
 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم



اپیدمیولوژی و کنترل 
 پرفشاری خون



 تعریف پرفشاری خون

سطوحی از فشارخون سیستولی یا دیاستولی که با  
به طور عمده  )افزایش خطر مرگ و بیماری 

همراه است را پرفشاری  ( های قلبی عروقی بیماری
. نامند خون می  

(میلی متر جیوه 140/90مساوی و بیشتر از )  

 



 :مانند افراد با سابقهافراد پرخطر 

عروقی - قلبی بیماری 

دیابت 

کلیوی نارسایی 

 قرار خطر معرض در فشارخون از کمتری سطح در
 در جیوه متر میلی 80 و 130 آنان در سطح این و گیرند می
  .شود می گرفته نظر

 



 فشارخون باال -الف
تعاریف و طبقه بندی فشارخون برای 

 سال 18افراد باالی 

 طبقه فشار سیستولی فشار دیاستولی

 طبیعی <120 و <80

پیش از پرفشاری     120-139 و 80- 89
 خون

پرفشاری خون  140 - 159 یا 90 - 99
 (  1)مرحله

پرفشاری خون  =>160 یا =>100
 (  2)مرحله



تنها کمتر از پنج درصد موارد پرفشاری خون  
بطور عمده بیماری های )ثانویه به سایر بیماری ها 

 .  می باشد( کلیوی



 مشکالت اصلی افراد مبتال به پرفشاری خون 
 

یک سوم تا دو سوم آنان از بیماری خود آگاهی دارند. 

50-10 گیرند درصد آنان تحت درمان قرار می  . 

 درصد موارد، پرفشاری خون کنترل   5-30تنها در
 .شود می

  این در حالی است که کنترل پرفشاری خون بسیارمهم
درصد  15درصد خطر سکته مغزی را و تا  40بوده و تا 

 .دهد خطر سکته قلبی را کاهش می



 اپیدمیولوژی بیماری در جهان

 حفاظت جنسی رابطه و فرزند و مادر وزن کمبود از بعد

 شده تطبیق عمر رفته دست از های سال بیشترین نشده،

 داده اختصاص خود به را جهان در (DALY) ناتوانی بر

 .(سال میلیون 64)است
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 شیوع پرفشاری خون در دنیا

 بسیار دنیا مختلف نقاط در پرفشارخون شیوع مورد در ها گزارش

  درصد 3/4) هندوستان روستاهای از مقدار ترین کم .است متفاوت

  لهستان در شیوع بیشترین و (زنان در درصد 6/8 و مردان در

   .است شده گزارش (زنان در درصد72/5 و مردان در68/9)
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  سال در جهان بالغان درصد 26/4 متوسط بطور

 شیوع .اند بوده خون پرفشاری دچار میالدی 2000

 سال در خاورمیانه منطقه در خون پرفشاری

 درصد 23/7 زنان در و درصد 22 مردان ،در2000

 .است بوده
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 اپیدمیولوژی پرفشاری خون در ایران
در افزایش این شیب و افزایش سن رفتن باال با شیوع میزان  
 .است مردان از تر بیش زنان

0/54 میزان به سالگی، 20 از بعد سن افزایش سال هر ازای به  
 .یابد می افزایش خون پرفشاری شیوع درصد

مردان از بیشتر زنان در کلی بطور شیوع   

شیوع prehypertention است بوده زنان از بیشتر مردان در. 

دو حدود مردان در خون پرفشاری شانس سال 15-34 سن در  
 .است زنان برابر



برآورد سومین مطالعه ملی مراقبت عوامل خطر 
1385بیماری های غیر واگیر در سال   

 :  سال 25-65شیوع پرفشاری خون در محدوده سنی •

 درصد در مردان 24/7•

 درصد در زنان 28/6•

 :شیوع پیش پرفشاری خون •

 درصد در مردان 60•

 درصد در زنان 45•

 



  

باالتر شاخص دارای های استان در خون پرفشاری شیوع  
 .است تر بیش انسانی توسعه

   باشد می مرتبط خون پرفشاری با نیز کرد نژاد. 

در سال 3 تولد بدو در زندگی به امید فشارخون کنترل با 
   .یافت خواهد افزایش زنان در سال 4 و مردان

 
 



براساس نخستین مطالعه ملی عوامل خطر 
 بیماریهای غیرواگیر

 سن، افزایش با مستقل بطور جنس دو هر در خون پرفشاری•
  و دارد مستقیم رابطه باال خون کلسترول و قند چاقی،

  با آقایان در سیگار ترک و جنس دو هر در باالتر تحصیالت
 .است همراه خون پرفشاری از کمتری شیوع



2-4 افزایش با خون پرفشاری ایرانی جوامع در  
 سکته قلبی، ایسکمیک های بیماری بروز خطر برابری
 .باشد می همراه کلیه مزمن بیماری و مغزی

فشارخون یعنی طبیعی فشارخون باالی مقادیر  
  متر میلی 85-89 دیاستول یا 130-139 سیستول

  در مستقل خطر عامل یک سال، میان افراد در نیز جیوه
  60 از بیش و است عروقی قلبی های بیماری رخداد
 در .دهد می افزایش را عروقی قلبی بیماری خطر درصد
  خون پرفشاری مقدار این مسن افراد در که حالی

 .است نکرده ایجاد را خطری



بیشترین PAF (جمعیتی منتسب سهم) بروز در  
  با و بوده خون پرفشاری به مربوط عروقی قلبی های بیماری
 چهارم یک و مردان در بروز پنجم یک به نزدیک آن کاهش

 .یافت خواهد کاهش زنان در بروز

شریانی میانگین فشار دیاستول، فشارخون های شاخص  
  در سیستول فشارخون شاخص بر برتری نبض، فشار و

   .ندارد عروقی قلبی های بیماری بروز بینی پیش

تقریبا دیاستول و سیستول فشارخون بینی پیش قدرت  
  بروز در شریانی میانگین فشار بینی پیش قدرت معادل
 .باشد می دیابت



  قلبی های بیماری کننده بینی پیش های مدل در•
  حضور در) دیاستول و سیستول فشارخون بین عروقی،
  اهمیت که است سیستول خون فشار این (یکدیگر
  متر میلی یک ازای به متوسط طور به و داشته بیشتری
  می افزایش درصد یک بیماری بروز خطر آن افزایش

  .یابد



 

پرفشاری شیوع با ای رابطه ایرانی غذای الگوی 
 با غربی غذایی الگوی که صورتی در .ندارد خون

  کاهش با سالم غذای الگوی و فشارخون افزایش
 .است بوده همراه فشارخون



  خون پرفشاری و فیزیکی فعالیت بین مستقلی رابطه•
  این از ناشی تواند می امر این .است نشده مشاهده
  طریق از را خود اثر فیزیکی فعالیت که باشد حقیقت
  می اعمال خون قند کنترل و وزن کاهش چون عواملی

  اثر بینابینی متغیرهای این با تعدیل از پس و نماید
   .رفت خواهد بین از فیزیکی فعالیت



براساس نخستین مطالعه ملی عوامل خطر 
 بیماریهای غیرواگیر

درصد افراد مبتال به پرفشاری خون از بیماری خود   34تنها •
 .آگاهی دارند

 .درصد آنان تحت درمان می باشند 25•
 . درصد آنان فشارخون کنترل شده دارند 6•
  تحصیالت و پایین سن مرد، جنس با خود بیماری از اگاهی عدم•

 به مبتال افراد در که حالی در .است داشته مستقیم رابطه پایین
 پرفشاری به بیشتر طبیعی افراد به نسبت چاق افراد یا دیابت
  .داشتند اگاهی خود خون



 

در خون پرفشاری کنترل ساختار بررسی برای کیفی مطالعه یک در  
 :یافتند دست عمده مشکل 4 به محققان ایران

 مقبولیت عدم 

  ناکافی دانش 

مراقبت برای موثر ارتباط عدم   

  مشارکت به نیاز 



 مدل مراقبت مشارکتی

برای کنترل پرفشاری خون   1380برای اولین بار در سال •
طراحی و در شمال ایران بگار گرفته شد و نتایج مثبت آن 

 .گزارش گردید

این مدل سپس برای کنترل سایر بیماری های مزمن نیز به  •
 .کار گرفته شد

براساس این مدل مراحل انگیزش، آماده سازی، درگیرسازی و •
ارزشیابی بصورت یک توالی منطقی، پیوسته و پویا اجرا شده و 

شرایط را برای مشارکت فعال بیمار، پرستار و پزشک فراهم  
 .  می سازد



 اندازه گیری فشارخون
 .اندازه گیری فشارخون در یک  محیط آرام و گرم انجام شود•
اگر فشارخون فرد معاینه شونده درحالت نشسته اندازه گیری می شود، باید پشت •

 .وی تکیه گاه مناسب داشته باشد
دست فرد معاینه شونده آویزان نبوده و بازوی وی در حالت نشسته، ایستاده یا  •

 .خوابیده در سطج قلب قرار داشته و بر روی تکیه گاه مناسب قرار داده شود
حداقل نیم ساعت قبل از اندازه گیری فشارخون، فرد معاینه شونده نباید فعالیت •

غذای سنگین، قهوه ،الکل، دارو، نوشیدنی های محرک وسیگار . شدید داشته باشد
 .ساعت ناشتا باشد 14ضمن اینکه نباید بیش از. مصرف نکرده باشد

. دقیقه و در دو نوبت از یک دست اندازه گیری شود 1-2فشارخون با فاصله •
 .میانگین دو نوبت به عنوان فشارخون فرد ثبت می شود

 .سرعت تخلیه باد کیسه الستیکی باید حدود دو میلی متر جیوه در ثانیه باشد•
به منظور بررسی هایپوتانسیون وضعیتی پس از دو دقیقه ایستادن فشارخون در  •

 .وضعیت ایستاده اندازه گیری شود
 

 



 اصالح شیوه های نامناسب زندگی

با فشارخون باال رابطه نزدیکی   27بیش از  BMIافزایش : کنترل وزن•
سانتی متر  98سانتی متر یا بیشتر برای خانم ها و  85دور کمر . دارد

 .یا بیشتر برای آقایان عامل خطر محسوب می شود

 رعایت رژیم غذایی مناسب•

 افزایش تحرک بدنی•

 ترک سیگار•

 کنترل دیابت•



 پیشنهادهای کنترل پرفشاری خون در کشور

آشنایی پزشکان و کادر پزشکی  با بیماری و عوارض آن 

آشنا کردن پزشکان با درمان و اهداف درمان جدید 

 دادن آگاهی و هشدارهای الزم به افراد جامعه در مورد اهمیت و عوارض بیماری 

های مختلف  برنامه ریزی  هماهنگ  و گسترده جهت تعیین شیوع بیماری در گروه

 اجتماع با توجه به سن، جنس، محل زندگی و غیره

ایجاد مراکز تشخیصی و درمانی در مناطق مختلف کشور 



 
 
 
 

برنامه کشوری 
پیشگیری و کنترل 

 فشارخون باال 



 طرح کشوری پیشگیری وکنترل  فشارخون باال 

 با هدف پیشگیری و کنترل 1371در سال 

 .فشار خون باال در کشور طراحی شد 

سال اجرا در نواحی   10با سابقه ای بیش از  1380این طرح از سال 
پایلوت و با نیل به هدف کاهش مرگ و میر وناتوانی ناشی از بیماری 
های قلبی و عروقی بصورت غربالگری فعل در مناطق روستایی کشور  

 .شروع شد

برنامه غربالگری فشار خون باال بصورت ادغام یافته با غربالگری دیابت از  
 .در نظام شبکه در کل کشور به مرحله اجرا در آمده است 1383سال 



 هدف کلی
 پیشگیری وکنترل فشارخون وعوارض ناشی از آن 

 



 اهداف اختصاصی

 کاهش بروز و شیوع فشارخون باال1.

کاهش بروز وشیوع عوامل خطرزای ابتال به فشارخون باال مثل چاقی ، کم 2.
 (  پیشگیری اولیه)تحرکی و تغذیه نامناسب 

 

 



 گروه هدف

سال  30کلیه زنان و مردان باالی 
 ساکن در مناطق روستایی  

 



 نحوه ی اجرا

  یک در سال3 هر روستا سرشماری براساس سال 30 باالی افراد فراخوان بصورت•
 .شوند می بررسی باال فشارخون لحاظ از بهورز توسط ماهه 6 زمانی دوره

 درمانی بهداشتی مرکز پزشک توسط اولیه مراقبت و درمان تشخیص تایید•
 .شود می انجام (خانواده پزشک) روستایی

 باال فشارخون و دیابت مراقبت دفترچه درمان وتثبیت عوارض بررسی از پس•
 می ویزیت پزشک توسط ماه 3 هر و پیگیری بهورز توسط ماه هر بیمار و تشکیل

 .شود
 درمان اساس بر وی خون فشار یا باشد شده عوارض دچار بیمار که صورتی در•

 می ارجاع (داخلی یا قلب متخصص)باالتر سطح به نباشد کنترل قابل رایج های
 .شود

 

 




