 

جديد

اگر اختالف مانومتر مورد آزمايش با مرجع كمتر از 3 بود چه بايد 

كرد؟

تطبيق انجام داد: در زمان اندازه گيري افراد، 

اختالف را در نظر گرفت (اضافه يا كم كرد)

شريان مچ براي برآورد كدام نوع فشارخون قابل استفاده 

است؟
فشارخون سيستول

فاصله سمع چيست؟
ديرتر شنيده شدن صداي اول قلب (اندازه 

سيستول)

فاصله سمع در چه گروه هايي ديده مي شود؟
سالمندان، زنان باردار، افراد ورزشكار و 

افرادي كه در وضعيت شوك قرار دارند

شيوع بيماري

استاندارد

شيوع 9% و باالتر

براي رفع مشكل فاصله سمع چه بايد كرد؟
تعيين فشار سيستولي از طريق لمس نبض 

راديال

تعداد خانه هاي بهداشت تحت پوشش

جمعيت افراد 30 ساله و باالتر

تعداد بيماران مبتال به فشار خون


