
 تعریف فشارخون باال و علل ایجاد آن 
براي اين كه خون در شريان ها )سرخرگ ها( جريان پیدا كند و اكسیژن و مواد غذايی را به قسمت هاي مختلف بدن برساند، به نیرويی نیاز    

گفته می شود. عامل مولد فشارخون در بدن قلب است كه به طور مداوم خون را به داخل شريان آئورت و شاخه هاي  فشارخوندارد كه به آن 

كند. فشارخون به دو عامل مهم بستگی دارد: اول، برونده قلب )مقدار خونی كه در هر دقیقه به وسیله قلب به درون شريان آئورت آن پمپ می

ار رگ )مقاومتی كه بر سر راه خروج خون از قلب در شريان ها وجود دارد(. با تغییر هر يک از اين دو عامل، پمپ می شود(، و دوم، مقاومت جد

زمان بین انتهاي يک انقباض قلبی تا انتهاي انقباض بعدي، سیکل قلبی نام دارد. هر سیکل قلبی از يک مرحله مقدار فشارخون تغییر می كند. 

هنگامی كه قلب راحت )دياستول( تشکیل می شود كه در اثر انقباض و انبساط بطن ها ايجاد می گردد. انقباض )سیستول( و يک مرحله است

می گويند. در زمان  فشارخون سيستولمنقبض می شود، خون وارد شريان ها شده و فشارخون به حداكثر مقدار خود می رسد كه به آن 

می  فشارخون دياستولدريجی خون مقدار فشارخون به حداقل می رسد كه به آن استراحت قلب كه خون وارد شريان ها نمی شود، با خروج ت

گويند. فشارخون پديده اي است كه تحت تاثیر عوامل زيادي قرار دارد؛ تاثیر اين عوامل و شرايط بر فشارخون مهم است و اغلب سبب افزايش 

تاثیر عوامل مختلفی مانند وضعیت قرارگیري بدن، فعالیت مغز،  میلیمتر جیوه می شوند.  فشارخون در طول روز تحت 20فشارخون بیش از 

فعالیت دستگاه گوارش، فعالیت عضالت بدن، محرک هاي عصبی، درد، مثانه پر، و نیز عوامل محیطی مانند دماي هوا، میزان سروصدا، میزان 

 مصرف دخانیات، الکل، قهوه و داروها قرار می گیرد. 

موارد فشارخون باالست، افزايش فشارخون  %95تا  90خون به دو نوع اولیه و ثانويه تقسیم می شود. در نوع اولیه كه فشارخون باال يا پرفشاري   

 علت مشخصی ندارد ولی عوامل خطري مانند زمینه ارثی و خانوادگی فشارخون باال، مصرف زياد نمک، چاقی و ديابت در بروز آن نقش دارند. در

ترشح هورمون ها و يا كاركرد كلیه ها عامل باال رفتن فشارخون است و می تواند ناشی از يک بیماري زمینه اي مانند  نوع ثانويه اغلب تغییر در

بیماري  كاري يا پركاري تیروئید، فئوكروموسیتوم )نوعی تومور غده فوق كلیه(، كواركتاسیون آئورت، و يا ساير بیماريها باشد. معموالً با درمانكم

 گردد. رخون در اين بیماران به مقدار طبیعی باز میزمینه اي، فشا

در حالی كه داشتن يک فشار طبیعی براي برقراري تغذيه بافتی در سطح مويرگ ها براي زنده ماندن حیاتی است، فشارخون باال )پرفشاري   

راه تشخیص تغییرات فشارخون، اندازه گیري فشارخون باال عالمت بالینی مشخصی ندارد و تنها خون( باعث بروز عوارض مرگباري خواهد شد. 

، (Brachial Artery)فشارخون با استفاده از دستگاه اندازه گیري فشارخون )فشارسنج( است. فشارخون را معموالً در شريان بازويی يا براكیال 

تقسیم  (Ulnarو اولنار) (Radial)دو شاخه راديال گیرند؛ اين شريان از شانه ها شروع و تا زير آرنج ادامه می يابد و سپس در ساعد به اندازه می

  می شود كه هر يک مسیر خود را تا انگشتان دست ادامه می دهند.

 
 : شريان بازويي 1شكل 

( mmHg) جیوه متر میلی حسب بر كسر صورت به سطح دو اين اعداد .گیرند می اندازه دياستول و سیستول سطح دو در را فشارخون فرد هر در  

 می كسر مخرج در را كوچکتر عدد يا دياستول فشارخون مقدار و صورت در را بزرگتر عدد يا سیستول فشارخون مقدار. شود می داده نشان

و فشارخون  120میلی متر جیوه نوشته شده است، به اين معناست كه فشارخون سیستول فرد  80/120پس اگر فشارخون يک نفر  .نويسند

بازويي شريان 

 آرتري(آنتكوبيتال )

 راديال شريان 

 اولنار شريان 



 میلی متر جیوه اندازه گیري شده است.  80دياستول او 

 مقادير طبيعي وغير طبيعي فشارخون

باشد اري هاي همراه به شرح زير میسال و باالتر( بدون در نظر گرفتن ساير عوامل خطر و بیم 18طبقه بندي فشارخون براي افراد بزرگسال )  

 (: 1)جدول 

میلی متر جیوه است. يعنی فشار سیستول كمتر از  80/120: در يک فرد سالم در حال استراحت فشارخون كمتر از فشارخون طبيعي .1

 میلی متر جیوه است. 80و دياستول كمتر از  120

میلی متر جیوه )اگر فقط فشارخون  89تا  80ون دياستول بین يا فشارخ 139تا  120: فشارخون سیستول بین فشارخون باال پيش .2

 پیش محدوده در آنها فشارخون كه سیستول يا فشارخون دياستول در اين حد باشد، باز هم پیش فشارخون باال محسوب می شود(. افرادي

 فشارخون اگر چنین هم. است زياد باال فشارخون به ابتالء احتمال افراد اين در.  هستند فشارخون افزايش خطر معرض در،  باالست فشارخون

 تحت بايد و شود می محسوب باال فشارخون عنوان به باشد محدوده اين در ديابت و مغزي سکته، كلیوي، قلبی بیماري به مبتال افراد در

 .است شده گرفته نظر در افراد ساير براي كه است مقداري از كمتر طبیعی فشارخون افراد اين در. گیرند قرار درمان

میلی متر جیوه )اگر فقط فشارخون  99و  90يا فشارخون دياستول بین  159و  140: فشارخون سیستول بین فشارخون باالی مرحله يك .3

 سیستول يا تنها فشارخون دياستول در اين حد باشد، باز هم فشارخون باالي مرحله يک محسوب خواهد شد(.

میلی متر جیوه و بیشتر )اگر  100میلی متر جیوه و بیشتر يا فشارخون دياستول 160سیستول : فشارخون فشارخون باالی مرحله دو .4

 فقط فشارخون سیستول يا فشارخون دياستول در اين حد باشد، باز هم فشارخون باالي مرحله دو محسوب می شود(.

میلی متر جیوه و بیشتر )نیاز به اقدام  110لمیلی متر جیوه و بیشتر و يا فشارخون دياستو 180فشارخون سیستول  بحران فشارخون: .5

 فوري و ارجاع به مراكز درمانی دارد(.

 میلیمتر جیوه يا بیشتر( و بیشتر در سالمندان است.  140فقط فشارخون سیستولی باالست ) ايزوله: فشارخون باالی سيستولي .6

 تر جیوه يا بیشتر(میلیم 90فقط فشارخون دياستول باالست ) فشارخون باالی دياستولي ايزوله: .7

 

 

 : طبقه بندی فشارخون در افراد بزرگسال1جدول 
 

 (mmHgدياستول)   (mmHgسيستول) 

60كمتر از   و    9 0كمتر از فشارخون پايين  

(   119-90) 120كمتر از  فشار خون طبيعي يا مطلوب (79-60) 80كمتر از   يا   

89-80  يا   139-120 پيش فشار خون باال  

1خون باال مرحله فشار  99-90  يا    140-159   

2فشار خون باال مرحله  يا بيشتر   160  يا بيشتر 100  يا   

يا بيشتر 140 فشارخون سيستولي ايزوله)تنها( 90كمتر از   و   

140كمتر از  فشارخون دياستولي ايزوله) تنها( يا بيشتر 90  و   

 



تصمیم  فقط پزشک می تواند تايید كند فرد به بیماري فشارخون باال مبتال است. اغلب پزشکان قبل از اين كه در مورد باال بودن فشارخون  

 بگیرند، چندين بار در روزهاي مختلف فشارخون فرد را كنترل می كنند. اگر فرد فشارخون باال داشته باشد، الزم است به طور منظم فشارخون

 را اندازه گیري كند و زير نظر پزشک تحت درمان قرار گیرد. خود 

می گويند. بنابراين، تنها راه تشخیص آن، اندازه گیري منظم فشارخون است.  قاتل خاموشفشارخون باال معموال بدون عالمت است و به آن   

فشارخون باال و  همچنین پايش اثر بخشی درمان در بیماران گیري فشارخون در ارزيابی سالمت قلبی عروقی، غربالگري و شناسايی بیماري اندازه

 مبتال به فشارخون باال  انجام می شود.

 عوارض مهم فشارخون باال

عوارض باال رفتن فشارخون جدي است. فشارخون باال يکی از عوامل خطر مهم در بیماري هاي عروق كرونر قلب )عروقی كه به قلب خون می   

بر قلب )ايجاد سکته قلبی و نارسايی قلبی( می تواند براي ساير اعضاي حیاتی ديگر بدن مانند مغز )ايجاد سکته مغزي(، رسانند( است و عالوه 

به  كلیه )ايجاد نارسايی مزمن كلیه( و چشم )اختالل ديد به علت خونريزي شبکیه( نیز خطرناک باشد. اگر فشارخون باال به موقع شناخته شود و

 شود، می توان بسیاري از عوارض فشارخون باال را پیشگیري كرد.  موقع درمان و كنترل

 روشهای کنترل فشارخون باال
عمر نیاز به درمان دارد و الزم است بیمار و خانواده او تحت آموزش قرار بگیرند تا نسبت به بیماري فشار خون و طول فشارخون باال در تمام 

سزايی ه، مراقبت و پیگیري بیماري، مشاركت فرد مبتال به فشار خون باال و خانواده وي اهمیت ببراي درمان عوارض آن آگاهی كامل پیدا كنند.

 كنترل گردد. شود و پرونده درمانی او دقیقاً انجامدارد. درمان فشار خون باال بايد متناسب با هر بیمار 

ري و آگاهی ناكافی جامعه و به ويژه بیماران نسبت به بیماري و عالمت بودن بیماتوان بیاز علل اصلی ناكامی در درمان فشارخون باال را می

 عوارض آن و مصرف نا منظم دارو ذكر كرد.

درمان بیماري فشارخون  باشد.به صورت تركیبی از درمان غیردارويی و درمان دارويی می طوركلی درمان بیماران مبتال به فشار خون باال معموالًبه

 .باشدزندگی می شیوه نامناسبتغییر  نیازمنددرمان دارويی  ، عالوه برباال

 

 درمان غير دارويي

تغییرات شیوه زندگی در كنترل و كاهش فشارخون در بیماري فشارخون باال زندگی است.  مناسبی شامل تغییرشیوه نايهاي غیر دارومراقبت

 اين تغییرات شامل موارد زير هستند:آورد. نقش مهمی دارد. اصالح شیوه زندگی، فشارخون را پايین می

 ها، كاهش انواع میوهجامد، مصرف سبزيجات و روغنجاي ه مصرف روغن مايع ب ومنظور كاهش مصرف چربی اي بهتغییر الگوي تغذيه

 المقدور پرهیز از سرخ كردن آنحتی و بخار پز يا آب پز مصرف نمک و غذاهاي شور، پخت غذا به روش صحیح مثالً

 ر جهت مبارزه با كم تحركیروز در هفته با شدت متوسط د 5و منظم يا حداقل  فعالیت بدنی و انجام ورزش روزانه افزايش  

 دخانیات ترک مصرف الکل و 

 كاهش وزن 

پیروي  اثر شیوه زندگی بر كاهش فشارخون بر حسب پذيرش بیماران، رعايت و. ثر استؤدر كنترل فشار خون باال بسیار م اين مواردكارگیري ه ب

دهد. بنابراين، كند. اصالح شیوه زندگی عالوه بر تأثیر بر روي فشارخون، مرگ ناشی از بیماري قلبی عروقی را هم كاهش میاز درمان فرق می

 هاي زندگی مناسب را بپذيرند.بدون توجه به مقدار فشارخون، تمام افراد بايد شیوه

 درمان دارويي

زندگی هم  ی و اصالح شیوهيها بعد از رعايت درمان غیر داروشود كه فشار خون آنبراي كسانی تجويز می ،بنا به تصمیم پزشک يیدرمان دارو



 چنان باال باشد. 

گیري پزشک در تصمیم هاي خون، ...، اختالل چربیبا فشار خون باال مثل ديابت، چاقی ديگر همراهعوامل خطر وجود میزان فشار خون بیمار و 

تر درمان پزشک سريع، و ديابت هم داشته باشد بوده 90برروي  150فشار خون داراي ثیر دارند. يعنی اگر كسی أدارويی تبراي شروع درمان 

وارضی ع مصرف داروهان است کممها باشد. هاي زندگی و اصالح آنی بايد همراه با توصیه به تغییر شیوهيدرمان دارو كند.دارويی را شروع می

به اطالع پزشک رسانده شود تا اقدام كه بايد ند كجاد ياساسیت حدگی، تنگی نفس شديد، طپش قلب، تهوع، استفراغ و خواب آلو مثل سرگیجه،

 ها صورت گیرد.مناسب براي رفع آن

 گیری فشارخون دستگاه اندازه

شارخون      ستقيم روش معمول اندازه گیري ف شود. انواع               روش غير م شکی انجام می  شی پز سنج و گو شار ستگاه ف ستفاده از د ست كه با ا ا

ديجیتال. به جز اختالف در نوع مانومتر، هر  فشارسنججیوه اي، و فشارسنج عقربه اي، مختلفی از دستگاه هاي فشارسنج وجود دارند: فشارسنج     

 ده است: سه نوع فشارسنج كاركرد مشابه دارند و  از بخش هاي زير تشکیل ش

سانتی متر طول كه خاصیت ارتجاعی ندارد و دور  60يک قسمت پارچه اي با پوشش دو اليه و مستطیل شکل با حدود  :(Cuff)بازوبند  .1

سانتیمتر(  60بازوي فرد پیچیده می شود. با توجه به اينکه اندازه بازوي افراد متفاوت است، بازوبند بايد به اندازه كافی بلند باشد )حداقل 

 تا به طور كامل دور بازوي فرد را بگیرد.

كیسه اي الستیکی و قابل انبساط است كه درون بازوبند قرار دارد و دو لوله الستیکی از آن منشعب می شود.  :(Bladder)کيسه هوا  .2

 كیسه هوا قابل مشاهده نیست و بايد متناسب با بازوي فرد باشد. 

نشعب می شوند كه يکی از آنها به پمپ و ديگري به مانومتر وصل است. هوا در لوله الستیکی دو لوله از كیسه هوا م لوله های الستيكي: .3

سانتی  30و بین بازوبند و پمپ هوا حداقل  76و كیسه هواي بازوبند جريان می يابد. الزم است طول لوله ها بین بازوبند و مانومتر حداقل 

 متر باشد. 

پمپ باد )پوار( به انتهاي يکی از لوله هاي الستیکی كه به كیسه هواي  پيچ تنظيم هوا: پمپ يا پوار الستيكي به همراه دريچه و .4

الستیکی و مسدود كه درون بازوبند قرار دارد وصل است و از كیسه به لوله دوم الستیکی و از انتهاي لوله دوم به مانومتر متصل می شود. 

روي پمپ در نظر گرفته شده است كه با باز و بسته كردن پیچ فلزي عمل می  براي تنظیم ورود و خروج هوا يک دريچه كنترل سوزنی بر

 كند.

: برحسب نوع دستگاه می تواند از جیوه اي، عقربه اي يا ديجیتال باشد. در دستگاه هاي نوع جیوه اي و عقربه اي فشارخون دستی مانومتر .5

 و در نوع ديجیتالی خودكار اندازه گیري می شود.

فشارسنج استاندارد جیوه اي و عقربه اي كه در مطب ها استفاده می شود پركردن هوا در كیسه هوا به طور دستی با بستن  در دستگاه هاي  

 پیچ فلزي تنظیم هوا )دريچه كنترل( و فشردن پمپ و تخلیه هوا با باز كردن پیچ فلزي انجام می شود، كه سرعت آن با دست قابل كنترل است.

سه هوا، پیچ فلزي بسته باشد، سطح جیوه در فشارسنج جیوه اي يا عقربه در فشارسنج عقربه اي ثابت می ماند و با بازكردن اگر بعد از پر كردن كی

 پیچ و تخلیه هوا، سطح جیوه پايین می آيد يا عقربه فشارسنج عقربه اي به عقب بر می گردد.

، سبب اندازه گیري نادرست فشارخون می شود.كیسه و دو لوله الستیکی نشت كیسه هوا و لوله الستیکی به علت ترک يا سايیده شدن الستیک  

نیز بايد سالم و بدون نشت باشند. محل هاي وصل بايد غیر قابل نفوذ باشند و براحتی از هم جدا شوند. مشکالت پیچ تنظیم هوا )دريچه كنترل( 

ص سبب نشتی هوا می شوند و كنترل تخلیه هوا و كم كردن فشار يکی ديگر از عوامل ايجاد خطا در دستگاه فشارسنج است. دريچه هاي ناق

مشکل می شود. اين مشکل می تواند باعث كم نشان دادن فشارخون سیستول و يا بیشتر نشان دادن فشارخون دياستولی شود. نقص در دريچه 

  كنترل براحتی با پاک كردن فیلتر يا تعويض دريچه كنترل برطرف می شود.



 

 
 انواع دستگاه های فشارسنج )عقربه ای، جيوه ای و ديجيتال(: 2شكل

 

 اندازه گيری فشارخون با فشارسنج جيوه ای

باشد، قبل از اندازه گیري فشارخون پیچ مخزن جیوه بايد باز شود تا اجازه دهد جیوه به درون لوله راه يابد. در صورتی كه پیچ مخزن جیوه باز 

رد سطح جیوه در لوله بايد بر روي صفر باشد. پس از خاتمه اندازه گیري فشارخون بايد دستگاه را كج كنیم در زمانی كه هیچ فشاري وجود ندا

تا جیوه درون لوله به سمت مخزن هدايت شود و سپس پیچ مخزن را ببنديم تا در زمانی كه از دستگاه استفاده نمی شود جیوه در لوله باقی 

اه، براي اندازه گیري فشارخون به گوشی پزشکی نیاز است. براي افزايش دقت اندازه گیري فشارخون با نماند يا حركت نکند. در اين نوع دستگ

سانتی متر از فردي كه فشارخون را اندازه می گیرد فاصله داشته باشد تا خواندن اعداد روي آن  90-100اين نوع دستگاه نبايد مانومتر بیشتر از 

سطح چشم قرار گیرد. در اين دستگاه ها چون سطح جیوه به صورت هاللی ستون جیوه بايد عمودي و هم به راحتی امکان پذير شود. در ضمن،

ستون  در لوله قرار می گیرد، خواندن آن ممکن است با خطا همراه شود. ببنابراين، براي خواندن عدد فشارخون بايد باالترين نقطه هالل جیوه در

 يا لوله شیشه اي را در نظر گرفت. 

 دازه گيری فشارخون با فشارسنج عقربه ایان

ربه وقتی كه هیچ فشاري وجود نداشته باشد، عقربه روي صفحه بايد بر روي درجه صفر باشد. با فشار بر روي پوار و تغییر فشار در كیسه هوا عق

فشارخون نیاز به گوشی پزشکی است.  در جهت عقربه هاي ساعت يا عکس آن حركت می كند. در اين نوع دستگاه نیز، براي اندازه گیري دقیق

ضربه ها و تکان هاي سخت در استفاده روزانه بر روي دقت  اين نوع فشارسنج اثر می گذارند و در طول زمان دقت خود را از دست می دهند و 

 ت كمتري دارند.ممکن است باعث كم نشان دادن فشارخون شوند. بنابراين، اين نوع دستگاه ها نسبت به دستگاه هاي جیوه اي دق

 

 اندازه گيری فشارخون با فشارسنج ديجيتال

هم فشارخون می تواند از طريق ديگري با استفاده از دستگاه هاي خودكار ديجیتالی نیز اندازه گیري شود.اين نوع دستگاه ها براحتی در منزل   

ستیکی المورد استفاده قرار می گیرند.اين دستگاه ها چند نوع دارند.در نوع بازويی، دستگاه داراي يک بازوبند است كه حاوي كیسه هوا و يک لوله 

است كه از آن خارج می شود و به مانیتور )نمايشگر( ديجیتالی وصل است. نمايشگر ديجیتالی هم پمپ هواي دستی و هم اتوماتیک )خودكار( 

دارد. در نوع خودكار كیسه هوا بدون استفاده از پمپ با فشار بر يک دكمه باد و تخلیه می شود. مقدار فشارخون بر روي يک صفحه كوچک به 

 ورت دو عدد نمايان می شود. در اين نوع فشارسنج نیاز به استفاده از گوشی نیست.ص

 

 نكاتي که بايد قبل از اندازه گيری فشارخون مورد توجه قرارداد

 آماده سازی قبل از اندازه گيری فشارخون -الف

 اطاق معاينه بايد ساكت و داراي حرارت مناسب باشد.  -1

ه فشارخون قرار گیرد. دستگاه فشارسنج را نزديک بازويی كه می خواهید فشارخون را اندازه بگیريد، قرار مانومتر بايد هم سطح چشم گیرند -2

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Mercury_manometer.jpg


 دهید. 

 فاصله معاينه شونده با گیرنده فشارخون نبايد بیش از يک متر باشد. -3

ست راست و در وضعیت نشسته فشارخون را می توان در حالت نشسته، ايستاده و دراز كش اندازه گیري كرد. بهتر است فشارخون از د -4

میلی متر جیوه وجود داشته باشد  10-20اندازه گیري شود. در اندازه گیري فشارخون بین دست راست و چپ ممکن است اختالفی حدود 

 و مالک مقدار فشارخون باالتر است. 

 شرايطي که افراد معاينه شونده بايد رعايت کنند

از مصرف كافئین )قهوه و چاي( و الکل و مصرف دخانیات )سیگار و قلیان و پیپ( خودداري كنند، دقیقه قبل از اندازه گیري فشارخون  30 -1

 فعالیت بدنی شديد نداشته باشند. اين موارد روي مقاومت شريان هاي كوچک اثر می گذارند و باعث افزايش غیرواقعی فشارخون می شود.

 نبايد ناشتا باشند. -2

 ه بايد خالی شده باشد.قبل از اندازه گیري فشارخون مثان -3

 دقیقه قبل از اندازه گیري فشارخون استراحت كنند و صحبت نکنند. 5به مدت  -4

براي اندازه گیري فشارخون الزم است پاهاي فرد داراي تکیه گاه باشد. بنابراين، شخص بايد كف پاي خود را روي زمین يا يک سطح محکم  -5

ت خود را تکیه دهد و دست ها و پاهايش را روي هم نگذارد. در غیر اين صورت انقباض بگذارد، در يک وضعیت آرام و راحت بنشیند و پش

 ايزومتريک عضالت سبب افزايش فشارخون فرد می شود. 

 بازوي دست بیمار بايد طوري قرار گیرد كه تحت حمايت باشد )تکیه گاه داشته باشد( و به طور افقی و  هم سطح قلب قرار گیرد.  -6

 ج و شوخی با فرد معاينه شونده، خودداري شود.از گفتگوهاي مهی -7

در حین اندازه گیري فرد بايد آرام و بی حركت بنشیند و ساكت باشد و گیرنده فشارخون نیز بايد ساكت باشد .در غیر اين صورت در اثر  -8

 استرس و هیجان ناشی از اين شرايط، ممکن است فشارخون فرد افزايش يابد.

میلی متر جیوه بیشتر از دست چپ است به همین دلیل غالبا از دست راست براي اندازه  10دست راست  معموال فشارخون سیستول در -9

گیري فشارخون استفاده می شود. بازويی كه فشارخون در آن اندازه گیري می شود بايد تا شانه لخت باشد و اگر آستین لباس باال زده می 

روي بازو فشار نیاورد و مانع جريان خون و نیز مانع قرارگرفتن صحیح بازوبند روي بازو نشود.  شود بايد نازک و به اندازه كافی گشاد باشد تا

اگر آستین لباس تنگ است بهتر است فرد لباس خود را در آورد. آستین تنگ باعث می شود مقدار فشارخون كمتر از مقدار واقعی خوانده 

 شود.

 

 اندازه گيری فشارخون بايد رعايت کرد: شرايطي که در مورد استفاده از گوشي در هنگام

 در يک محیط ساكت و آرام قرار گیريد تا صداهاي كورتکوف فرد معاينه شونده، تحت تاثیر صداهاي محیط قرار نگیرد. -1

 هر دو قسمت فلزي را در گوش قرار دهید.در بعضی گوشی ها دو طرف گوشی مورب و كمی به سمت جلو قرار دارد تا در گوش بهتر قرار -2

 گیرد.

 انتقال صدا به گوشی را با زدن ضربه ماليم انگشت بر روي ديافراگم يا بل امتحان كنید . -3

 براي نگهداري بهتر گوشی دقت كنید لوله ها پیچ نخورد.  -4

وسط و هنگامی كه صفحه گوشی بر روي بازوي فرد قرار دارد به صفحه ديافراگم يا بل فشار زياد وارد نکنید. با فشار كمی توسط انگشت  -5

  نشانه صفحه گوشی را روي پوست )محل شريان بازويی( نگهداريد.

براي استفاده از قسمت بل گوشی  با چرخاندن قسمت فلزي گوشی ارتباط قسمت ديافراگم با گوش قطع شده و سمع صدا با قسمت بل  -6

قرار دهید و توجه كنید كه لبه هاي دايره اي گوشی ممکن می شود. قسمت بل را بدون اعمال فشار روي پوست ناحیه ضرباندار داخل بازو 



قسمت بل با پوست در تماس باشد. اعمال فشار موجب كشیده شدن پوست ناحیه شده و خود تبديل به ديافراگم می شود كه براي سمع 

 صداهاي ضعیف مناسب نیست

 انتخاب و بستن بازوبند

 يک خطاي مهم در اندازه گیري فشارخون استفاده از بازوبند نامتناسب است. اگر بازوبند كوچک باشد باعث می شود مقدار فشارخون زيادتر از  

داشته یح مقدار واقعی، و اگر بازوبند بزرگ باشد مقدار فشارخون كمتر از مقدار واقعی نشان داده شود. كیسه هواي الستیکی بازوبند بايد ابعاد صح

درصد دور بازو  باشد. اگر بازوي فرد خیلی چاق باشد بايد از بازوبند پهن تر  40درصد دور بازو را بپوشاند، عرض آن حدود 80باشد و طول آن 

 استفاده شود. 

 

 محل قرار گرفتن  بازوبند

سانتیمتر باالتر  2-3ا خالی كنید. لبه پايینی بازوبند بايد اگر از قبل هوايی درون بازوبند باشد، با باز كردن پیچ تنظیم هواي پمپ دستگاه، هوا ر  

وانید از نقطه ضربان شريان بازوئی )گودي يا چین آرنج( باشد. بازوبند را بايد روي بازوي لخت فرد طوري بپیچید كه فضاي كافی براي اين كه بت

  يک انگشت زير بازوبند قرار دهید، داشته باشد.

 

 
  3شكل 

 

لوله هاي الستیکی كه از كیسه هواي الستیکی خارج می شوند، معموالً بايد به سمت پايین دست قرار گیرند، اما می توان بازوبند را طوري   

،كامالً با چرخش  بست كه لوله هاي الستیکی در باالي بازوبند قرار گیرد يا در صورتی كه اندازه كیسه هواي الستیکی مناسب دور بازو باشد

 كیسه الستیکی لوله ها در پشت بازو قرار گیرند، در نتیجه گذاشتن گوشی در گودي آرنج راحت تر انجام می شود. 

 

 اندازه گيری فشارخون از طريق نبض )لمسي(

ستول بیمار اطالعی          سی شار  شود و يا از حدود ف شارخون در فردي براي اولین بار انجام  ست، بايد قبل از اندازه    اگر اندازه گیري ف ست نی درد

ست آوريم    شارخون اين حدود را بد شار داخل بازوبند را        .گیري دقیق ف ستول به روش لمس اين خوبی را داردكه ف سی شار  پیدا كردن حدود ف

يه كیسه هواي بازوبند و در  باد كردن بی روبیش از اندازه باال نمی بريم و در نتیجه، میزان فشارخون به طور كاذب پايین نشان داده نمی شود.    

شود. برا            ستول می  سی شارخون  شونده، ناراحتی فرد و نیز برآورد كمتر از مقدار واقعی ف شار زياد به بازوي فرد معاينه  ي نتیجه وارد آوردن ف

یري از اندازه گیري جلوگیري از پمپ كردن بی رويه كیسهههه هوا و تخمین اولیه میزان فشهههاري كه براي باد كردن بازوبند نیاز اسهههت و جلوگ

شود. اين روش در                   شی انجام می  ستفاده از گو سپس با ا ستول از طريق نبض و  سی شارخون  ستول، در ابتدا تعیین ف سی شارخون  صحیح ف نا

 استفاده از فشارسنج هاي عقربه اي و جیوه اي كاربرد دارد.

كه فشارخون آن اندازه گیري می شود( را با لمس توسط  در ابتدا نبض شريان راديال )شريان مچ دست( دست راست فرد )يا همان دستی -1

انگشتان اشاره و میانه پیدا كنید و در همان وضعیت نگه داريد. اين نبض در باالي مفصل مچ دست درون شیاري در امتداد انگشت شست 

 حس می شود. از انگشت شصت براي پیدا كردن نبض استفاده نکنید.

بازوبند )نوع( مشخصه اندازه  



و به صورت متوالی و سريع در حالی كه نبض راديال را حس می كنید با فشار بر روي پوار الستیکی، بازوبند پیچ فلزي تنظیم هوا را ببنديد  -2

را باد كنید تا به جايی برسد كه ديگر نبض مچ دست را حس نکنید، به محض محو شدن نبض، عددي كه همان لحظه عقربه روي آن قرار 

یوه در ستون جیوه اي در كنار آن قرار گرفت )در مانومتر جیوه اي( را در ذهن بسپاريد گرفت )در مانومتر عقربه اي( يا عددي كه سطح ج

میلی متر جیوه باالي  30میلی متر جیوه( و اجازه دهید افزايش فشار مانومتر تا حدود  2)مقدار فشارخون سیستول تخمینی با تقريب 

 ناپديد شدن نبض ادامه يابد.

میلی متر جیوه در ثانیه از بازوبند خارج شود )اگر ضربان  2-3ل كنید و اجازه دهید كم كم هوا با سرعت كمی پیچ هواي پوار الستیکی را ش -3

نبض آرام است در هر ضربه نبض حدود يک تا دو عالمت نشانه مدرج در ستون جیوه اي يا در صفحه عقربه اي پايین آيد(. با كاهش فشار 

يد به دقت به مقدار فشاري كه در آن نبض ظاهر می شود، توجه كنید. اين مقدار برآورد بازوبند، نبض مجددا ظاهر و لمس می شود. با

تقريبی از فشارخون سیستول است. اين مقدار با مقدار فشاري كه در زمان ناپديد شدن نبض بدست آورديد يکسان خواهد بود و آن را تايید 

 به طور كامل تخلیه كنید.می كند. سپس با باز كردن كامل پیچ پمپ، هواي بازوبند را 

مقدار فشارخون سیستولی كه به ذهن سپرديد و دستی كه فشارخون آن اندازه گیري شده است را بالفاصله يادداشت كنید. در اين شرايط  -4

ابتداي  pدست راست ثبت می شود. حرف  p/146میلی متر جیوه باشد، فشارخون به شکل  146به عنوان مثال اگر فشارخون سیستول 

 يعنی نبض است و مفهوم آن اين است كه فشارخون از طريق لمس نبض اندازه گیري شده است. pulseلمه ك

 نكات مهم در اندازه گيری فشارخون از طريق نبض )لمسي(

دقیق فشارخون دياستول را نمی توان با لمس نبض بدست آورد. بنابراين، براي مشخص كردن مقدار فشارخون دياستول و به خصوص مقدار  -1

فشارخون سیستول، بايد از گوشی استفاده كرد. معموال شريان مچ براي برآورد فشارخون سیستول از طريق نبض و شريان بازويی براي 

 اندازه گیري فشارخون سیستول و دياستول با گوشی استفاده می شود.

مورد نقطه انتهايی شنیدن صدا يا قطع صدا در  اندازه گیري فشارخون از طريق لمس نبض در بیمارانی كه ممکن است قضاوت صحیح در -2

 آنها مشکل باشد )مانند زنان باردار، بیماران در شوک، يا افرادي كه ورزش می كنند(، مفید است. 

 صبر كنید و مجدداً كاف را باد كنید. دقيقه 2تا  1حداقل اگر می خواهید اندازه گیري از طريق نبض را تکرار كنید،  -3

پمپ كنید و آرام تخلیه كنید. در غیر اينصورت فشارخون نادرست برآورد می شود. تخلیه سريع هواي بازوبند سبب  كیسه هوا را سريع -4

 تخمین كمتر فشارخون سیستول و بیشتر فشارخون دياستول می شود.

 اندازه گيری فشارخون با استفاده از گوشي

صدايی شنیده نمی شود. نبض ها كه مانند ضربان هاي قلبی از طريق جريان وقتی گوشی روي شريان بازويی يک فرد طبیعی قرار دهید، هیچ   

 خون در سراسر شريان ها منتقل می شوند نیز هیچ صدايی تولید نمی كنند.اگر بازوبند فشارسنج را دور بازوي بیمار بسته و تا باالي مقدار

ر بازوبند باالست كه جريان خون را به طور كامل مسدود می كند. اگر فشارخون سیستول باد كنید، هیچ صدايی شنیده نمی شود، زيرا آنقدر فشا

 اولين صدای کورتكوففشار داخل بازوبند تا آن جا پايین بیايد كه برابر با مقدار فشارخون سیستول فرد شود، صدايی شنیده می شود كه به آن 

اين جريان خون با برتري يافتن فشار داخل شريان بر فشار داخل گفته می شود. در اين حالت مقداري خون در شريان بازويی جاري می شود. 

بازوبند به صورت جهشی در می آيد و چون هنوز فشار بازوبند وجود دارد )شريان كامال باز نشده و هنوز به طور نسبی فشرده شده( به صورت 

پیدايش صداهاي كورتکوف می شوند. با پايین آمدن فشار  جريان گردابی در می آيد و صداهاي قابل سمع ايجاد می كند. اين دو فرآيند موجب

تر بازوبند، تا زمانی كه فشار داخل بازوبند بین فشار سیستول و دياستول قرار گیرد صداهاي ضربه اي )تپ تپ( ادامه می يابد و با كاهش بیش

د. اين پديده به اين علت است كه فشار بازوبند از فشار فشار در داخل بازوبند كیفیت صداها تغییر می كند و در نقطه اي كامال خاموش می شون

دياستول كمتر شده است و هیچ فشاري از طرف بازوبند روي شريان نیست و جريان گردابی وجود ندارد و در نتیجه هیچ صدايی ايجاد نمی شود. 



شنیده می شود نشانه فشارخون سیستول و آخرين اين نقطه معادل فشارخون دياستول فرد است. پس به طور خالصه اولین صدايی كه با گوشی 

 صدا نشانه فشارخون دياستول است. 

سی و تعیین     -1 شارخون به روش لم شدن نبض   حدود يک دقیقه بعد از اندازه گیري ف شار ناپديد  شنیدن       ف شکی و  شی پز ستفاده از گو ، با ا

 صداهاي كوروتکوف اندازه گیري دقیق فشارخون انجام می شود.

بازوبند دستگاه را دور بازو بپیچید. معموال از دست راست براي اندازه گیري فشارخون استفاده می شود. دست فرد را بر روي يک سطح ابتدا  -2

 طوري تکیه دهید كه هم سطح قلب قرار گیرد.

 لبه هاي انتهايی دو طرف گوشی را به شکل مورب و به سمت جلو در گوش قرار دهید. -3

طور ماليم روي شريان بازويی در محل داخلی گودي يا چین آرنج قرار دهید. لبه گوشی نبايد با لباس، بازوبند يا لوله ديافراگم گوشی را به  -4

هاي الستیکی تماس يابد ،در غیر اين صورت صداهايی كه در اثر اصطکاک ايجاد می شود، در شنیدن صداهاي كورتکوف اختالل ايجاد می 

نابجا به گوشی در حین تخلیه هواي بازوبند بپرهیزيد. در تمام مراحل اندازه گیري فشارخون بايد به  كند. از ايجاد ضربه هاي خارجی و

 ستون جیوه يا نمايشگر عقربه اي نگاه كنید.

دار میلی متر جیوه باالتر از مق 30به سرعت بازوبند را تا هوا  با وارد كردن فشارهاي مساوي و يکنواخت روي پمپ،پیچ پمپ را ببنديد و  -5

 فشار سیستولی كه با نبض بدست آمده باد كنید. اگر بازوبند را به تدريج باد كنید، باعث خواندن يک عدد كاذب می شود.

خالی  در ثانيه ميلي متر جيوه 2-3سرعت كمی پیچ هواي پمپ را شل كنید و اجازه دهید كمی هوا از كاف خارج شود. باد كاف را با  -6

يک تا دو عالمت نشانه مدرج در ستون جیوه اي يا در صفحه عقربه اي پايین آيد( تا طی آن صداهاي ضربه كنید )در هر ضربه نبض حدود 

اي كورتکوف براحتی شنیده شود. ديگر پیچ تنظیم هوا را تغییر ندهید. اگر پیچ را زياد شل كنید، چون تغییر فشار سريع انجام می شود، 

 ص دهید و فشارخون را تعیین كنید.قادر نخواهید بود صداها را به راحتی تشخی

همان طور كه هوا از كاف خارج می شود و سطح جیوه يا عقربه بتدريج پايین می آيد، كم كم صداهاي كورتکوف را می شنويد. با دقت به  -7

مقدار فشارخون را اولین صدا گوش دهید با نگاه به نشانگر عقربه در فشارسنج هاي عقربه اي يا ستون جیوه در فشارسنج هاي جیوه اي، 

 خواهد بود. فشارخون سيستول مشخص كنید و در ذهن بسپاريد. اين عدد همان مقدار

اعداد روي مانومتر را همزمان با ضعیف شدن و محو شدن روي به پیچ تنظیم هوا دست نزنید و اجازه دهید كاف به تخلیه هوا ادامه دهد.  -8

انی می رسد كه ديگر صداي واضحی شنیده نمی شود يا صدا خفیف و كم كم در يک به صداي كورتکوف گوش كنید. زم مانومتر بخوانید

 نقطه كامال قطع می شود. در اين نقطه مقدار فشارخون را از روي مانومتر يا نمايشگر تعیین كنید و در ذهن بسپاريد. اين عدد همان مقدار

 است. فشارخون دياستول

يد به سرعت و كامل با باز كردن كامل پیچ پوار تخلیه شود. اگر نیازي به اندازه گیري مجدد وقتی تمام صداها قطع شد، هواي بازوبند با -9

 نیست، بازوبند دستگاه را از دور بازوي فرد باز كنید.

مقدار فشارخون و دستی كه فشارخون از آن اندازه گیري شده است را يادداشت كنید. فشارخون سیستول را قبل از فشارخون دياستولی به  -10

 شکل يک عدد كسري بنويسید. 

 10تا  5و مجدداً از بند  ثانيه دست فرد را باال نگهداريد 6تا  5يك دقيقه صبر کنيد يا اگر می خواهید اندازه گیري را تکرار كنید،  -11

 اين قسمت را تکرار كنید.

 لباس بیمار را مرتب كرده او را در وضع راحتی قرار دهید. -12

 با بیمار صحبت كنید، تا نگران نباشد. در باره فشار اندازه گیري شده -13

 



 چند نکته:

مقدار فشارخون دياستول در افراد عادي لحظه قطع صدا در نظر گرفته می شود. اما در بعضی از افراد صداها قبل از كاهش و قطع شدن،  -1

تغییر صدا ياداشت گردد و به اين مسئله نیز مدت زيادي ادامه می يابند و دراين وضعیت می مانند. در اين افراد بايد مقدار فشار در مرحله 

 اشاره شود .

 در بعضی از بیماري ها مانند پركاري تیروئید يا نارسايی آئورت و افراد سالمند نیز حتی وقتی هواي بازوبند تا فشار صفر میلی متر جیوه -2

می می گويند. در اين افراد بايد مقدار فشار تخلیه شده است، هم چنان صداهاي كورتکوف قابل شنیدن است. به اين وضعیت سیستول دائ

 در مرحله تغییر صدا ياداشت گردد و به اين مسئله نیز اشاره شود.

 در ماه هاي آخر بارداري بايد فرد را متمايل به طرف چپ خواباند و فشارخون را هم از دست چپ اندازه گیري كرد.  -3

ه اندازه گیري فشارخون انجام می شود و میانگین آنها به عنوان فشار واقعی مدنظر در بررسی هاي بالینی حداقل دو بار به فاصله يک دقیق -4

میلی متر جیوه بیشتر بود، بايد اندازه  5قرار می گیرد. اولین اندازه گیري معموال از همه بیشتر است ولی اگر اختالف اين دو اندازه گیري از 

 گیري هاي بیشتري انجام شود. 

 گرد جیوه متر میلی 5 يا صفر به را آخر اعداد كه دارند تمايل معموال. بنويسید تقريب كمترين با را دياستول و سیستول فشارخون مقادير -5

 رد.ب می باال را خطا درصد كار اين. كنند

د و پس از حداقل اگر در اولین اندازه گیري فشارخون صدايی شنیده نشد، پیچ پمپ را به سرعت و كامل باز و هواي بازوبند را تخلیه كنی -6

 يک دقیقه دوباره اندازه گیري را انجام دهید. اگر در حین اندازه گیري پیچ پمپ را يکباره باز كنید بازوبند سريع تخلیه می شود و موجب

 اشتباه درخواندن مقدار فشارخون می شود. اين موضوع به ويژه در افرادي كه ضربان قلب كم و يا نامنظم دارند، ايجاد می شود.

از باد كردن مکرر بازوبند خودداري كنید، زيرا موجب احتقان سیاهرگ هاي بازويی فرد شده و بر روي مقدار فشارخون او تاثیر می گذارد و  -7

 به طور كاذب فشارخون دياستولی را باالتر و فشار سیستولی را كمتر نشان می دهد.

ي مختلف اعداد مختلف به دست آيد، نبايد به مقدار فشارخون حاصل از چون ممکن است در اندازه گیري اتفاقی فشارخون در موقعیت ها -8

بار اندازه گیري فشارخون اطمینان كرد و الزم است اندازه گیري ها تکرار شود. ممکن است مقدار فشارخونی كه در اندازه گیري اول  يک

طبیعی باشد(، در ويزيت هاي بعدي همچنان باال بماند  به دست می آيد و در حد هشدار دهنده باشد )يعنی مقدار فشارخون باالتر از حد

يا كاهش يابد. بنابراين براي تايید فشارخون باال در فرد، بايد اندازه گیري فشارخون در طول چند هفته يا چند ماه و در موقعیت هاي 

 ه عنوان بیماري فشارخون باال تايید شود. جداگانه و شرايط مختلف حداقل سه بار تکرار شود و اگر همچنان باالتر از حد طبیعی بود، ب

 بايد تايید كند فرد مبتال به بیماري فشارخون باال است .بنابراين، فرد مشکوک به فشارخون باال بايد به پزشک مراجعه كند. پزشک -9

 

 

 اقدامات و پيگيری بر حسب طبقه بندی فشارخون در افراد بزرگسال 

 میلی متر جیوه( الزم است هر سال يک بار فشارخون آن ها اندازه گیري شود. 80/120از  افرادي كه فشارخون طبیعی دارند )كمتر -1

الی  4میلی متر جیوه( الزم است در طول حداقل  120-80/139-89افرادي كه فشارخون باالتر از حد طبیعی يا پیش فشارخون باال دارند ) -2

یري شود و متوسط فشارخون هاي اندازه گیري شده بدست آيد و در صورتی هفته چندين بار در شرايط مختلف فشار خون آن ها اندازه گ 6



 میلی متر جیوه و بیشتر بود به پزشک مراجعه كنند. 90میلی متر جیوه و بیشتر و يا فشارخون دياستول  140كه فشارخون سیستول 

یوه و بیشتر دارند، بايد تحت نظر پزشک قرار میلی متر ج 90میلی متر جیوه و يا فشارخون دياستول  140افرادي كه فشارخون سیستول  -3

 گیرند. 

 

 اقدامات و پيگيری بر حسب طبقه بندی فشارخون در افراد بزرگسال
 

 اقدام 

 سال 40اندازه گیري مجدد هر  سال يک بار در افراد باالي  مطلوبفشار خون طبيعي يا 

 سال بعد1اندازه گیري مجدد  پيش فشار خون باال

 تايید فشارخون باال طی هفت روز آينده *1مرحله  فشار خون باال

 2فشار خون باال مرحله 
 ساعت آينده 24ارجاع به پزشک طی -

 میلی متر جیوه باشد، اقدام اورژانسی انجام می شود. 110/180در صورتی كه فشارخون -

 

 Calibration)تنظیم کردن( تجهیزات اندازه گیری فشارخون  کالیبراسیون

از خطاهاي اندازه گیري فشارخون مربوط به تجهیزات اندازه گیري فشارخون است. دستگاه اندازه گیري فشارخون و گوشی ممکن يکی ديگر 

 است به علل زير دچار مشکل شوند، لذا بايد براي موارد زير مورد بررسی قرار گیرند:

   نشت هوا در حین پمپ كردن -

 تخلیه سريع هوا از بازوبند -

 پمپ هوا و تخلیه هواي كیسه هوا كنترل پیچ -

 وضعیت پمپ، لوله ها، كیسه هوا و محل هاي اتصال -

 وضوح درجه بندي مانومتر -

 آلودگی لوله شیشه اي يا جیوه در مانومتر جیوه اي -

 امنیت مخزن جیوه -

ستگاه ها بايد در آزمايشگاه انجام شود، اما می دستگاه هاي اندازه گیري فشارخون بايد با فواصل منظم تنظیم و يا كالیبره شوند. تنظیم اين د

 توان توصیه هايی را براي استفاده از روش هاي تنظیم مانومتر و افزايش دقت اندازه گیري در منزل يا مراكز بهداشتی درمانی بکار برد.

به مانومتر دستگاهی كه آن را ارزيابی می كنید  استفاده كنید. انتهاي لوله را به پمپ و يک سر دو شاخه را Yاز يک لوله الستیکی رابط به شکل 

 (18و يک سر لوله را به مانومتر مرجع كه به عنوان مقايسه با آن می سنجید وصل كنید. )شکل 

ن روش يدستگاه مرجع ترجیحا بايد الکترونیکی با كیفیت و كامال سالم باشد و بطور معمول براي اندازه گیري فشارخون روزانه استفاده نشود. در ا

میلی متر جیوه با يکديگر مقايسه می شوند. با پمپ كردن هوا در هر دو مانومتر، فشار مانومتر ها تغییر می كند.  100فشار مانومترها در صفر و 

ع بايد روي به دستگاه مرجع نگاه كنید در حالتی كه پیچ تنظیم هوا در هر دو دستگاه باز است و كیسه هاي هوا خالی است، مانومتر دستگاه مرج

میلی متر جیوه سريع پمپ كنید و بعد پیچ  200صفر باشد. فشار دستگاه ديگر را هم يادداشت كنید. سپس به دستگاه مرجع نگاه كنید و تا 

ه ديگر میلی متر جیوه رسید، پیچ را ببنديد.در همان لحظه به دستگا 100پمپ را باز كنید تا با سرعت كم كاهش يابد و وقتی مانومتر مرجع به 

میلی متر جیوه در ثانیه در مانومتركاهش يابد. در همین حین به  2-3نگاه كنید و فشار آن را ياداشت كنید. پیچ پمپ را باز كنید تا با فشار 

تگاه مرجع سهولت حركت عقربه يا جیوه در لوله نگاه كنید تا مجددا فشار مانومتر مرجع به صفر برسد. فشار دستگاه ديگر را يادداشت كنید. دس

 را جمع كنید و فقط براي كالیبراسیون نگهداري كنید.

میلی متر جیوه و بیشتر اختالف )كمتر يا بیشتر( بود، دستگاه نیاز به تعمیر و  3فشارهاي ثبت شده را با هم مقايسه كنید اگر بین دو مانومتر 

میلی متر جیوه بود، اگر دستگاه مانومتر جیوه اي يا عقربه اي  3متر از تنظیم يا جايگزينی با دستگاه جديد دارد. اگر اختالف با دستگاه مرجع ك



 داشته باشد، دستگاه قابل تطبیق است و می توان در زمان اندازه گیري فشارخون افراد، مقدار اختالف را به فشارخون بدست آمده اضافه )در

ختالف از دستگاه مرجع كمتر باشد( كرد و تصحیح انجام داد. اما اگر صورتی كه اختالف از دستگاه مرجع بیشتر باشد( يا كم )در صورتی كه ا

میلی متر جیوه ممکن است سبب تخمین نادرست  3دستگاه الکترونیکی يا ديجیتالی باشد بايد توسط تعمیركار درست شود. البته اختالف 

ی شود در صورت امکان خطاي شاخص فشار دستگاه ، در فشارخون و افزايش يا كاهش تشخیص بیماران داراي فشارخون باال شود. لذا توصیه م

ماه بايد دستگاه هاي فشارسنج  6میلی متر جیوه يا كمتر باشد. دستگاه هاي خوب بايد حداكثر در اين حد خطا داشته باشند. هر  1حد اختالف 

نی كالیبراسیون عالوه بر زمان هاي توصیه شده بستگی تنظیم گردند. دستگاه مرجع نیز بايد هر سال در آزمايشگاه تنظیم و تايید شود. فواصل زما

 (. نتايج ثبت شده را بايد براي مقايسه در دفعات بعد نگهداري كنید.9به شرايط استفاده از دستگاه و هزينه آن دارد)جدول 

ند كه از ورود صداهاي خارجی گوشی پزشکی نیز بايد بطور مداوم كنترل شود.كالهک هاي گوشی بايد مورب باشند و طوري در گوش قرار گیر

 سانتیمتر نباشند.  37جلوگیري كنند. لوله هاي الستیکی بايد ضخیم و سالم و بیشتر از 

y 
            

 

 (Calibration:کاليبراسيون ) 18شكل 

 

بايد کاليبره شوند ضمناً توصيه مي گردد به علت حجم زياد کار، هفته  ارزيابيدر اين برنامه دستگاههای فشارسنج قبل از شروع 
 ای يكبار تا پايان برنامه کاليبره گردند. 

 

 ات قابل توجه در انتخاب دستگاه فشار سنجنك

شارسنج ديجیتال، عقربه اي و يا    ست كه اغلب مصرف كنندگان با آن روبرو هستند.    انتخاب بین ف شارسنج      جیوه اي تقريبا دغدغه اي ا صوال ف ا

صیه می گردند.   سنج   هاي جیوه اي از دقت باالتري برخوردارند اما به علت خطرات جیوه كمتر تو شار سیار    امروزه ف شرفته و ب هاي ديجیتالی پی

راين براي اسههتفاده عموم مردم و يا بناب پردازند،می آن اعالم و فشههار گرفتن به اتوماتیک طور به  هادقیقی به بازار آمده اسههت. اين فشههارسههنج

هاي بازويی به دست آمده از فشارسنج    اما نتايجهاي ديجیتالی در دو نوع مچی و بازويی وجود دارند. سالمندان بسیار كاربردي است. فشارسنج      

ي مچی به دلیل كوچک بودن و حمل و نقل آسان و قابلیت استفاده در هر شرايط طرفداران ها. در عین حال فشار سنجشده استدقیق تر اعالم 

فشارسنجهايی كه توسط شركتهاي معروف تولید میشوند اغلب داراي تايیديه از سازمانهاي معتبر پزشکی جهان هستند و دقت آنها  .زيادي دارد

 تضمین شده است.

 اف دستگاهک -1 

ر مهم است، زيرا ممکن است پیشرفته ترين دستگاه را بخريد، اما زمانی كه كاف آن سايز شما نباشد، كارايی ندارد. اين        اندازه كاف دستگاه بسیا  

بعضی از كاف هاي فشار سنج براي استفاده هر نوع اندازه بازو يا مچ دستی طراحی خورد. هاي مچی كمتر به چشم میمشکل در مورد فشارسنج   

شوند  سنج  . می  شار ستاندارد بین  در ف سیم         42تا  22هاي بازويی كاف ا سايز را به دو بخش تق سازندگان  ست. اما در بازار برخی از  سانتی متر ا

 سايز آن توجه كنید.. بنابراين الزم است قبل از اقدام براي خريد به 42تا  32و سايز  32تا  22رسانند: سايز كرده و به فروش می

 . بهتر است كاف هاي بدون التکس براي جلوگیري از بروز حساسیت انتخاب شوند. جنس كاف هم مهم است

ست يا چپ،        شان دادن اندازه بازوبند )يزرگ، متوسط، كوچک(، تعیین نوع بازوي را  (شاخص خط دستگاههايی كه داراي عالئم مشخص براي ن

(Index (و خط  منطقه محدودهRange ) كاف بر روي شههريان بازويی )در  دسههتگاههاي ديجیتالی چون  براي بسههتن بازوبند، محل قراردادن

 داراي سنسور هستند، حتما بايد اين منطقه كامال با عالمت مشخص باشد(

 دقت و حساسيت  -2

 مورد آزمايش جفشارسن فشارسنج مرجع

ا 

ااااااااااااااازماي9خهنهتهته0اا

پمپ  ششازمايش

 ي

 لوله رابط



، يک راه مقايسه نتیجه آن با  ديجیتالی مهم ترين مسئله در خريد دستگاه فشار خون، دقت باالي آن است. براي تشخیص دقت درست دستگاه        

 .اي سالم مقايسه شودشود هر شش ماه نتايج با فشارسنج جیوهاي است. همچنین توصیه میاي يا عقربهشارسنج جیوهف

 حافظه -3

هاي ديجیتالی امکان ذخیره سههازي نتايج تا معاينات اسههت. از آن جايی كه تحت تاثیر برخی عوامل چون  هاي مهم فشههارسههنج يکی از قابلیت

سترس و...   شار خون تغییر پیدا می خواب، غذا، ا شما توانايی نگهداري حداقل يک ماه اطالعات اندازه         .كندف سنج  شار  ست ف اكثر موارد بهتر ا

 گیري شده را داشته باشد.

براي روشن شدن فشار خون دقیق بايد اندازه گیري در ساعات مختلف انجام شود. ذخیره سازي نتايج فشار خون در اعالم دقیق فشار خون به           

شک  سنج     و بیمار كمک می پز شار ضر ف ستند  حافظه داراي  هاكند. در حال حا  خانواده در بیمار سه  تا يک براي جداگانه طور به توانندمی و ه

ست  كافی فقط. كنند ذخیره را نتايج ستفاده،  شروع  از قبل ا ضعیت  در را دكمه ا ها ، حالت از مدل برخی در. داد قرار سه  يا دو يا يک كاربر و

 .كرد منتقل كامپیوتر به توانمی را اطالعات  هامدل از برخی در مهمان براي افراد متفرقه نیز تعبیه شده است.

 منبع تغذيه -4

امکان میزان دوام باتري و از آن جايی كه باد كردن كاف توسط دستگاه تقريبا مصرف بااليی دارد، توجه به میزان باتري و كیفیت آن مهم است.     

 كه مواقعی در. دارند اسههتفاده قابلیت دو هر آداپتور و باتري  هادر برخی از مدل باطري پس از اتمام دوره عمرشههان نیز بسههیار مهم اسههت.تهیه 

. هسههتند گزينه بهترين آداپتورها اسههت، سههخت جديد باتري تهیه و دسههترسههی امکان سههالمندان براي ويژه به و شههودمی تمام دسههتگاه باتري

 .گرفت كمک  هااز ذخیره باتري توانمی كه است مشکل كمی آداپتور حمل منزل از بیرون در يا و سفر هنگام در همچنین

 فشار سنجدستگاه ضمانت نامه يا  گارانتي -5

 .در هنگام خريد دقت كنید فشارسنج حتما داراي ضمانت نامه معتبر و خدمات پس از فروش باشد

 صفحه نمايش -6

 صفحه نمايش بزرگ براي سالمندان و كم بینايان كمک بزرگی است پس به آن دقت كنید. 

شوند كه براي استفاده   هاي هشدار دهنده ديگري اعالم می و فشار باال و پايین با رنگ  سبز  رنگ به معمولی فشار  ي ديجیتالیهادر برخی از مدل

 نیز جهت اين از كنندمی اعالم فارسی  زبان به را نتايج و هستند  سخنگو   هامدل برخی همچنین  ست. افراد بی سواد يا كم سواد بسیار مناسب ا    

 .رودمار میش به خوبی بسیار گزينه سالمندان و نابینايان براي

 تشخيص آريتمي قلبي -7

سنج    شار ضربان قلب می تمام ف ضربان    پردازند اما تنها برخی از انواع هاي ديجیتال به اندازه گیري  شخیص آريتمی قلبی را دارند.  آن قابلیت ت

شخیص اين نامنظمی در برخی از بیماران قلبی اهمیت دارد نامنظم قلب را آريتمی می ستگاه خطا اعالم كند، ممکن     .گويند. ت صورتی كه د در 

 است فرد دچار آريتمی باشد.

 فشارسنج  محل ساخت  -8

لی بیشتر از تاكید بر روي كشور سازنده، به كیفیت دستگاه فشارسنج و گارانتی و خدمات آن        كشورهاي زيادي سازنده فشارسنج می باشند، و      

 می باشند. توجه نمايید. عموما فشارسنج ها ساخت كشور چین و تحت لیسانس كشورهاي ديگر نظیر آلمان، فرانسه، اتريش و ...

 FDAدارابودن تاييد  -9

 را دارند به علت آزمايش در فیلد از ارزش، دقت و كیفیت باالتري برخوردارند. FDAدستگاههاي فشارسنجی كه تايید سازمان 

 دارا بودن تاييد سازمان استاندارد و اداره کل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت -10



ستگاه  سنج الکترونیکی )ديجیتالی( بازويی داراي تايیديه    د شارخون  شت نیز     FDAهاي ف شکی وزارت بهدا كه به تايید اداره كل تجهیزات پز

ستند               ست براي اندازه گیري ه شريان بازويی و نوع بازوي چپ يا را سور بازوبند بر روي  سن صات محل قرار گرفتن  شخ ست، و داراي م سیده ا ر

 توصیه می گردد. 

 

 ای اندازه گيری کاهش يابد؟تا خطاه دستگاه اندازه گيری فشار خون چه ويژگي هايي بايد داشته باشد

استفاده از فشارسنج جیوه اي در مطب پزشکان براي تشخیص قطعی بیماري و پس از حداقل دو نوبت اندازه گیري در دو روز مختلف ارجحیت 

 دارد اما براي غربالگري استفاده از دستگاه هاي ديگر مجاز و عملی است. 

فاده از فشارسنج هاي جیوه اي امکان پذير است. پس از جمع آوري فشارسنج هاي جیوه اي، دقیق ترين روش تعیین فشارخون در مطب با است

ین دقیق امروزه اغلب فشارسنج هاي عقربه اي يا ديجیتال مورد استفاده قرار میگیرند. هر يک از اين دستگاه ها مزايا و معايبی دارند و براي تعی

. مسئولیت تائید دستگاه هاي اندازه گیري فشارخون با اداره كل تجهیزات پزشکی است و به میزان فشارخون بايد به نکات متعددي توجه نمود

عبارت ديگر هر دستگاهی كه مجوز اداره كل تجهیزات پزشکی را داشته باشد براي اندازه گیري خانگی فشارخون مناسب است. اما با توجه به 

دارد و كیفیت دستگاه ها متفاوت است، براي مرحله عملیاتی عمالً استفاده از هر دستگاهی  اينکه ده ها برند مختلف فشارسنج در بازار ايران وجود

 مناسب بنظر نمیرسد. 

كلیه خانه ها و پايگاه هاي بهداشتی و همینطور مراكز خدمات جامع سالمت، بیمارستان ها و همه واحد هاي بخش خصوصی مجهز به دستگاه 

ي به دستگاه جديد ندارند. اما قبل از شروع مرحله اجرائی بسیج ملی كنترل قشارخون باال همه دستگاه ها اندازه گیري فشارخون هستند و نیاز

 بايد كالیبره شوند. كالیبراسیون دستگاه ها يکی از اجزاي پروتکل بسیج ملی كنترل فشارخون میباشد.

رخون مناسب هستند. اين دستگاه ها عموماً براي مصرف خانگی دستگاه هاي اندازه گیري فشارخون ديجیتال براي انجام بسیج ملی كنترل فشا

 و پايش فشارخون در مبتاليان به پرفشاري خون مناسب هستند ولی براي انجام غربالگري نیز میتوانند مورد استفاده قرار گیرند. 

 برخي از مهمترين علل مناسب بودن اين نوع دستگاه ها بشرح ذيل ميباشد: 
در كمپین هاي گذشته و مناسبت هاي ديگر مثل مراسم روز جهانی فشارخون، كه هر سال توسط دانشگاه هاي علوم پزشکی كشور برگزار میشوند،  -1

خستگی  معموالً اندازه گیري فشارخون بصورت نمادين صورت میگیرد. كسانی كه وظیفه پرسشگري و اندازه گیري فشارخون را به عهده دارند همواره از

 ناشی از پمپ كردن مکرر شکايت داشتند. 

 استفاده از گوشی پزشکی در مکان هاي تجمع و فضا هاي باز براي اندازه گیري فشارخون براي كاربران مشکل است.  -2

 گرد كردن اعداد حاصل از اندازه گیري فشارخون نیز يکی از مهمترين علل مخدوش شدن اطالعات است.  -3

دازه گیري صحیح فشارخون، استفاده از گوشی، سرعت تخلیه پمپ، خواندن اعداد و ... آشنا نیستند يا در يکی از بسیاري از كاربران نیز با ان

 مراحل از تبحر كافی برخوردار نیستند.

 بنا به جمیع علل فوق از نظر عملی دستگاه هاي ديجیتال براي اندازه گیري فشارخون مناسب تر از ساير انواع هستند. 

 با اين دستگاه ها توجه به چند نکته حائز اهمیت است و به افزايش كیفیت نتیجه غربالگري كمک میکند.  در هنگام كار

 ذيالً چند نکته در مورد اين گروه از دستگاه ها توضیح داده میشود. 

 
 

 اصول کلي اندازه گيری فشارخون برای همه انواع دستگاه ها مشابه است.
الکترونیکی )ديجیتال( و دست مناسب )راست يا چپ( در اندازه گیري فشارخون بسیار مهم است و لذا روي تمام كاف هاي نحوه بستن كاف دستگاه هاي  -1

ديهی اين گروه از دستگاه ها بايد تصوير دست راست يا چپ و روش بستن كاف به نحوي كه سنسور روي شريان بازوئی قرار گیرد وجود داشته باشد. ب

سب از سوي سازنده دستگاه به معنی عدم امکان استفاده در دست مقابل نیست بلکه نکته مهم دقت در نحوه بستن كاف است است كه تعیین دست منا

 به نحوي كه سنسور دستگاه در محل مناسب قرار گیرد )روي شريان(

ا در اندازه گیري به علت ضعیف بودن باتري نیز دستگاه مجهز به آداپتور باشد تا در طول اجراي طرح نیاز به تعويض مکرر باتري نباشد و احتمال خط -2

 منتفی شود



سنج به نحوي تقريباً همه دستگاه هاي اندازه گیري فشار خون در بازار كشور در چین تولید میشوند اما كیفیت هاي متفاوتی دارند. انتخاب دستگاه فشار -3

باشند براي  FDAتگاه هاي مورد تائید اداره كل تجهیزات پزشکی كه داراي تائیديه بايد باشد كه حداكثر استاندارد هاي بین المللی را دارا باشد. لذا دس

 استفاده مناسب میباشد.   
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