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 مقدمه

روز،  51کشور آغاز شده بود، پس از در سراسر  1398اردیبهشت ماه  22بسیج ملی کنترل فشارخون که از 

روز به  31خرداد شروع و  12تیرماه خاتمه یافت. حاصل مرحله غربالگری این طرح که از  15در پایان روز 

سال، مبتالیان به بیماری مزمن  31نفر از افراد باالی  31555538گیری و ثبت فشارخون ه طول انجامید، انداز

اگرچه بخش عمده مراجعین در یکی از سامانه های سیب، سینا و ناب دارای کلیوی و خانم های باردار بود. 

اما تعدادی هم برای اولین بار به ایستگاه های موقت بسیج ملی کنترل فشارخون  ،پرونده الکترونیک بودند

 مراجعه کردند. 

حصول  یری مناسب تااهداف مربوط به شناسائی بیماران مبتال به فشارخون باال زمانی محقق خواهد شد که پیگ

دریافت مراقبت های با کیفیت برای بیماران انجام گردد. با توجه به اهمیت ارائه مراقبت های اولیه اطمینان از 

 بهداشتی در زمینه کنترل فشارخون، پیگیری افرادر در دو مرحله انجام خواهد شد:

 ه بهداشت )سیب(پیگیری ثبت و تشکیل پرونده بهداشتی در سامانه یکپارچ مرحله اول:

 پیگیری دریافت مراقبت های اولیه بهداشتی مرتبط با فشارخون   مرحله دوم:

 پیگیری ثبت و تشکیل پرونده بهداشتی در سامانه یکپارچه بهداشت

ونده الکترونیک برای همه افرادی که طی این طرح برای اولین بار مراجعه پرپیگیری های الزم برای تشکیل 

. به این منظور ابتدا پیامک دعوت به نزدیک ترین پایگاه سالمت برای افراد ارسال اهد شدخوکرده اند انجام 

 ،می شود. پس از مراجعه، ثبت نام و تشکیل پرونده صورت می گیرد. درصورتیکه فرد به پایگاه مراجعه نکند

اکد ثبت خواهد شد. ماه تماس گرفته میشود و درصورت عدم مراجعه بعنوان پرونده ر 3در فواصل یک ماهه تا 

با وجود پیگیری های انجام شده که  کسانی برای اطمینان از پیگیری موارد شناسائی شده فشارخون باال در

جهت ثبت در سیب و دریافت مراقبت های مورد نیاز از این طریق مراجعه نکرده اند، پیگیری تلفنی یا از طریق 

 (1)فلوچارت پیامک انجام خواهد شد. 
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 افت مراقبت های اولیه بهداشتی مرتبط با فشارخونپیگیری دری

تائید و تشخیص ابتال به بیماری فشارخون  "بسیج ملی کنترل فشارخون"قدم مهم بعدی پس از پایان اجرای 

باال، ارتقاء مراقبت بیمارانی که فشارخون در محدوده قابل قبول نداشته اند و اصالح شیوه زندگی در افرادی 

یگیری پ ،ده انمورد افرادیکه فشارخون غیرطبیعی داشت درپیش فشارخون باال قرار دارند. است که در وضعیت 

 یابد. می ها بصورت فعال انجام خواهد شد و تا حصول نتیجه نهایی )کنترل فشارخون( ادامه 

 گروه از افراد به شرح ذیل انجام خواهد شد:   3بطور خالصه پیگیری ها جهت 

توسط مراقب سالمت به پایگاه دعوت شده و  ،فشارخون باال قرار دارند افرادی که در وضعیت پیش -1

آموزش های اصالح شیوه  ،تحت بررسی قرار میگیرند. درصورت تائید وضعیت پیش فشارخون باال

زندگی همچون تغذیه سالم، کاهش مصرف نمک، افزایش میزان فعالیت بدنی و ترک مصرف دخانیات 

بق برنامه های غیرواگیر در سامانه سیب یا سایر سامانه های سینا و و الکل در فواصل تعیین شده ط

 ناب به آنها ارائه میگردد.

افراد مشکوک به بیماری فشارخون مجددا توسط مراقب سالمت بررسی شده و در صورت باال بودن  -2

میلیمتر جیوه و باالتر( به پزشک مرکز خدمات جامع  91روی  141میزان فشارخون )فشارخون 

مت ارجاع میشوند تا تشخیص بیماری مسجل گردد و بعنوان بیمار ثبت شوند. ادامه مراقبت ها سال

ماهه  3طبق برنامه های غیرواگیر در سامانه های سیب و سینا و ناب پیگیری خواهد شد. )پیگیری 

 توسط پزشک و ماهانه توسط مراقب سالمت(

 91روی  141نامطلوب داشته اند )فشارخون افراد دارای سابقه بیماری فشارخون باال که کنترل  -3

گیری مجدد فشارخون و در صورتی ه میلیمتر جیوه و باالتر و سابقه بیماری فشارخون( پس از انداز

که کماکان فشارخون نامطلوب داشته باشند، توسط مراقب سالمت به پزشک ارجاع میشوند تا علت 

ی بندی به درمان، عدم مصرف کافی داروها و عدم کنترل فشارخون شناسائی و مرتفع گردد. عدم پا

 عدم رعایت اصول شیوه زندگی سالم مهمترین دالیل عدم کنترل بیماری می باشد.
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پیشگیری از سکته های قلبی و "کلیه موارد فوق در سامانه یکپارچه بهداشت )سیب( از مسیر ارائه خدمت 

با کد  "رخون باال و اختالالت چربی های خونمغزی از طریق خطرسنجی و مراقبت ادغام یافته دیابت، فشا

در مورد گروهی از افراد که سابقه بیماری فشارخون را ذکر کرده و دارای پرونده امکان پذیر است. 2143

 پیگیری" خدمت لزوم درصورت و 2921 کد با "خون فشار به مبتال بیمار مراقبت" خدمتالکترونیک هستند 

 اقب سالمت ارائه خواهد شد.توسط مر 8142  کد با "خون فشار

 تذکر:

 داشته باشد می بایست به پزشک ارجاع شود وسابقه سکته های قلبی و یا مغزی فقط در صورتی که فرد   (1

  نیازی به انجام خطرسنجی نیست.

 :در صورت داشتن سابقه دیابت (2

برای بار اول مراجعه نموده و ثبت بیماری دیابت انجام نشده باشد مراقب/ بهورز می بایست پس از فرد اگر  -

 دیابت، و ثبت بیماری ی( فرد را به پزشک ارجاع داده و پزشک پس از بررس2143انجام خدمت خطرسنجی )کد 

 دهد.( را ارایه 8354خدمت مراقبت دیابت پزشک )کد 

مراقب/ بهورز می بایست خدمت مراقبت  انجام شده باشد قبالً  ه و ثبت بیماری دیابتاگر فرد دارای پرونده بود -

( را ارایه داده و نیازی به انجام خطرسنجی نمی باشد جز آنکه خدمت خطرسنجی 8326دیابت غیرپزشک )کد 

 برای فرد هیچگاه انجام نشده باشد.

در سامانه سیب تشکیل پرونده داده اند ی بسیج فرآیند ارائه خدمات جهت افرادی که پس از اجرا 2فلوچارت 

فرآیند ارائه خدمت جهت افرادی است که از قبل در سامانه سیب پرونده  3را نشان می دهد و در فلوچارت 

 داشته و خدمت دریافت کرده اند، مشاهده می گردد. 
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 ارزیابی خطر قلبی عروقی 

خطر ابتال به بیماری قلبی عروقی و سپس ارائه خدمات  هدف از ارزیابی قلبی عروقی، شناسایی افراد در معرض

ساله بروز حوادث قلبی عروقی  11مناسب در سطوح مختلف شبکه بهداشتی درمانی است. تعیین میزان خطر 

، پزشک موارد به ارجاعکشنده و غیرکشنده هدف اصلی است. وظایف مراقب سالمت/بهورز شامل ارزیابی، 

 است.  اطالعاتثبت پیگیری، مراقبت و 

طبق برنامه مراقبت زنان باردار تحت مراقبت قرار می در صورتی که فرد مراجعه کننده باردار باشد،  -1

ارزیابی اولیه و خطر ماه پس از زایمان فرم تا شش  یکسال و باالتر باشد،  31گیرد و در صورتی که 

 .شودمی تکمیل  برای او سنجی قلبی عروقی

 31سال و باالتر باشد، مانند سایر افراد باالی  31 مبتال به نارسایی کلیویبیمار در صورتی که فرد  -2

سال باشد، تحت مراقبت و درمان  31سال ارزیابی و خطرسنجی قلبی عروقی می گردد. اگر کمتر از 

  پزشک قرار می گیرد. 

باالتر باشد، پس میلی متر جیوه و  91/141در بیماران با سابقه ابتال به فشارخون باال، اگر فشارخون  -3

از خطر سنجی قلبی و عروقی و آموزش، به علت عدم کنترل فشارخون به پزشک ارجاع غیرفوری 

 ،باشد و علت دیگری برای ارجاع وجود نداشته باشد 91/141شود. اما اگر میزان فشارخون کمتر از می

مراقبت بیمار "خدمت  عدم ابتال به سایر بیماری ها و اختالالت همراه( -)خطر قلبی عروقی پائین

 –پیگیری فشارخون "و در صورت لزوم خدمت  2921با کد  "غیر پزشک-مبتال به فشار خون

 این بیماران در فواصل سه ماهه به پزشک ارجاع خواهند شد. ارائه میگردد. 8142با کد  "غیرپزشک

جیوه و باالتر باشد، پس میلی متر  91/141اگر میزان میانگین دو نوبت فشارخون در افراد غیر بیمار  -4

از خطرسنجی قلبی و عروقی و آموزش، فرد برای تعیین وضعیت ابتالء به بیماری فشارخون باال به 

میلی متر جیوه و بیشتر باشد، فرد به  111/181پزشک ارجاع غیرفوری می گردد. )اگر  فشارخون 

 )طی همانروز( می شود.(  پزشک ارجاع فوری
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پس از دریافت آموزش  ،میلیمتر جیوه باشد 89/139میلیمتر جیوه تا  91/121اگر فشارخون مساوی  -5

های اصالح شیوه زندگی طبق میزان خطر محاسبه شده قلبی عروقی در فاصله حداکثر یک سال بعد 

 . مجدداً خطرسنجی خواهد شد

هر یک از افرادی که خطرسنجی شده و سابقه بیماری قلبی عروقی دارند جهت پیشگیری ثانویه  -6

 شامل تجویز استاتین، بتا بلوکر و آسپیرین به پزشک ارجاع میشوند.

 پیگیری بیماران

به فشارخون باال باید طبق نظر پزشک مراقبت شوند و اگر پزشک دستور خاصی برای پیگیری  بیماران مبتال

  .دمی شو نداشته باشد، هر سه ماه یکبار بیمار برای مراقبت ارجاع غیر فوری

  شرح وظایف پزشک

 بیماریابی و درمان بیماران 

 پذیرش ارجاعات سطح اول در خصوص برنامه کشوری پیشگیری و کنترل بیماری فشارخون باال 

گرفتن شرح حال، انجام معاینات تکمیلی و درخواست خدمات پاراکلینیک برای تایید بیماری  .1

  ICD-10فشارخون باال و ثبت بیماری بر طبق کدهای 

 ماهه  3در فواصل  2924با کد  "پزشک فشارخون به مبتال بیمار مراقبت"ارائه خدمت  .2

تحرکی و بررسی عوامل خطر بیماری فشارخون باال از جمله اضافه وزن و چاقی، تغذیه ناسالم، کم .3

 مصرف دخانیات در بیماران مبتال به فشارخون باال 

معرض خطر تایید شده طبق مراقبت و درمان و تجویز داروهای مورد نیاز برای بیماران و افراد در  .4

 دستورالعمل برنامه 

وارد بلوکر )در صورت عدم وجود م پیشگیری ثانویه قلبی عروقی شامل تجویز استاتین، آسپرین، بتا .5

از خانه بهداشت/پایگاه سالمت ارجاع ممنوعیت( جهت افرادی که به علت سابقه سکته قلبی و مغزی 

 ه اند.شده اند و افرادی که مستقیماً مراجعه کرد
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رایه خدمات مراقبت بیماری ها )خدمت مراقبت اثبت سوابق بیماری ها در پرونده الکترونیک بیماران و  .6

 3فشارخون و یا دیابت توسط پزشک( به بیماران پس از ثبت بیماری و مراقبت ادواری در فواصل 

 ماهه

 امه )پزشک متخصص( طبق دستورالعمل برن ارجاع موارد مورد نیاز به سطح باالتر .2

 پیگیری دریافت بازخورد از سطوح پذیرنده ارجاع و بررسی پسخوراند پزشک متخصص  .8

 ها و توصیه های الزم برای توانمند سازی بیماران و افراد در معرض خطر  ارایه آموزش .9

 اقدام الزم در صورت بروز وقایع اورژانس .11
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افراد  که در بسیج کنترل 
فشارخون  رک  کرد  ا   و ی 
. رو    ا  ترو ی    م    ار  

ار ال  یام     ما  ب   
     ی یر  

  ا مرا  ه ا  ام  رد    
ا   

    ا   ا  و تش ی  
 رو    ا  ترو ی  

  م 

د و  به مرا  ه و تشو   فرد به 
     ام در  اما ه  رو    

ا  ترو ی    م      در اف  
مرا     ا    م

ارا ه خ ما  و مرا     ا  
  م      تا ج ار  ابی 
فشارخون در بسیج کنترل 

فشارخون

 وب  تو   مرا     3 ی یر  تا 
  م 

خیربلی

در  ور    م مرا  ه ت    نوان 
 رو     ا       می ردد

 
 بهداشت یکپارچهدر سامانه  یپرونده بهداشت یلثبت و تشک یگیریپ :1 فلوچارت
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افراد  که    ا  در اف   یام  
د و  به  ا  ا   مرا  ه کرد  ا   
و تش ی   رو    داد  ا   و برا  

او ی  بار خ م  می یر  

فشارخون 
پره (طبیعی باال 

)هایپرتنشن
بله

پیشگیری از سکته های قلبی "ارائه خدمت 
و مغزی از طریق خطرسنجی و مراقبت 

ادغام یافته دیابت، فشارخون باال و اختالالت 
7043با کد  "چربی های خون

تائید پره 
هایپرتنشن

پیشگیری از "انجام مداخالت مطابق آنچه در خدمت 
سکته های قلبی و مغزی از طریق خطرسنجی و مراقبت 
ادغام یافته دیابت، فشارخون باال و اختالالت چربی های 

تکرار خدمت در . توصیه شده است 7043با کد  "خون
)حداکثر ساالنه(فاصله زمانی توصیه شده

خیر

مشکوک به فشارخون 
باال یا سابقه بیماری 
فشارخون با فشارخون 

 140/90بیش از 

بله

پیشگیری از "ارائه خدمت 
سکته های قلبی و مغزی از 
طریق خطرسنجی و مراقبت 
ادغام یافته دیابت، فشارخون 
باال و اختالالت چربی های 

7043با کد  "خون

سابقه 
فشارخون و 
یا فشارخون 

و  140/90
باالتر است 

بله

ارجاع به پزشک 
جهت تشخیص 
بیماری فشارخون 

باال 

تائید بیماری 
توسط 
پزشک 

بله
ثبت بیماری در قسمت ثبت وقایع سامانه 

مراقبت بیمار مبتال به "سیب و ارائه خدمت 
 7974با کد  "پزشک-فشارخون

پسخوراند به مراقب سالمت و ارائه خدمت 
با کد  "مراقبت بیمار مبتال به فشار خون"

پیگیری " و درصورت لزوم خدمت 7971
و ارجاع به پزشک  8047با کد   "فشار خون

ماهه 3 در فواصل

خیر

پسخوراند به مراقب سالمت 
جهت تکرار خدمت مطابق 
میزان خطر قلبی عروقی در 
فواصل حداکثر یک ساله

ادامه مراقبت ها متناسب 
با خطر قلبی عروقی 

تعیین شده

  
 پرونده داده اند یلتشک یبدر سامانه س یجبس یکه پس از اجرا یارائه خدمات جهت افراد یندفرآ : 2 فلوچارت
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افراد  که در  اما ه  ی  
دارا   رو    ا  ترو ی  
 ستن  و     خ م   رفته 

ا  

فشارخون 
پره (طبیعی باال 

)هایپرتنشن
بله

پیشگیری از سکته "ارائه خدمت 
های قلبی و مغزی از طریق 

خطرسنجی و مراقبت ادغام یافته 
دیابت، فشارخون باال و اختالالت 

7043با کد  "چربی های خون

تائید پره 
هایپرتنشن

انجام مداخالت مطابق آنچه در خدمت 
پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی از "

طریق خطرسنجی و مراقبت ادغام یافته 
دیابت، فشارخون باال و اختالالت چربی های 

تکرار . توصیه شده است 7043با کد  "خون
حداکثر (خدمت در فاصله زمانی توصیه شده

)ساالنه
خیر

مشکوک به 
فشارخون باال 

پیشگیری از سکته های "ارائه خدمت 
قلبی و مغزی از طریق خطرسنجی و 
مراقبت ادغام یافته دیابت، فشارخون 

با  "باال و اختالالت چربی های خون
7043کد 

فشارخون  
و  140/90

باالتر است 
بله

ارجاع به پزشک 
جهت تشخیص 
بیماری فشارخون 

باال 

تائید بیماری 
توسط 
پزشک 

بله

ثبت بیماری در قسمت ثبت 
وقایع سامانه سیب و ارائه 

مراقبت بیمار مبتال به "خدمت 
 7974با کد  "پزشک-فشارخون

پسخوراند به مراقب سالمت و ارائه 
مراقبت بیمار مبتال به فشار "خدمت 

و درصورت لزوم  7971با کد  "خون
با کد   "پیگیری فشار خون" خدمت

 3 و ارجاع به پزشک در فواصل 8047
ماهه

خیر

پسخوراند به مراقب سالمت 
جهت تکرار خدمت مطابق 
میزان خطر قلبی عروقی در 
فواصل حداکثر یک ساله

ادامه مراقبت ها 
متناسب با خطر 

قلبی عروقی تعیین 
شده

خیر

سابقه بیماری فشارخون 
وفشار خون مساوی یا باالتر 

است  140/90از 

بله

سابقه بیماری 
قبال ثبت شده 

است 
بله

فشار خون 
مساوی یا باالتر 

 140/90از 
است 

بله

ارجاع به پزشک جهت  ارائه خدمت 
 "پزشک-مراقبت بیمار مبتال به فشارخون"

 7974با کد 

ارجاع به پزشک جهت ثبت 
بیماری در قسمت ثبت 

وقایع سامانه سیب 

خیر
ماهه و تکرار  3ارجاع به پزشک در فواصل 

مراقبت بیمار مبتال به فشار " ماهانه خدمت
7971با کد  "خون

مراقبت بیمار "ارائه خدمت  
با  "پزشک-مبتال به فشارخون

 7974کد 

خیر

مراقبت "ارائه ماهانه خدمت  
با  "بیمار مبتال به فشار خون

7971کد 

 
 فرآیند ارائه خدمت جهت افرادی است که از قبل در سامانه سیب پرونده داشته و خدمت دریافت کرده اند : 3 فلوچارت
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افراد  که در بسیج کنترل فشارخون  رک  
.کرد  ا   و ی  رو    ا  ترو ی    م    ار  

ار ال  یام  و  ی یر  تو   
مرا     م      برر ی 

مرا  ه فرد به  ا  ا   ا    م 

  ا مرا  ه ا  ام  رد    
ا   

    ا   ا  و تش ی  
 رو    ا  ترو ی  

  م 

د و  به مرا  ه و تشو   
فرد به      ام در  اما ه 
 رو    ا  ترو ی    م  
    در اف  مرا     ا  

  م

ارا ه خ ما  و مرا     ا    م 
     تا ج ار  ابی فشارخون در 

 وب  تو    3 ی یر  تا بسیج کنترل فشارخون
مرا      م 

بلی

فشارخون 
 ر  (  ی ی با  

) ا  رتنش 

مش و  به 
فشارخون با 

 مو   ا     یو  
    ی تو   مرا   

  م 

برر ی و تا ی  تش ی  
ابت  به فشارخون با  تو   

    

ارت ا  مرا    بی اران 
تو       

 ا  

خیرخیر

بلیبلی

فشارخون 
 ر  (  ی ی با  

) ا  رتنش 

 مو   ا     یو      ی  ا ان
تو   مرا     م 

    بی ار  تو       -
ارا ه خ م  مرا        -

خیرخیر

بلی
بلی

بلی

خیر

 اب ه فشارخون با  
با کنترل  ام لو 

م ت  به فشارخون با 

در  ور    م مرا  ه 
ت    نوان  رو    
 ا       می ردد

 

 کلی ارایه خدمت فرآیند : 4فلوچارت 


