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بسمه تعالي

فهرست كنترل كيفيت و استاندارد سازي اندازه گيري فشارخون باال در سطح خانه بهداشت در 

برنامه پيشگيري و  كنترل فشارخون باال
خانه بهداشت : 

تاريخ بازديد: 

استانداردالف- وسايل و لوازم

با استفاده از وزنه شاهد 2 كيلوييترازو بزرگساالن

با استفاده از مانومتر الكترونيكمانومتر

كاف (بازوبند) بزرگساالن

حدود 60 سانتيمتر طول                      

غيرقابل انعطاف                                   

كيسه هوا و لوله ها سالم و بدون نشتي

گوشي پزشكي
كالهك مورب                                      

لوله ها سالم و ضخيم و كوتاهتر از 37 سانتيمتر

BMI خوانا و تميز/نصب شده باالي ترازونمودار

ساكت و آرام و با دماي مناسباتاق عرضه خدمت

به تعداد كافي/ متناسب با جمعيت هدففرم غربالگري فشارخون باال

به تعداد كافي/ متناسب با جمعيت هدففرم ارجاع فوري

به تعداد كافي/ متناسب با جمعيت هدففرم ارجاع غيرفوري

به تعداد كافي/ متناسب با جمعيت هدففرم پيگيري بيماران

فرم مراقبت بيماران مبتال به 

فشار خون باال
به تعداد كافي/ متناسب با جمعيت هدف

دفترچه مراقبت بيماران مبتال به 

فشارخون باال
به تعداد كافي/ متناسب با جمعيت هدف

آخرين نسخهدستورالعمل كشوري فشارخون

پيگيري در خصوص نواقصات تا 

رفع آن
مشاهده مستندات

بر اساس دستورالعمل بيماري پرفشاري خون، كليه افراد 30ساله و باالتر سالم مي بايست هر 3 سال يكبار غربالگري شوند. لذا هميشه بايد موارد 7 

تا 12، به تعداد كافي در خانه بهداشت وجود داشته باشد.

ب- پايبندي به پروتكل اندازه گيري فشارخون

يك فرد واجد شرايط انتخاب شود (در صورتي كه بيمار فشارخوني در خانه بهداشت حضور نداشت از يك مراجعه كننده داوطلب جهت بررسي 

چگونگي اندازه گيري فشارخون دعوت به عمل آوريد ):

ب-1- قبل از اندازه گيري فشار خون از معاينه شونده سواالت زير را پرسيد:

مدت طوالني (بيش از 14 ساعت) ناشتا نبوده است.

نيم ساعت قبل فعاليت شديد نداشته است.

نيم ساعت قبل غذاي سنگين، قهوه، چاي، دارو و نوشيدني هاي محرك مصرف نكرده است.

نيم ساعت قبل استعمال دخانيات نداشته است. 

مثانه فرد خالي است.
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5 دقيقه قبل، استراحت كامل داشته است.

ب-2- در حين اندازه گيري فشارخون:

از گفتگوهاي مهيج و شوخي با معاينه شونده خودداري كرد.

معاينه شونده را در حالت نشسته يا درازكش قرار داد.                                         

اگر فشار خون در حالت نشسته اندازه گيري مي شود پشت معاينه شونده تكيه گاه مناسب 

داشته، دست ها و پاهايش روي هم نيست.

لباس ها را از بازوي غالب فرد كنار زد. 

دست غالب را به گونه اي قرار داد كه بازوي وي هم سطح قلبش قرار گيرد.

فاصله گيرنده فشار خون با دستگاه حداكثر يك متر است.

اگر هوايي درون كيسه الستيكي بازوبند بود، آن را تخليه كرد.

ميزان محكم بودن بازوبند به اندازه قابليت عبور يك بند انگشت بود.

لبه پاييني بازوبند 3-2 سانتيمتر باالتر از چين آرنج بود.

لوله الستيكي به طور قرينه در دو طرف سرخرگ بازويي و بر روي چين آرنج قرار گرفت.

نبض مچ دست را با انگشتان اشاره و ميانه پيدا كرد.

براي اندازه گيري صحيح فشار خون ابتدا سطح Peak inflation (حداكثر سطح باد كردن بازوبند) 

را محاسبه كرد.

قبل از اندازه گيري نهايي فشار خون يك دقيقه صبر كرد.

نبض شريان بازويي را پيدا كرد.

لوله هاي الستيكي دستگاه گره، پيچ يا تاخورده نيست و زير بازوبند گير نكرده است.

 گوشي را روي شريان بازويي و بين دو لوله الستيكي فشارسنج قرار داد.

گوشي را در محل فوق با انگشتان دست محكم نگه داشت. 

قسمت مورب بخش انتهايي گوشي متمايل به جلو در داخل گوش قرار گرفته است.

باد كردن بازوبند تا حداكثر سطح بادكردن بازوبند بود.                  

سرعت پايين آمدن عقربه (يا ستون جيوه) 3-2 ميليمتر جيوه در ثانيه بود.

زمان ثبت فشار سيستول و دياستول را مي داند.

پس از اندازه گيري فشارخون، بازوبند را  در محل مناسب قرار داد.

پاسخب-3- از عرضه كننده خدمت بپرسيد

10 ميليمتر جيوه (= يك سانتيمتر جيوه) حداكثر اختالف قابل قبول فشار دو دست چقدر است؟  

بر اساس فشارخون باالتر اقدام كرداگر فشار يكي از دست ها باالتر بود چه بايد كرد؟

اگر آستين لباس روي بازو كنار گذاشته نشود چه اتفاقي مي 

افتد؟
فشارخون پايين تر خوانده مي شود

فشارخون پايين تر خوانده مي شوداگر دست باالتر از قلب باشد چه اتفاقي مي افتد؟ 

اگر در هنگام اندازه گيري فشارخون در حالت نشسته، فرد 

تكيه گاه مناسب نداشته باشد چه اتفاقي مي افتد؟

فشارخون دياستول تا 6 ميليمتر جيوه باالتر 

مي رود

اگر در هنگام اندازه گيري فشارخون در حالت نشسته، پاهاي 

فرد روي هم گذاشته شود چه اتفاقي مي افتد؟

فشارخون سيستول 2 تا 8 ميليمتر جيوه باالتر 

مي رود



49

50

51

52

53

54

خيربلي

55

56

57

58

59

60

61

62

خيربلي

64

65

66

پيشنهادات ارائه شده:

ج- فعاليت كاردان در خانه بهداشت

افرادي كه داروي كاهنده فشارخون مي گيرند بهتر است 

فشارخون در چه حالتي اندازه گيري شود؟
نشسته + ايستاده يا درازكشيده 

فشارخون باالتر خوانده مي شوداگر بازوبند براي فرد كوچك باشد چه اتفاقي مي افتد؟

تنظيم مانومتر، گوشي پزشكي و ترازو انجام شده است؟

اگر هواي بازوبند سريع تخليه شود چه اتفاقي مي افتد؟
تخمين كمتر فشار سيستول و تخمين بيشتر  

فشار دياستول

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

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

راديال

كاردان مركز به صورت منظم از خانه بهداشت بازديد به 

عمل آورده است؟

مشاهده مستندات: گزارش دفتر بازديد    در 

طول اجراي غربالگري: هفتگي          در بقيه 

سال: ماهيانه

سالي 2 بار بازآموزي بهورزان انجام شده است؟

در هر بازديد

نحوه اندازه گيري فشارخون/ گروه سنيصحت بيماريابي بررسي شده است؟

فرم غربالگري/ پيگيري/ مراقبتنحوه تكميل فرم هاي بيماري بررسي شده است؟

بررسي جدول گانت خانه بهداشتبر نحوه آموزش بهورز به مردم نظارت داشته است؟

در فرم هاي مراقبت و آماريثبت موارد فوت بر اثر بيماري، كنترل شده است؟

تعداد بيماران شناسايي شده

شيوع (%)

تعداد مورد انتظار

63

غربالگري/ مراقبت/ كنترل/ شيوع/ ارجاعشاخص هاي برنامه، استخراج شده است؟

جمعيت افراد 30 ساله و باالتر تحت پوشش

شناسايي بيش از %6 

بيماران(يك سوم مورد انتظار)

استاندارد

جمع امتيازات مثبت خانه بهداشت

جمع امتيازات منفي خانه بهداشت

وجود ليست اسامي افراد 30 ساله و باالتر

ليستي كه جهت غربالگري 

بيماري هاي ديابت و فشار 

خون استفاده مي شود

باالتر از 90% طي دو دوره قبلدرصد بيماران مراقبت شده توسط بهورز

باالتر از 70% طي دوره قبلدرصد بيماران مراقبت شده توسط پزشك


